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Bafllarken

Çocuklar Ölürken Çevreyi Kurtarmak

s›k›ya ba¤l› oldu¤unu bir an olsun bile akl›m›zdan ç›-
karmamal›y›z. Çevreyi kurtar›rken bebeklerin açl›k-
tan ölmesine göz yummak; çocuklar›n içine çökmüfl
avurtlar›na bakarken, dünyan›n en velut topraklar›na
sahip Afrika’n›n do¤as›n›n iklim de¤iflikli¤inin pençe-
sinde yok olup gitti¤ine seyirci kalmak, kabul edilebi-
lir bir fley de¤il. ‹nsanl›k girdi¤i bu tünelden bu flekil-
de ç›kamaz ve hiçkimse de uykular›m›za giren Somali-
li çocuklar›n gözlerinden kaçamaz, sorumlulu¤u bafl-
kalar›n›n, günah keçilerinin s›rt›na yükleyip ortadan
s›v›flamaz.
Bir süre, Obama’n›n Yeflil ‹fllerle ilgili dan›flmanl›¤›n›
yapan Van Jones, geçti¤imiz aylarda dergimizde de
yay›nlad›¤›m›z bir TED sunumunda flöyle diyordu: “Bi-
ze birini seç diyorlar: Ya a¤aca sar›lacaks›n ya da bir
çocu¤a. Seç birini. Neyse ki ço¤umuzun iki kolu var ve
ikisine birden sar›labiliriz.” Asl›nda bu müthifl ifadeye
kolayca bir ek yapmak da mümkün: Bir a¤aca sar›la-
mayan bir çocu¤a da sar›lamaz. Ayn› flekilde bir a¤aca
sar›lman›n en emin yolu da hiç kuflkusuz ki bir çocu¤a
sar›lmakt›r. 

Bar›fl DO⁄RU
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NNeerreeddeeyyssee  her fley teorideki gibi yürüyor. Sürdürüle-
bilirli¤in üç aya¤› da birbirine s›k›ca ba¤l› ve içine gir-
di¤imiz yeni yüzy›lda çok daha iyi fark ediyoruz ki
hepsi birden zang›r zang›r sallanmakta. Ekonomik
kriz en göz önünde bulunan›. Her gün iktisadi veriler-
den, dolardan, alt›ndan, euro’dan takip ediyoruz. Çev-
resel ayak da, birço¤umuzun gözünün önünde “iklim
de¤iflimi” tart›flmalar›yla arz› endam ediyor. ‹flin sos-
yal boyutu ise belki de en arkada kalan. Garip ama öy-
le: Sosyal bilimciler al›nmas›n ama (belki de al›nmal›-
y›z) insan topluluklar›, gizemli bir flekilde krizden
azade gibi. Neredeyse bir yok-alana dönüflmüfl du-
rumda. Ya da o kadar yak›nda ki, elimizdeki dürbün-
lerle, teleskoplarla bakt›¤›m›zda anlams›z flekillerden
baflka bir fleyin ay›rd›na varam›yoruz.
Ama kapa¤›m›z gösteriyor; ajanslara gün be gün dü-
flen Afrika, Somali’deki açl›ktan ölen çocuk haberleri
de, bu insani ve sosyal krizin inkâr edilemez gösterge-
leri olarak karfl›m›zda. fiimdiye kadar ölen çocuk say›-
s› belli de¤il. Ne ac› ki öleceklerin say›s› afla¤› yukar›
belli. Yap›lan yard›mlar›n boyutuna göre bu say›n›n
nereye kadar inebilece¤i bile istatistiksel veriler ola-
rak ortaya konmufl durumda.
Gerçek bir dünya hükümetine dönüflmesini içtenlikle
diledi¤imiz ve bu konuda hayli önemli ad›mlar da atan
Birleflmifl Milletler konunun üzerinde u¤rafl›yor ama
çok geç kald›¤› aç›k. “Fews Net” isimli “k›tl›k erken
uyar› sistemleri a¤›” geçen Kas›m ay›ndan beri alarm
vermesine karfl›n BM ancak sekiz ay sonra harekete
geçebilmifl. Yapacaklar›/yapaca¤›m›z yard›mlar -hiç
küçümsenmemesi ve hatta hâlâ insansak son derece
ciddiye al›nmas› gereken yard›m faaliyetleri- belki
birçok insan›n hayat›n› kurtaracak ancak sorunu bü-
tüncül bir bak›flla kavramad›kça, dünyan›n dört bir
yan›nda yeni y›k›mlar bafl gösterip durmaya devam
edecek. Bu kimi zaman Somali’de açl›k ve kurakl›k
olarak ac› ac› s›r›tacak; kimi zaman -ne ilgisi var de-
meyin- Norveçli bir ›rkç›n›n kanl› ellerinde hayat›n›
kaybeden gençlerin, cennet gibi bir adadaki cans›z be-
denleri olarak gazete haberlerine düflecek. 
Yeni bir dünya kuracaksak, bu üçünün birbirine s›k›
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24 ‹klim De¤iflikli¤i ve ‹nsan Yap›m› AÇLIK!
K›tl›¤›n pençesindeki Afrika’da her gün çocuklar ölüyor. 
Peki, bu insanl›k ay›b› kimin ürünü?

28 Organik Tar›m Gezegenimizi Doyuramaz m›?
Imagine Demain le Monde’nin 85. say›s›nda Pablo 
Servigne imzas›yla yay›mlanan yaz›ya göre, konvansiyonel 
tar›mla organik tar›m› karfl›laflt›rmak imkans›z. 

34 “Ya Yeflil ‹fl, Ya Yeflil ‹fl”
Bu y›l 6-7 Ekim’de üçüncüsü düzenlenecek olan Yeflil ‹fl 
Konferans›’n›n mimarlar› Sevinç Onay ve Semra Sevinç, 
çözüm orta¤› say›s›n›n 70’e ulaflmas›n›n kendilerine güç 
verdi¤ini belirtiyorlar. 

50 ‹klim Kapan›
Küresel ›s›nman›n sadece kutup ay›lar›n›n yaflam›n› m› 
tehdit etti¤ini düflünüyorsunuz?  

58 Gezegenin Kaderi Kentlerde Belirlenecek!
BZD Yay›nc›l›k Kurucusu Zülfü Dicleli, “Kentleflme tek bir 
merkezden yönetilecek de¤il, onlarca merkezden 
etkilemeye çal›fl›labilecek bir süreçtir” diyor.

62 Dr. Nesrin Özalp’in Günefl Reaktörü 
Küresel Is›nmaya Çare Olabilir mi?
Dr. Nesrin Özalp, gelifltirdi¤i do¤algaz çevrimi yapan 
günefl reaktörüyle hem s›f›r karbon emisyonlu hidrojen 
yak›t› elde etmeyi hem de tuttu¤u karbonu endüstriyel 
ürüne dönüfltürmeyi baflard›. 

68 “Dünyaya Orman Denir”
BM Genel Kurulu, dünya yüzölçümünün yüzde 31’ini 
kaplayan ormanlar›n önemini vurgulamak için 2011’i 
“Orman Y›l›” ilan etti. Slogan ise, “Ormanlar ‹nsan ‹çin”.

74 “Hayalim, Yeni Bir Organik Tar›m Politikas›” 
Toprak Ana organizasyonunun kurucular›ndan 
Cem Birder, organik tar›ma geçiflte küçük üreticilerin 
desteklenmesi gerekti¤ini söylüyor.

78 %100 Yenilenebilir Enerji 2050’de
WWF ve Ecofys’in ortaklafla haz›rlad›¤› “Yüzde 100 
Yenilenebilir Enerji Raporu” 2050’de dünya enerji 
ihtiyac›n›n tamam›n›n yenilenebilir kaynaklardan nas›l 
karfl›lanabilece¤ini anlat›yor.

84 Yeflil fiirketler için En Canl› “Kaynak”
Teknolojiyi de, ürünleri de, süreçleri de yaratan insan.  
O nedenle sürdürülebilir ürün, yönetim ve ifl süreçlerinde 
“‹nsan Kaynaklar›” büyük önem tafl›yor.

88 “Yaflanabilir Bir Gezegen Bulmak 
Hiç Kolay De¤il!”
Rachel Carson Ödülü’nün sahibi ve Global Action Plan 
Genel Sekreteri Marilyn Mehlmann’la görüflmek üzere 
Global Action Plan International ofisindeydik.
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94 Günefl Tutulmas› m›? Ak›l Tutulmas› m›?
Art›k her say›da EKOIQ okurlar›yla buluflacak olan Atefl 
U¤urel nam-› di¤er Solar Baba bu say›daki yaz›s›nda 
günefl enerjisinin Türkiye’deki hali pürmelaline de¤iniyor.

98 “Maksimum Organik Otel”
Türkiye’nin ilk organik butik oteli Five Boutique Hotel, 
tadilat›nda kullan›lan malzemelerden yemek menülerine 
kadar tüm özellikleriyle müflterilere organik yaflam›n 
anahtarlar›n› sunuyor.

04 “Flüoresanlar› da Tonerleri de 
Geri Dönüfltürece¤iz”
E-at›klar da¤ oldu, dörtbir yan›m›z› sard›. Exitcom kurucusu 
Murat Ilgar imdada yetiflti: “Marmara Kalk›nma Ajans›’yla 
birlikte Toner Geri Dönüflüm Tesisi kuraca¤›z.”

08 Adalet Ticaretin Temeli (midir?)
Elden ç›kar›lan›n daha fazlas›n› cebe döndürme 
mant›¤›yla çal›flan Fairtrade, faaliyet alan›na giren 
ülkelerdeki çiftçilerin ve iflçilerin belli bir standarda göre 
ücretlendirilmesi için u¤rafl›yor.

14 “Avrupa’y› ‹kna Ettik; S›ra Türkiye’de”
‹talya’n›n Cuneo flehrinden yola ç›kan ve en yenilikçi 
kentsel at›k toplama teknolojilerinden biri olan EASY 
Entegre Otomatik At›k Toplama Sistemi art›k Türkiye’de! 

18 Foto¤raflarla “Enerji’k Bak›fl”
25 May›s’ta ‹stanbul Modern’de aç›l›fl› yap›lan, ‹FSAK ve 
‹zocam iflbirli¤iyle hayata geçirilen “Enerji’k Bak›fl” 
projesinin ikinci dura¤› ‹FSAK Sergi Salonu oldu.

26 ‹TÜ Marka Elektrikli Araba
“Peki, bizim de yerli elektrikli arabam›z olacak m›?” 
sorusunun yan›t› ‹TÜ ö¤rencilerinden geldi: 
“Biz yapar›z!”

130 Durmak Yok, “GoGreen”
DHL Supply Chain Türkiye Pazarlama ve ‹letiflim 
Müdürü Seda Bi, firman›n “GoGreen” inisiyatifi 
çerçevesinde yürüttü¤ü faaliyetleri EKOIQ’ya anlatt›.

132 2011’in Yeflil Baflkenti Hamburg
“2011 Avrupa’n›n Yeflil Baflkenti” ödülünü alan 
Hamburg yeflil alanlar›, yüksek ekolojik standartlar›, 
çevre dostu bina ve ulafl›m sistemleriyle bu ödülün 
hakk›n› sonuna kadar veriyor.

136 Bize Böyle Kampanyalar Laz›m!
Greenpeace Akdeniz ‹letiflim Sorumlusu Deniz 
Sözüdo¤ru, birçok ödül alarak uluslararas› 
kamuoyunun  da ilgisine mazhar olan 
“Seninki Kaç Santim?”  kampanyas›n›n 
hikayesini EKOIQ’ya anlatt›.

138 ‹klim Pazarl›klar›nda Nereden Nereye?
17. Birleflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i Konferans› 
28 Kas›m-9 Aral›k tarihleri aras›nda Güney Afrika’n›n 
Durban kentinde gerçekleflecek. BM Vakf› Uzman› 
Yasemin Biro zirve öncesinde iklim de¤iflikli¤i 
tart›flmalar›n›n dolambaçl› tarihini EKOIQ için yazd›.

6 Haberler Samsung’dan Günefl Enerjili 
Netbook, Türk Telekom’un Sürdürülebilirlik At›l›m› 
Bafllad›, As›l Sazan Bizmifliz, Art›k Befl Yavafl 
fiehrimiz Var, Ekolojik Font’la Toner Tasarrufu,
Nükleere Gerek Yok...

144 Kitap Gezegen Krizde, ‹slam ve Ekoloji, 
Yeflil Kitap

Her say›da...

108

1

1

1

1

1

Adalet Ticaretin
Temeli (midir?)

icindekiler 11  8/24/11  1:07 PM  Page 2



cift sayfa ilanlar  6/23/11  12:55 PM  Page 3



cift sayfa ilanlar  6/23/11  12:55 PM  Page 4



UUlluussllaarraarraass›› sürdürülebilir
ormanc›l›k flirketi UPM, bask›
s›ras›nda oluflan art›k malzemelerin
tümünü geri dönüfltürmek için
Avrupa’n›n lider matbaalar›ndan
Prinovis’le anlaflt›. UPM geri
dönüflüm için Prinovis’ten flirket içi
at›k yönetimi hizmeti alacak, gerekli
iflgücünü ise kendisi karfl›layacak.
UPM böylece geri dönüflümü, ilk
kez hizmet verdi¤i bir tesiste
gerçeklefltirmifl olacak.
UPM 2010 y›l›n›n Ocak ay›nda,
UPM Shotton’daki fabrikas›nda
teknolojinin son yeniliklerinden
faydalanan bir geri dönüflüm tesisi
kurulmas› için 17 milyon pound’luk
yat›r›m yapaca¤›n› duyurmufltu.
Tesis tamamland›¤›nda yaklafl›k
270 bin ton kâ¤›t, plastik, karton,
maden ve cam gibi kar›fl›k at›k
türleri ifllenebilecek. 

UPM’den
Geridönüflüme
Büyük Yat›r›m 

BBoosscchh Ev Aletleri’nin, geçti¤imiz y›l
da düzenledi¤i ve 100 binin
üzerinde ziyaretçisine Bosch
klimalar›n› tan›tma f›rsat› buldu¤u
Bosch IGLO - Klima Tan›t›m
Aktivitesi ve Turu, bu sene 2
A¤ustos -15 Eylül tarihleri aras›nda
Mersin, Manisa, ‹zmir, Denizli ve
Antalya illerinde gerçeklefltiriliyor.
Bosch’un A ve A s›n›f›ndan yüzde
35 daha fazla enerji tasarrufu
sa¤layan yeni klima modelleri, her
ildeki AVM alanlar›nda kurulacak
özel stantlar arac›l›¤›yla tan›t›l›yor. 

Bosch’tan IGLO
Rüzgâr› 
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Haberler

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  köklü sanayi kurulufl-
lar›ndan Bafler Kimya’n›n lokomo-
tif markas› ABC Deterjan, pazarlar-
da bafllatt›¤› çal›flmayla firma tan›-
t›m›n› örnek bir kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetine dönüfltür-
dü. Ambalaj at›klar›n›n azalmas›na
katk› sa¤layacak yeni konsantre
ürünlerini tan›tmak için Türkiye
çap›nda semt pazarlar›n› tek tek
dolaflan ABC ekipleri, halka ve es-
nafa ücretsiz olarak geri dönüflüm-
lü bez al›flverifl torbalar› da¤›t›yor. ABC De-
terjan’›n kampanya amac›, marka tan›t›m›n›
yaparken ayn› zamanda halk›n çevre bilinci-
ni yükseltmek. Üretim tesislerinde geri kaza-
n›m ve ar›tma uygulamalar›yla çevre duyarl›

bir tav›r sergileyen ABC Deterjan, yaz aylar›
boyunca sürdürece¤i pazar aktiviteleriyle
al›flveriflte naylon torban›n hakimiyetine
karfl› yürütülen mücadeleye önemli bir des-
tek vermifl oluyor.

Pazarlarda Bez Torban›n ABC’si

BBiillggiissaayyaarr››nn››zz›› her an yan›n›zda bulunduran,
onunla çok vakit geçiren birisiniz ama sürek-
li enerji harcamak, karbon sal›m›na hizmet
etmek de içinize dokunuyor. O halde, Sam-
sung’un yeni netbook’una göz atman›zda fay-
da var. 
Samsung, dünyan›n günefl enerjisiyle çal›flan
ilk 10’’ ekranl› Netbook PC modeli NC215S’i
A¤ustos ay›nda Türkiye’de sat›fla sunuyor. Ön
yüzündeki entegre solar panel sayesinde gü-
nefli gördü¤ü anda flarj
olmaya bafllayan
NC215S, iki saat günefl
›fl›¤› alt›nda kald›¤›n-
da bir saatlik kullan›-
ma yetecek kadar
enerji depoluyor. Su-
perBright ekran› yan-

Samsung’dan Günefl Enerjili Netbook
s›may› önledi¤inden günefl ›fl›¤› alt›ndayken
de rahatça çal›fl›labiliyor. PowerPlus pili bir
kez tamamen flarj olduktan sonra 14,5 saate
kadar dayan›yor. 1,32 kilogram a¤›rl›¤›nda
yani tafl›mas› da oldukça kolay. 
Bu netbook’un çevrecili¤i günefl enerjisi
kullanmas›yla da s›n›rl› de¤il. Normal pille-
re göre ömrü üç kat uzun olan Power Plus
pili üç y›l içinde 1000 kez flarj olabiliyor.
Ak›ll› flarj teknolojisiyle daha h›zl› flarj ol-
mas› da tasarruf sa¤l›yor ve karbon ayak

izini azalt›yor. Çok
az enerji tüketerek
çal›flan NC215S geri
dönüflüm özelli¤i de
tafl›yor. Beklet-ve
fiarj Et USB portu ile
ak›ll› cep telefonlar›
ve MP3 oynat›c›lar
gibi tafl›nabilir ci-
hazlar›, bekleme
modundayken, ka-
pal›yken ya da pili

bitikken dahi flarj
edebiliyor. 
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UUzzuunn bir süredir sesiz sedas›z
sürdürülebilirlikle ilgili çal›fl-
malar yürüten Türkiye’nin ile-
tiflim devi Türk Telekom, kap-
saml› bir bas›n toplant›s›yla
bugüne kadar kat etti¤i
yolu kamuoyuyla paylaflt›.
26 Temmuz’da karbon
nötr olarak bir teknede
gerçeklefltirdikleri bas›n
toplant›s›nda konuflan
Türk Telekom CEO’su
Gökhan Bozkurt ve di¤er
yetkililer, “Kendimiz, ailelerimiz, flirketleri-
miz ve üzerinde yaflad›¤›m›z gezegenin gele-
ce¤i için ‘Do¤ayla dost iletiflim’ slogan›yla ye-
ni bir dönemi bafllatt›klar›n›” duyurdular. Bu
kapsaml› çal›flman›n kuflkusuz en önemli ad›-
m›, dünyan›n en önemli yeflil ifl STK’lar›ndan
biri say›lan Karbon Saydaml›k Projesi (CDP)
iflbirli¤iyle gerçeklefltirdikleri karbon sal›m
hesaplamas›. Bu kapsamda ayr›nt›l› bir kar-
bon sal›m raporu haz›rlayan ve bunu kamu-
oyuyla paylaflan firma, bu süreçte bafllatt›k-
lar› enerji dönüflümü program› sayesinde
5400 hektar bir orman alan›n›n (yaklafl›k Bel-
grad Ormanlar›’na denk düflüyor) karbon tu-
tum miktar› kadar bir azalt›m› gerçeklefltir-
diklerini de aç›klad›lar.
Türk Telekom’un, kimi bölgelerde kullan›ma
soktu¤u akülü araçlardan toner kullan›m›n›

yar› yar›ya düflüren çevreci font
kullan›m›na, filo optimizasyon ça-
l›flmalar›ndan günefl ve rüzgar
enerjisi uygulamalar›na, e-e¤itim-
den görüntülü görüflme teknolojisi

telepresence’e kadar uzanan
bir dizi çal›flmas›, asl›nda bu
alanda önemli ad›mlara haz›r-
land›¤›n›n aç›k bir göstergesi.
CDP Türkiye operasyonunu
temsil eden Sabanc› Üniversi-
tesi Yönetim Bilimleri Fakülte-
si Dekan› Prof. Dr. Nakiye Av-

dan Boyac›giller’in de kat›ld›¤› bas›n toplan-
t›s›nda Gökhan Bozkurt’un “Sürdürülebilir-
lik konusunu ‘Yapmak zorunda’ oldu¤umuz
bir ifl kalemi olarak görmüyoruz” sözleri,
Türk Telekom’un bu alandaki çal›flmalar›na
s›k› bir flekilde sinmifl gibi görünüyor. Sürdü-
rülebilirlik çal›flmalar›n›n bafllang›ç hareke-
tinin çal›flanlardan, yani afla¤›dan gelmesi de
bu ad›mlar›n sa¤laml›¤›n› garantiye alan bir
unsur. Üç ayr› yönetim biriminden oluflan
kalabal›k ve etkin bir Sürdürülebilirlik Komi-
tesinin yön verdi¤i bu çal›flmalar›n önümüz-
deki dönemde önemli sonuçlar yarataca¤›n›
öngörmek zor de¤il. Tabii alttan gelen böyle-
si bir dip dalgas›n› bast›rmak ve ifllevsizlefl-
tirmek yerine cesaretlendiren, k›flk›rtan bir
üst yönetimin varolmas› da Türk Telekom’un
sürdürülebilirlik çal›flmalar›n›n çok daha ile-
ri noktalara ulaflabilece¤ini gösteriyor. 
Bilgi ve iletiflim teknolojileri alan›nda hizmet
veren Türk Telekom gibi dev bir kuruluflun
sürdürülebilirli¤e böylesine s›k› s›k›ya sar›l-
mas›n›n önümüzdeki dönemde çok ilginç so-
nuçlar› olabilir. Çünkü Türkiye sürdürülebi-
lirlik bayra¤›n› tafl›yacak güçlü ve köklü ku-
rumlar›n çal›flmalar›na gerçekten çok muh-
taç. Burada yarat›lacak güçlü dalgan›n etki-
lerinin çok farkl› k›y›lara yans›yaca¤›na ina-
n›yor ve kendilerine “yolunuz aç›k olsun” di-
yoruz.

AArrtt››kk Seferihisar yaln›z de¤il!
Uluslararas› Yavafl Kentler
Birli¤i’ne üyelik için çal›flan dört
ilçemiz daha üyelik sertifikalar›n›
alarak “Cittaslow” olmaya hak
kazand›lar.
Bu y›l Haziran’da Polonya’n›n
yavafl kenti Lidzbark
Warminski’de düzenlenen IV.
Uluslararas› Yavafl Kentler Birli¤i
Genel Kurul Toplant›s›’na 23
ülkeden 149 Yavafl Kent üyesi
yaklafl›k 300 delege kat›ld›.
Toplant›da yönetim kurulu
seçiminin ard›ndan örgüte yeni
kat›lan kentlere sertifikalar› verildi. 
Seferihisar’dan sonra Ayd›n’›n
Yenipazar, Mu¤la’n›n Akyaka,
Çanakkale’nin Gökçeada ve
Sakarya’n›n Tarakl› ilçelerinin
belediye baflkanlar› Cittaslow
sertifikalar›n› ald›. Türkiye’nin ilk
yavafl kenti Seferihisar’›n
Belediye Baflkan› Tunç Soyer
Türkiye ad›na sunum yaparak,
yeni yavafl flehirleri Cittaslow
üyelerine tan›tt›. Cittaslow
ailesine eklenen bu dört ilçeyle
Türkiye, Uluslararas› ‹cra
Kurulu’na girme hakk› kazand›.
Bundan sonra Cittaslow
örgütünün karar alma
süreçlerinde Türkiye de söz
sahibi olacak. ‹cra Kurulu’nda
Türkiye’den baflka ‹talya,
Portekiz, Avustralya, ABD,
Polonya, Belçika ve Avusturyal›
belediye baflkanlar› yer al›yor.

Art›k Befl Yavafl
fiehrimiz Var!

Türk Telekom’un Sürdürülebilirlik
At›l›m› Bafllad›
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NNeesslliinniinn  tükendi¤i san›lan, dünyan›n en na-
dir canl›lardan leopar sazan› (Luciobarbus
subquincunciatus), temmuz ay›nda Hasan-
keyf’te yeniden bulundu. Leopar sazan› Dicle
Nehri k›y›s›nda bal›k tutan kasap Süleyman
A¤alday’›n a¤›nda tak›ld›. A¤alday’›n ölü hal-
de buldu¤u ve Do¤a Derne¤i yetkililerine tes-
lim etti¤i leopar sazan›, bilim dünyas›n› he-
yecanland›rd›. Böylece dünyada sadece Dicle
ve F›rat havzalar›nda yaflayan ve y›llard›r pek
çok ülkede süren araflt›rmadan sonra nesli-
nin tükendi¤i kabul edilen bu türün, Hasan-
keyf yak›nlar›nda halen yaflamaya devam et-
ti¤ini ortaya ç›kt›. 
‹smini üzerindeki leopar deseninden alan, 30

BBiillggiissaayyaarr››nn››zzddaann
bir sayfal›k metni
yaz›c›ya gönderir-
ken bile sürdürü-
lebilir olman›n bir yolu var: Ecofont kullanmak.
‹lk ifl olarak, yeflil yaz›l›m Ecofont’u bilgisayar›-
n›za yüklüyorsunuz. Yükleme tamamlan›nca
taray›c›n›z›n araç çubu¤una bir Ecofont logosu
yerlefliyor. Bir belge yazd›raca¤›n›zda, önce bu
logoya bast›¤›n›zda, tasarruf bafll›yor. Basaca-
¤›n›z belgedeki yaz›lar› delikli bir tasar›ma dö-
nüfltürüp yaz›c›ya öyle gönderen Ecofont, uzun
vadede yüzde 50’ye varabilen toner ve mürek-
kep tasarrufu sa¤l›yor. Böylece hem kirlili¤i
azaltm›fl hem de bask› maliyetinizi düflürmüfl
oluyor.
Ecofont’u yüklemesi de kullanmas› da çok ko-
lay. Tüm yaz›c› markalar›yla ve modelleriyle
uyumlu çal›fl›yor. Öncesinde belgenizi herhan-
gi bir flekilde de¤ifltirmeniz de gerekmiyor. Na-
s›l bir sonuç verdi¤ini deneyerek görmek için
demo versiyonu, ne kadar tasarruf etti¤inizi
hesaplaman›za yarayan bir hesap makinesi ve
daha ayr›nt›l› bilgiler web sitesinde. www.eco-
font.com
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BBüüyyüükk teknoloji firmalar› günefl
enerjisiyle çal›flan ürünler
gelifltirmek konusunda çetin bir
yar›flta. Apple ve Samsung’un yeni
modellerinde günefl enerjisine
odaklanacaklar›n› dünyaya
duyurmas› bunun aç›k bir kan›t›.
Samsung 2009’da ç›kard›¤›,
günefl enerjisiyle flarj olan “Blue
Earth” ve “Crest Solar” telefon
modellerine Android destekli yeni
bir model ekledi. Günefl enerjili
teknolojilerle yak›ndan ilgili olan ve
bu konuda çok say›da patent alan
Apple’›n da hem cep telefonu,
hem de tablet PC’lerinin yeni
modellerinde günefl enerjisi
kullanmas› bekleniyor. 

Teknoloji Devleri
Güneflleniyor

AAvvrruuppaa Komisyonu, AB 2020
Stratejisi hedeflerinin
gerçeklefltirilmesi için “Kaynaklar›
Verimli Kullanan Bir Avrupa”
(resource-efficient Europe)
vizyonu tan›mlayarak, inovasyona
dayal› sürdürülebilirlik anlay›fl›n›
benimseyen flirketleri
ödüllendiriyor. Sürdürülebilirlik için
‹novasyon / Avrupa Birli¤i Çevre
Ödülleri, AB’ye üye olan 27 ülke
ile üyelik müzakerelerini yürüten
H›rvatistan ve Türkiye’de veriliyor.
Türkiye Program›, REC Türkiye ve
TÜS‹AD iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen
ödüller; “Yönetim”, “Süreç”, “Ürün”
ve “Sürdürülebilirlik Raporlamas›”
olmak üzere dört ayr› kategoride
da¤›t›l›yor. Baflvuru sürecinde
flirketleri bilgilendirmek amac›yla
düzenlenen toplant› ise 19
Eylül'de 14:00 - 17:00 aras›
TÜS‹AD Konferans Salonu’nda
gerçeklefltirilecek. Toplant›ya,
abcevreodulleri@rec.org.tr
adresinden ön kay›t yapt›r›labilir.

Sürdürülebilirlik
‹çin ‹novasyon 

As›l Sazan Bizmifliz!

LG, Küresel E-At›k
Temizli¤inde 
TTüükkeettiiccii  elektroni¤i, mobil iletiflim ve beyaz
eflya alanlar›n›n önemli firmalardan LG Elec-
tronics, “yeflil yönetim” stratejisindeki karar-
l›l›¤›n› çevre dostu ürünlerin yan› s›ra yapt›¤›
ortakl›klarla da gösteriyor. Toksik ürün ticare-
tini denetleyip çevre sorunlar›yla savaflan Se-
attle merkezli sivil toplum kuruluflu Basel Ey-
lem A¤›’na (BAN) kat›lan LG, bu iflbirli¤iyle,
elektronik at›klar›n tasfiyesini teflvik etmek
amac›yla tasarlanan ve flu anda Kuzey Ameri-
ka ve ‹ngiltere’de uygulanan “e-Koruyucu Gi-
riflimi” program›n›n kapsam›n› geniflletecek.
LG Çevre Stratejisi Ekibi Baflkan Yard›mc›s›
Jong-min Shin, 21. yüzy›lda çokuluslu flirketle-
rin çevreyi koruma konusunda daha fazla rol
oynamalar› gerekti¤ini ve bu yükümlülü¤ün
fabrikadan ürünün tasfiyesine kadar tüm sü-
reçlerde yap›lacak de¤ifliklikleri kapsad›¤›n›
aç›klad›.

santim boyundaki bu tür, bölgede “komando
bal›¤›” olarak biliniyordu. Dünyan›n en nadir
bal›klar›ndan biri olan leopar sazan›n›n nesli
barajlar, kirlilik ve afl›r› avlanma nedeniyle
tehdit alt›ndayd›. Baraj göllerinde yaflayama-
yan leopar sazan›n›n yaflam alan›na yönelik
tehlike, Hasankeyf’i de su alt›nda b›rakacak
olan Il›su Baraj› nedeniyle sürüyor. 

Ekolojik Font’la 
Toner Tasarrufu
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AAvvrruuppaa ve dünyada topra¤a yak›n bir yaflama
geri dönmek ve toplumlar›n g›da üretimiyle
ilgili kontrolü yeniden ellerine almas› için
mücadele veren Reclaim the Fields (Toprak-
lar› Geri Al) hareketi, konuyla ilgili bilgi ve
deneyimlerini paylaflmak isteyenleri bu sene
21-30 Eylül 2011 tarihleri aras›nda Roman-
ya’n›n Rosia Montana bölgesinde buluflturu-
yor. Romanya’n›n Apuseni Da¤lar›nda yer
alan Rosia Montana Köyü, bölgeye gelen al-
t›n madenlerinin yaratt›¤› çevresel y›k›m
tehdidi alt›nda.
Kamp program›nda birçok atölyeye, uygula-
mal› aktivitelere, kültürel etkinliklere ve özel-
likle kat›l›mc›lar›n birbirlerini tan›mas›na,
paylaflmas›na ve birlikte ö¤renmesine yer ve-
recek. Kamp›n mutfak ve lojisti¤i kolektif ka-
t›l›mla organize edilecek, çocuk bak›m› da ko-
lektif bir biçimde organize edilecek. 

Topra¤› Sevenler Kampa

TTüürrkkiiyyee’’ddee henüz kurulmufl bir tane örne¤i
bile olmamas›na ra¤men, nükleer santraller
en çok tart›fl›lan mevzulardan biri. Zira Ak-
kuyu ve Sinop’ta yap›lmas› planlanan nükle-
er santrallerin olas› zararlar› çevrecileri
ayakland›rm›fl ve dikkatleri bu santrallerin
fayda ve zararlar›na çekmifl durumda. Nükle-
er santral, ilk yat›r›m maliyetleri çok yüksek
bir çözüm ve çevresel riskleri de mevcut. Hal
böyle olunca, enerji üretimi konusunda daha
ekolojik seçeneklere yönelmek gerekiyor. 
Yal›t›m sektöründe faaliyet gösteren Mar-
dav’›n Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Alper
Do¤ruer de yaklafl›k 5 milyar euro maliyete
sahip, 3 bin megavat (MW) enerji üreten bir
nükleer santral yerine ayn› enerjinin yal›t›m-
la elde edilebilece¤ini savunuyor: “Is› yal›t›-
m› yap›lm›fl 100 metrekarelik bir ev yaklafl›k
331 bin kw/h enerji tasarruf ediyor. 3 bin
mw’l›k bir nükleer santral ise y›lda 7 bin 500
saat çal›flarak 22,5 milyar kw/h elektrik
enerjisi üretiyor. Bu çaptaki bir nükleer san-
tralin üretece¤i elektrik 712 bin 386 adet 100
metrekarelik evin mantolamas›yla korunabi-
lir ve bir nükleer santral ihtiyac› ortadan kal-
d›r›labilir.” Hesap ortada!

AAyyggaazz,, ifl dünyas›ndaki üstün
performanslar› de¤erlendiren,
dünya çap›ndaki en kapsaml›
ödül programlar›ndan “Ulus-
lararas› Stevie Ödülleri”nde
çevreye duyarl›l›¤›yla ödüllen-
dirildi. 40 ülkeden 3000 proje-
nin kat›ld›¤›, dünya çap›nda
200 kifliden oluflan jüri üyeleri
taraf›ndan iki aflamada yap›-
lan yar›flmada Aygaz, “Avrupa’da Çevre So-
rumlulu¤u” kategorisinde, “Yar›n Hava Nas›l
Olacak?” projesiyle, “Yüksek Onur Ödülü”ne
hak kazand›. Aygaz Genel Müdürü Ya¤›z Eyü-
bo¤lu, firman›n bu ödüle hak kazanmas›n›n,

TTüürrkkiiyyee,, denetlenmek için gönüllü
oldu¤u IMO’ya (Uluslararas›
Denizcilik Örgütü) haz›rlanmak
üzere SafeMed projesi üzerinden
teknik yard›m almak için
anlaflmaya vard›. Malta Uluslararas›
Deniz Hukuku Enstitüsü’nde (IMLI)
SafeMed bursuyla yüksek lisans›n›
tamamlayan ve halihaz›rda D›fliflleri
Bakanl›¤›’nda Hukuk Dan›flman›
olarak görev alan Makbule Koçak,
“Akdeniz ‹çin Bölgesel Deniz
Kirlili¤i Acil Yan›t Merkezi”
(REMPEC) taraf›ndan uygulamaya
konulan “SafeMed II Projesi”yle
ilgili flu de¤erlendirmelerde
bulundu: “SafeMade II Projesi,
Akdeniz Bölgesi’ndeki farkl›
yönetimlere sorumluluklar›n›
koordineli bir tarzda yerine
getirmeleri, sahadaki kiflilerin
becerilerinin güçlendirilmesi
konusunda gerekli destek ve
e¤itimi vererek yard›mc› olan
önemli bir araç. REMPEC
taraf›ndan uygulanmakta olan
SafeMed II, ayr›ca deniz trafik
izleme sistemleri ve liman güvenli¤i
gibi kapasite oluflturma
faaliyetlerini de kaps›yor.”

SafeMed,
Denizlerimiz 
‹çin Önemli 

Aygaz’a Uluslararas› Ödüller
bu alanda çaba gösteren herkese
heyecan ve umut verdi¤ini dile ge-
tirdi. Ödüller 11 Ekim’de Abu Da-
bi’de düzenlenecek törende sa-
hiplerine takdim edilecek.
Stevie Ödülleri’nde insan kaynak-
lar› yönetimindeki baflar›s›yla
“Y›l›n ‹nsan Kaynaklar› Tak›m›”
ödülünü de alan Aygaz ayr›ca,
2010 y›l› faaliyet raporuyla Ame-
rika merkezli ARC Ödülleri’nde

(Annual Report Competition) dünya çap›n-
daki enerji flirketleri aras›nda en iyi rapor se-
çilerek ‘Alt›n Ödül’e, iç tasar›m kategorisinde
de ‘Bronz Ödül’e lay›k görüldü.

Nükleere Gerek Yok,
Mantolama Var
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KKooçç  Üniversitesi, kampustaki
yaflam› ekolojik düzene uyum
sa¤layacak flekilde gelifltirmedeki
baflar›s›yla ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi belgesi ald›. ISO
14001 Belgesi, kampustaki tüm
hizmetlerin üretimi s›ras›nda çevre
performans›n›n izlenmesi ve sürekli
iyilefltirilmesine dayan›yor. 
Bu yolda ilk ad›m, 2005’te
Rumelifeneri Kampusu’nda 2,3
MW’l›k kojenerasyon tesisinin
kurulmas›yla at›ld›. Entek Elektrik’in
iflletti¤i tesis hem elektrik hem ›s›
enerjisi ihtiyac›n› ayn› anda
karfl›larken do¤algazdan da
tasarruf sa¤l›yor. Bu yolla
üniversitenin karbondioksit
sal›m›n›n yüzde 75 oran›nda
azald›¤› duyuruldu.
2011 y›l›ndaki at›k yönetimi
çal›flmalar› da üniversiteye çevre
yönetimi baflar›s›nda büyük ivme
kazand›rd›. Ocak ve Haziran aylar›
aras›nda kâ¤›t at›klar›n geri
dönüflümüyle hava kirlili¤inde
yüzde 74, su kirlili¤inde yüzde 35,
su kullan›m›nda yüzde 45 azalma
sa¤land›. Plastik at›klar›n geri
dönüflümüyle de 1.848 KWh daha
az enerji harcand›. Metal at›klar›n
geri kazan›m› da, enerji
tüketiminde yüzde 95, hava
kirlili¤inde yüzde 90, su kirlili¤inde
yüzde 97, baca gaz› kirletici
emisyonunda yüzde 99 azalma,
1088 kg boksit metali, 544 kg
kimyasal madde ve 1.904 KWh
enerji tasarrufu sa¤lad›. Evsel at›k
sular›n yüzde 95-97’si de verimle
ar›t›larak bahçe sulamada
de¤erlendiriliyor. 
Koç Üniversitesi’nin bir y›l içinde
enerji tasarrufu ve at›k geri
dönüflümüyle sa¤lad›¤› kayna¤› 19
ö¤renciye burs olarak aktararak
çevre ve e¤itime karfl› duyarl›l›¤›n›
biraraya getiren örnek bir
uygulama oldu. 
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EEnneerrjjii  ve suyun verimli kul-
lan›lmas›, yeniden de¤er-
lendirilmesi ve üretimi ko-
nusunda yenilikçi ürünle-
riyle komple sistem çözüm-
leri sunan REHAU Yap›
Tekni¤i, Antalya Büyükfle-
hir Belediyesi ve Temiz
Dünya Ekolojik Çözümler
Platformu’nun ortaklafla
gerçeklefltirdi¤i Antalya
Ekolojik E¤itim Merkezi
(Antalya Günefl Evi) proje-
sine sponsor oldu.  REHAU, aç›l›fl› May›s
2011’de yap›lan binan›n ›s› pompas› borula-
ma sistemiyle ›s›tma ve serinletme sistemle-
ri otomasyonlar›n›n tedarikinin yan› s›ra su-
yun verimli bir flekilde yönetilmesine yöne-

lik çal›flmalar da yapt›. Ya¤mur suyu ve ar›t›-
lan gri su, REHAU’nun sundu¤u ya¤mur suyu
depolama tank›nda depolan›p, bahçe sula-
ma ve klozet temizli¤i için bina içerisine ak-
tar›l›yor.

REHAU’dan “Günefl Evi”ne DestekKoç Üniversitesi’nden
Tasarruf Ata¤›

AArraaflfltt››rrmmaallaarr,,  küresel karbondioksit emis-
yonunun yüzde 2,2’sinin hava trafi¤inden
kaynakland›¤›n› ortaya koyuyor. Siemens
AG, Diamond Aircraft ve EADS, bu miktar›
azaltmak için etkileyici bir sistem gelifltirdi
ve seri hibrid elektrikli tahrik sistemine sa-
hip, dünyan›n ilk elektrikli uça¤›n› üretti.
Sistemi test etmek için üretilen iki kiflilik
motorlu planör ilk uçuflunu Viyana’da bafla-
r›yla gerçeklefltirdi. Böylece bugüne kadar
sadece kara ve deniz tafl›tlar›nda kullan›lan
seri hibrid elektrik tahrik sistemi, ilk defa
havac›l›kta kullan›lm›fl oldu. Uça¤›n sistemi

flöyle iflliyor: Pervane Siemens’in elektrik
motoruyla tahrik ediliyor; elektrik Austro
Engine’›n küçük bir motoru taraf›ndan je-
neratör arac›l›¤›yla sa¤lan›yor. Batarya ve
jeneratörden al›nan elektrik motora aktar›-
l›yor. EADS’nin batarya sistemi kalk›fl ve
yükselme s›ras›nda artan güç ihtiyac›n› kar-
fl›larken, seyir esnas›nda yeniden flarj olu-
yor. Seri hibrid elektrikli tahrik sistemi sa-
yesinde uçak daha sessiz kalk›fl yap›yor, ya-
k›t tüketimi ve emisyonu da en verimli tah-
rik sistemlerinden yüzde 25 daha az. 
Hibrid otobüs uygulamalar›nda deneyimli
Siemens’in Motor ve Sürücü Teknolojileri
Bölümü, bir süredir bu teknolojiyi deniz ve
hava tafl›tlar›na da uygulamak için çal›fl›-
yor. Siemens’in gelifltirmekte oldu¤u, gele-
neksel tahrik sistemlerinin befl kat› daha
hafif yeni elektrik motoru tamamlan›rsa,
hafif motorlu yeni uçak modelleri tasarla-
nabilecek. Hibrid teknolojilerine dayanan
ürünler artt›kça, havac›l›k sektörü de sür-
dürülebilirlik yolunda mesafe kat etmifl
olacak.

Hibrid Kanatlar›m›n Alt›nda
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AAnnkkaarraa’’nn››nn  yeni ifl ve yaflam
merkezi Sö¤ütözü’ne yeni
bir soluk getiren JW MARRI-
OTT, yeflil uygulamalar›yla
dikkat çekiyor. “Yeflil Otel”
konseptiyle infla edilen ote-
lin kule bölümü, do¤u ve ba-
t› cephesinde do¤al gölge-
lendirme eleman› olarak
kullan›lan dikey tafl panel-
lerle, ideal bir sürdürülebilir bina örne¤i ni-
teli¤inde. Otelin di¤er “sürdürülebilir” katk›-
lar› flöyle: Renklendirilmifl cam perde duvar
kaplamas›, özel tasar›m›yla günefl ›fl›¤›ndan
›s› kazan›m›n› azalt›rken do¤al ayd›nlatmay›
art›rarak enerji verimlili¤i sa¤l›yor; tüm oda-
larda ve toplant› salonlar›nda en düflük sevi-

yede enerji tüketen LED TV
kullan›l›yor; standart olarak
kullan›lan 50 watt’l›k holo-
jen ampuller yerine hareke-
te duyarl› olarak çal›flan 7
watt’l›k LED ampul kullan›-
lan ›fl›kland›rma sistemle-
riyle elektrik tüketiminde
yüzde 12’ye varan enerji ta-
sarrufu sa¤lan›yor. JW Mar-

riott Ankara, geri dönüflüm uygulamalar›n›
lezzetli yemeklerin haz›rland›¤› mutfaklar›n-
da da sürdürüyor. Zira otelin tümünde kulla-
n›lan su ar›tma teknolojisiyle, musluk suyu
içme suyuna dönüfltürülüyor. Ayr›ca mutfak
ekipmanlar›ndaki gereksiz enerji sarfiyat›n›
engellemek için özel sistemler kullan›l›yor.

BBiissiikklleett  sporuna ve do¤ayla dost projelere
verdi¤i destekle fark›n› ortaya koyan bisiklet
üreticisi Sedona, Kaçkarlar›n ekolojik oldu¤u
kadar ekonomik de¤erinin de oldu¤una dik-
kat çekmek amac›yla bafllat›lan kampanyaya
sponsor oldu. “Kaçkarlar Senin Sahip Ç›k!”
slogan›yla, AB ve TEMA Vakf›’n›n finanse et-
ti¤i ve dört y›ld›r uygulad›¤› Kaçkar Da¤lar›
Projesi taraf›ndan bafllat›lan kampanyada,
Artvin Yusufeli’nde Kaçkar Da¤lar›’n›n de-
¤erlerini simgeleyen “Sedona Bisikletle Hazi-
ne Av›” yar›flmas› düzenlendi. Ünlü sanatç›
Özlem Tekin de projeye destek vererek,
“Dünyada efli benzeri olmayan bir bölgeye
sahibiz, bu bölgenin korunmas› için hepimi-
zin elinden geleni yapmas› gerekiyor” dedi. 

ÇÇeevvrree konular›n› merkeze alan radyo prog-
ramlar›na –tabii Aç›k Radyo’yu saymazsak-
denk gelmek insan› flafl›rt›yor ve tabii sevin-
diriyor. ‹flte böyle sevindirici bir haber Natu-
rey.com’un kurucusu Asl› Dede’den geldi.
89.6 frekans›ndan yay›n yapan Müjde FM’de
Mart ay›ndan beri “Yeflil’in Asl›” isimli bir
program haz›rlayan Asl› Dede, zaten eski bir
gazeteci. Çok farkl› renklerden konuklar›yla
her cuma saat 11:00-12:00 aras›nda keyifli
sohbetler yapan Dede program›n amac›n›,
sa¤l›kl›, sürdürülebilir ve ekolojik bir yaflam
için tüketicileri bilinçlendirmek ve onlardan
gelen geri dönüflleri paylaflmak fleklinde
özetliyor. Bir yay›n›na EKOIQ’nun da konuk
oldu¤u programa göz atman›zda fayda olabi-
lir. “Yeflil programlara” hâlâ çok s›k rastlan-
m›yor çünkü…

Ankara’da “Yeflil” Bir Otel: JW MARRIOTT 

YYaayy››nn hayat›na Ocak 2011’de
bafllayan, çeflitli bilim dallar›ndan
haberlerin derlendi¤i
Bilimania.com, Türkiye’de bilim ve
teknoloji alan›ndaki içerik
bofllu¤unu doldurmay›, konuya
merakl›lar›n bilim ve teknoloji
politikalar› üzerine tart›flmalar
gerçeklefltirebilece¤i bir platform
olmay› amaçl›yor. 
Sadece teknolojinin de¤il,
toplumlar›n geliflmesinde de en
büyük itici gücün bilim oldu¤u
inanc›yla kurulan sitede, ana
haberlerin yer ald›¤› bölüm d›fl›nda,
Do¤a ve Çevre, Enerji, Biliflim
Teknolojileri, Yaflam Bilimleri ve
Uzay alt bölümleri yer al›yor.  

EEkkooll Lojistik, TÜB‹TAK’nin bu sene
yedincisini düzenledi¤i “TUB‹TAK
Formula G Günefl Arabalar›
Yar›fllar›”nda Mersin Üniversitesi
Günefl Arabas› Tak›m›’na sponsor
oldu. 11-17 Temmuz tarihleri
aras›nda ‹zmir’de gerçekleflen
yar›fllarda birincili¤i ‹stanbul
Üniversitesi’nin SOCRAT adl› arac›
al›rken, Ekol’ün tam destek verdi¤i
Mersin Üniversitesi Günefl Arabas›
Tak›m›’n›n ANKA isimli otomobili
33 tak›m› geride b›rakarak
beflincili¤i elde etti. 
TÜB‹TAK taraf›ndan ilki 2005
y›l›nda organize edilen, alternatif
enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n›
teflvik etmek ve gençlerin bilimsel
projelerine olanak sa¤lamak
amac›yla düzenlenen günefl
arabalar› yar›fl›, ayn› zamanda
devlet-üniversite-sanayi iflbirli¤inin
güzel bir örne¤ini oluflturuyor.

“Yeflil’in Asl›” On Air

Bilim Merakl›lar›n›n
Yeni Adresi:
Bilimania.com

Günefl Arabalar›
Uçar Gider…

Pedala Bas, 
Kaçkarlar Senin!
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EEnneerrjjii  yönetiminin küresel uzman›
Schneider Electric, Nice’de
düzenlenen Avrupa Veri
Merkezleri 2011 Konferans›’nda,
Davran›fl Kurallar› alan›nda
ödüllendirilerek, “2011 Y›l› En ‹yi
Destekleyici” ödülünü kazand›.
Schneider Electric’in veri
merkezleri enerji performans›n›n
optimize edilmesi konusundaki
ba¤l›l›¤› kapsam›nda verilen ödül,
Davran›fl Kurallar› Baflkan› Paolo
Bertoldi taraf›ndan takdim edildi.
Firma bu sene içinde “Davran›fl
Kurallar›” sözleflmesini
imzalayarak, veri merkezlerinde
en iyi uygulamalar› destekleme ve
çevre dostu bir yaklafl›m
benimseme konular›nda
sorumluluk alm›fl ve çal›flmalar›na
ivme kazand›rm›flt›.

ÇÇeevvrree bilinci konusunda dikkat
çeken markalar›n bafl›nda gelen
Jotun Boya, 5-6 Ekim
tarihlerinde düzenlenecek olan
Yeflil ‹fl Konferans›’n›n
sponsorlar›ndan biri oldu.
Karbon bazl› kimyasallar içeren
uçucu organik maddeler
konusunda büyük bir
hassasiyetle üretilen Jotun
ürünleri çevre ve insan sa¤l›¤›na
gösterdi¤i hassasiyetle fark
yarat›yor. Türkiye’de ÇEDB‹K,
dünyada da Emirates Green
Building Council, Indian Green
Building Council ve U.S. Green
Building Council üyesi olan
Jotun, dünyan›n ilk karbon s›f›r
flehri olan Masdar City’nin
inflas›nda tercih edilen boya
markas› da olmufltu.

Schneider Electric’e
“2011 Y›l› En ‹yi
Destekleyici” Ödülü 

Jotun Boya, 
“Yeflil ‹fl”e 
Sponsor Oldu
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SSoonn  50 y›l›n en büyük kurakl›¤›yla karfl› kar-
fl›ya kalan Somali’de 12 milyon kifli aç ve her
gün en az 10 kifli ölüyor. Yüzbinlerce insan
yaflayabilmek için günlerce yürüyüp Ken-
ya’daki Dadaab Kamp›’na s›¤›n›yor. Bu arada
ülkede y›llard›r süren iç savafl nedeniyle alt-
yap›n›n harap olmas›, kurakl›¤› daha da bü-
yük bir krize dönüfltürmüfl durumda. Açl›kla
mücadele için 2002’den beri “Dünya G›da
Program› WFP” ile birlikte çal›flan TNT Eks-
pres de tüm dünyan›n gözlerinin çevrildi¤i
bölge için bir yard›m kampanyas› bafllatt›.
Kampanya kapsam›nda 49 tonluk ilk g›da
yard›m paketleri bölgeye ulaflt›r›ld›. Hava yo-
luyla tafl›nan 3 binden fazla yard›m paketin-
de yer alan g›da ürünleri ve vitamin takviye-

leri, Somali’de beslenemeyen 6 bin çocu¤un
üç ayl›k g›da ihtiyac›n› karfl›layacak. TNT ça-
l›flanlar›n›n yapt›¤› ba¤›fllar, “Horn Africa -
Afrika’n›n Boynuzu” ad› alt›nda aç›lan hesap-
ta toplan›yor. 

tik-Isi-ila

TNT Ekspres’ten Somali’ye Yard›m Eli

KKaadd››nnllaarr››nn ifl gücüne kat›l›mlar›n› art›rmay›
hedefleyen Marmara Grubu Vakf›, “Karsl›
Giriflimci Kad›n Balc›lar Hibe Program›”n›
bafllatt›. Proje sayesinde Kars’ta yaflayan 40
iflsiz kad›n ar›c›l›k ve organik bal üretimi
kursunu bitirdi, ar›c›l›¤› ifl edindi. 
Kad›n Balc›lar Projesi için Kafkas Üniversi-
tesi de proje orta¤› oldu. Halk E¤itim Müdür-
lü¤ü, Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Valilik ve ‹fi-
KUR’un deste¤iyle duyurular yap›larak ka-
d›n giriflimciler arand›. 120 baflvuru aras›n-
dan seçilen 40 giriflimci kad›n ar›c›l›k ve or-
ganik bal üretimi kursu gördü. Her biri kurs
sonunda ald›¤› 4 ar›l› kovanla ar›c›l›k mesle-
¤ine ilk ad›m›n› att›. 
E¤itim süresince ar›c›l›¤›n yan› s›ra iflletme,
giriflimcilik, g›da üretim teknolojisi ve kad›n
haklar›yla ilgili pek çok temel bilgiyi de edi-
nen kad›nlara, kendi iflletmelerini kurup
sürdürmenin yolu aç›lm›fl oldu. 

MMeerrkk  Solar Enerji Çözümleri, Özel Çevre Koru-
ma Kurumu Baflkanl›¤›’n›n giriflimi ve maddi
deste¤iyle Mersin’deki üç ar›tma tesisinde,
Türkiye’nin en büyük flebeke ba¤lant›l› (on-
grid) günefl enerjisi sistemlerini kuruyor. 
Silifke’ye ba¤l› Arkum ve Atayurt beldelerin-
deki toplam 60,72 kWp’lik flebeke ba¤lant›l›
günefl enerjisi sisteminin kuruluflunda, 264
adet 230 Wp günefl paneli kullan›ld›. Günefl
panellerinden üretilen elektrik enerjisi, ar›t-
ma tesislerinde kullan›lan pompalar›n ihtiyaç
duydu¤u enerjinin tamam›na yak›n›n› karfl›la-
yacak. Sistemin flebeke ba¤lant›l› olmas› ise
güneflin olmad›¤› veya yetersiz oldu¤u durum-
larda enerjisini flebekeden almas›n› sa¤l›yor. 
Proje hem Türkiye’nin en büyük flebeke ba¤-
lant›l› solar sistemlerinden biri olmas›yla, hem
de terfi merkezlerine ilk kez uygulanmas›yla
di¤er bölgelerimiz için iyi bir örnek olacak gibi. 

Kars’ta Kad›n 
Ar›c›l›¤› Do¤uyor

Günefl Enerjisiyle
Tertemiz Ar›tma 
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AAtt››kk  bertaraf›n›n köklü
kurulufllar›ndan ‹ZAYDAfi,
2011’de geliflimiyle göz
dolduruyor. Bu y›l yakma
tesisine gelen at›k miktar›nda
tüm zamanlar›n rekorunu k›ran
‹ZAYDAfi’ta, 2008’in ilk befl
ay›nda 10 bin ton olan
yak›lmaya gelen at›k miktar› bu
sene 15 bin tona yaklaflt›,
üretilen enerji miktar›
6.331.000 kilovattan
8.485.800’a yükseldi. Baflar›l›
geçen bir deneme yakmas›
sonucunda Klinik ve Tehlikeli
At›k Yakma ve Enerji Üretim
Tesisi’nin bertaraf kapasitesi de
yüzde 50 artt›. 
‹ZAYDAfi cephesinde, at›k
yönetimiyle ilgili kurumlar kadar
sanayicileri de ilgilendiren bir
geliflme daha yafland›. ‹ç
hizmetler için kurdu¤u
laboratuar Çevre ve fiehircilik
Bakanl›¤›’ndan Çevre Ölçüm ve
Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi
alan ‹ZAYDAfi art›k hem kendi
ölçümlerini hem de di¤er çevre
kurum ve kurulufllar›n›n
analizlerini gerçeklefltirebilecek.
Evsel at›k geri dönüflümü, su
kirlili¤i ölçümü, at›k ya¤lar›n
kontrolü, toprak analizi, at›k
depolama ve numune alma gibi
pek çok hizmet verecek
laboratuar bu alanda çal›flan
firmalara da aç›k olacak. 

‹ZAYDAfi’tan
2011’de Parlak
Performans
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GGrreeeennppeeaaccee’’iinn  oklar›n›n yeni he-
defi dünyaca ünlü spor markala-
r›. Örgüt, hormon bozucu ve teh-
likeli kimyasallar› Çin nehirleri-
ne ak›tt›klar› için Nike, Adidas ve
Puma gibi markalara karfl› ulus-
lararas› bir kampanya bafllatt›.
“Detox” ad› verilen kampanyada
Greenpeace gönüllüleri, 10 farkl›
ülkede ve 20 farkl› flehirde efl za-
manl› olarak striptiz gösterileriy-
le eylem yapt›. H›zla büyüyen kampanyaya
online olarak da çok say›da aktivist ve tüketi-
ci kat›ld›. ‹lgi çekici kampanyaya ilk cevab›
Puma verdi ve art›k toksikten ar›nm›fl bir ge-
lece¤i “tamamen” destekledi¤ini aç›klad›.
Firma, 2020 y›l›na kadar, tedarik zincirlerin-
den tehlikeli kimyasallarla üretilen bütün

Greenpeace’den Nike ve Adidas’a karfl›
kampanya

ürünleri ç›karma sözünü verdi. 
Pek çok uluslararas› giyim markas›n›n ürün-
lerine yap›lan test sonuçlar›, üretimde tehli-
keli kimyasallar kullan›ld›¤›n›n ve toksik sa-
l›ma yol aç›ld›¤›n›n kan›tlar›n› ortaya koyu-
yor. Greenpeace bu raporda ad› geçen di¤er
markalarla da görüflmelerini sürdürüyor.

““‹‹nnssaann  sevdi¤ini ko-
ruyorsa e¤er, o za-
man korunmas›n›
istediklerimizi önce
çocuklara sevdire-
lim.” Bu fikirle Sa-
banc› Üniversite-
si’nde terütaze bir
proje do¤du. Top-
lumsal Duyarl›l›k
Projeleri kapsam›nda yürütülen “‹nsan Neyi
Korur?” projesi sayesinde, ilkö¤retim ö¤ren-
cisi çocuklar bir y›l boyunca unutulmaz bir
görsel deneyim yaflad›. Sultanbeyli Nam›k
Kemal ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerine proje-
de verilen sorumluluk, çevrelerinde kendile-
rini rahats›z eden görüntüleri foto¤raflama-
lar›yd›. Sonuçta ortaya etrafa y›¤›lm›fl çöpler,
göletteki su kirlili¤i, yollardaki büyük çukur-
lar, oyun alanlar›n›n olmay›fl›, insanlar, çar-
p›k kentleflme ve çocuklar›n kendilerine oy-
nayacak alan aray›fllar›n› anlatan kareler

Çocuklar›n Objektifinden Çevremiz
ç›kt›. Çocuklar elle-
rinde makineleriyle
çevre sorunlar›n›
yerinde gözlemledi-
ler, belgelediler. Bir
y›l›n sonunda orta-
ya ç›kan kareler
sergi haline de geti-
rildi ve Haziran
ay›nda Sultanbeyli

Kültür Merkezi’nde di¤er okullardan gelen
ö¤rencilere, ailelere ve yerel yöneticilere
ulaflt›. 
“‹nsan Neyi Korur?” Projesi Sabanc› Üniver-
sitesi Toplumsal Duyarl›l›k Projeleri kapsa-
m›nda iki y›ld›r uygulan›yor. Geleneksel hale
getirilmesi planlanan “‹nsan Neyi Korur?”
projesi, bu bafll›k alt›nda her y›l temel bir ko-
nu belirlemeyi ve de¤erlerin korunmas›n›
amaçl›yor. Proje kapsam›nda bu y›l ilkö¤re-
tim ö¤rencileriyle “Çevre” ve “Hayvan Hakla-
r›” konusunda iki ayr› proje tamamland›.
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EEnneerrjjii  sektöründe h›zl› ve emin
ad›mlarla ilerleyen A¤ao¤lu
fiirketler Grubu, Türkiye’nin en
yüksek kapasiteli rüzgâr santrali
olan 93 megavat gücündeki fiah
Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin
tamam›n› iflletmeye soktu.
2010’da Band›rma’da temelini
att›¤› ve yaklafl›k 250 milyon
TL’lik yat›r›mla hayata geçirilen
santralle birlikte, A¤ao¤lu’nun
enerjideki toplam iflletme
kapasitesi 126 megavata
yükseldi. 
Projenin tümünü bir y›ldan daha
k›sa sürede tamamlayan
A¤ao¤lu, fiah RES’te üretece¤i
380 milyon kilovat/saatlik temiz
enerji sayesinde y›lda yaklafl›k
240 bin tonluk karbondioksite
eflde¤er sera gaz› sal›m›n›
azaltm›fl olacak. Ali A¤ao¤lu’na
göre, fiah RES 140 bin nüfuslu
Band›rma’n›n elektrik ihtiyac›n›
tek bafl›na karfl›layabilir. Enerji
yat›r›mlar›na Band›rma’da Edincik
RES ve Seferihisar RES
projeleriyle devam edeceklerini
aç›klayan yönetim kurulu baflkan›
A¤ao¤lu, Bursa, Bal›kesir,
Çanakkale, Kocaeli ve Yalova’da
bulunan rüzgâr santrali
projelerinde ise lisanslama
çal›flmalar›n›n devam etti¤ini
söyledi ve ana hedeflerini, 2015
y›l›na kadar enerjide 1000 MW
kurulu güce ulaflmak olarak
özetledi.

A¤ao¤lu’ndan
Rüzgârda Dev Ad›m
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Haberler

GGeenneerraall Electric, 2010-2015 y›llar› aras›nda
yapmay› planlad›¤› 10 milyar dolarl›k yat›r›m
kapsam›nda, 2010’da 1,8 milyar dolarl›k temiz
teknolojiye yönelik küresel AR-GE çal›flmas›
yapt›¤›n› aç›klad›. fiirket, hem çevresel hem de
finansal ihtiyaçlara yan›t verebilen öncü tek-
nolojilerin tasar›m ve üretimine dair “ecoma-
gination” stratejisiyle gelifltirdi¤i ürün say›s›-
n› 110’a ç›kar›rken, bu ürünlerin Türkiye’de
kullan›m› da giderek yayg›nlafl›yor. H›zl› tüke-
timin bask›s› alt›ndaki enerji ve suyun etkin

kullan›m›n› teflvik eden ecomagination serisi-
ne 2010’da eklenen iki çarp›c› ürün, elektrikli
araçlar›n benimsenmesini h›zland›rmak için
tasarlanm›fl kullan›c› dostu flarj istasyonu
WattStation™ ve ev sahiplerinin enerji kulla-
n›m›n› yönetmesine yard›mc› olan ak›ll› sayaç
teknolojisi Nucleus™. 
Ecomagination ürün ve çözümleri Türkiye’de
özellikle havac›l›k, enerji, su ve ulafl›m sektör-
lerinde tercih ediliyor. GE Aviation’›n geliflmifl
jet motorlar›n› Türk Hava Yollar› kullan›yor.
Türkiye’deki tek lokomotif tedarikçisi TÜ-
LOMSAfi’›n GE ile ortakl›¤› sayesinde, kulla-
n›mdaki lokomotiflerden daha az karbon sal›-
m› yapan ve daha fazla beygir ve çekifl gücü
üreten PowerHaul lokomotif serisini getiri-
yor. Kat› at›k depolama sahalar›ndan ald›¤›
metan gaz›ndan enerji üreten Jenbacher mo-
torlar› da Türkiye’de pek çok belediye ve sana-
yi tesisinde kullan›mda. 

Ekolojik Hayalgücü Türkiye Sular›nda

MMeerrkkeezzii Hong Kong’da bulunan Li & Fung Li-
mited’in ‹stanbul merkez ofisi Li Fung Cen-
tre, US Green Building Council taraf›ndan
sürdürülebilir  binalara verilen LEED yeflil bi-
na sertifikas›na sahip oldu. 8 bin metrekare
kapal› alana sahip olan projenin dan›flman-
l›k ve taahhüt hizmetlerini Mimta EkoYap›
verdi. fiirket, proje kapsam›nda LEED dan›fl-
manl›¤› ve sertifikasyon sürecinin yönetimi,
bina enerji modellemesi, gün›fl›¤› simülasyo-
nu, ›fl›k kirlili¤i simülasyonu, PV sistem
planlama ve taahhüdü ve LED armatürlü d›fl
ayd›nlatma taahhüdü ifllerini gerçeklefltirdi.

KKoonnuunnuunn merakl›lar› bilir; David de Rotschild
isimli ‹ngiliz çevreci denizlerdeki kirlili¤e
dikkat çekmek için, Mart 2009’da 12 bin tane
plastik flifleyi birlefltirerek, “plastiki” ad›n›
verdi¤i bir sal yapm›fl; bu salla San Francis-
co’dan Avustralya’ya uzanan bir yolculu¤u
dört ayda tamamlam›flt›. Ünlü saat üreticisi
IWC, plastik flifleler üzerinde “devr-i alem”
yapan Rotschild’den çok etkilenmifl olacak,
kendisine özel bir model üretip ad›n› da Inge-
nieur Automatic Mission Earth Edition “Plas-
tiki” koymufl. 
IWC Schaffhausen CEO’su Georges Kern ise
“heyecan verici” olarak tan›mlad›¤› projeyle
ilgili olarak, “David bir öncü ve tutkulu bir
çevre savaflç›s›. Zaman›m›z›n ekolojik sorun-
lar›n› çözmek ad›na üretti¤i yenilikçi fikirle-
riyle herkesi teflvik ediyor. Böylesi bir karar-
l›l›k cesaretlendirilmeyi hak ediyor” diyor. Bu
özel saatten sadece 1000 tane üretildi¤ini
söylemekte de yarar var.

IWC’den Çevre 
Edisyonu: “Plastiki”

Li Fung Centre, 
LEED Sertifikas› Ald›
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Dünya

‹klim De¤iflikli¤i 
ve ‹nsan Yap›m›

AÇLIK!
K›tl›¤›n pençesindeki Afrika’da her
gün çocuklar ölüyor. Peki bu insanl›k
ay›b› neyin ürünü?

Yaz›: Metin UNDER
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zun zamand›r hat›rlamad›¤›-
m›z Afrika’n›n açl›k trajedisi,
bugünlerde televizyonlar›m›z-

dan sofralar›m›za yay›lan üzücü ha-
berlerle tekrar gündemimize girdi.
Birleflmifl Milletler’in (BM) son 60 y›l›n
en derin kurakl›¤›n› yaflayan Soma-
li’nin baz› bölgelerinde k›tl›k ilan et-
mesiyle, çoktand›r k›tan›n kuzeyinde-
ki halk ayaklanmalar›na odaklanan
dünya medyas›n›n ilgisini tekrar Gü-
ney Afrika’daki insanl›k dram›na çe-
virmesi sayesinde tabii. Oysa y›llarca
“Kara K›ta” bafll›klar›yla normalleflti-
rilen Afrika ve açl›k döngüsü zaten hiç
de¤iflmemiflti ki…

Etiyopya ve Somali’yi içine alan ve
“Afrika Boynuzu” olarak adland›r›lan
bölgeyi vuran kurakl›k bugün 12 mil-
yon insan› etkiliyor. Somali’de 3,7 mil-
yon insan, yani ülkenin yar›s› s›k›nt›-
da. Açl›k o denli dayan›lmaz boyutlar-
da ki, anneleri s›rt›nda tafl›d›klar› ço-
cuklar›yla, El Kaide ba¤lant›l› El-fiabab
örgütünün kontrolündeki dayan›lmaz
bir çöl arazisinde tecavüz, ya¤ma ve

koflullar› ve ikliminin, tabiat›n bu böl-
gedeki insanlara cömert davranmas›-
na engel oldu¤u gerekçesini benimse-
yenlerin say›s› hayli fazla. Kuru iklime
ve çorak toprak yap›s›na sahip Do¤u
Afrika ülkelerinde s›cakl›k gece 23 de-
recenin alt›na düflmedi¤i gibi gündüz
40 dereceyi buluyor. Bölgenin normal-
de flubattan a¤ustosa kadar ya¤an
mevsim ya¤murlar› almas› gerekiyor.
Fakat iklimbilimcilere göre, Hint Ok-
yanusu’ndan gelen s›cak hava dalgas›
olan El Nino, ya¤›fl miktar›n›n azalma-
s›nda bafll›ca etken.

Oysa sorunun sadece çevresel bo-
yutlar› dahi tart›flmas›z biçimde dün-
yay› alabildi¤ine hor kullanan 21’inci
yüzy›l uygarl›¤›n›n ürünü. Sanayilefl-
menin yol açt›¤› tehlikeli boyutlardaki
karbon sal›m›n›n tetikledi¤i küresel
›s›nma dünyan›n ekosistemini de¤iflti-
rirken, yaflam alan›m›z her türlü teh-
dide daha da aç›k hale geliyor. Okya-
nuslarda 20 y›ld›r s›cakl›k seviyesi ar-
t›flta. Sera etkisi nedeniyle oluflan gaz-
lar baflta Afrika’n›n kuru iklimli ülke-
lerini etkiliyor.

Tek bafl›na çevresel faktör bile bu
insanl›k trajedisinin sorumlulu¤una
tüm dünyay› ortak ediyor. Ancak ne-
den sadece bununla s›n›rl› de¤il. Çok
boyutlu trajedinin bafl edilemez bir
noktaya gelmesinde siyasi, ekonomik
ve insani faktörler büyük rol oynuyor.
Uzmanlar Somali’deki problemin
özünde do¤an›n de¤il, bizzat insan›n
yaratt›¤› bir kriz yatt›¤›nda neredeyse
hemfikir.

BM Çok Geç Kald›
Bölgede son olarak bundan 19 y›l önce,
1992’deki iç savafl s›ras›nda k›tl›k ilan
edilmifl ve bu k›tl›k nedeniyle 200 bin
kifli ölmüfltü. Bu kez çok daha fazla can
kayb› olmas› bekleniyor. Ancak göz
göre göre gelen krize, küresel sistemin
ve onu yaratan sözde uygar ülkelerin
seyirci kald›¤› ortada. The Econo-

U

Dünyada her befl saniyede 
10 yafl›n alt›nda bir çocuk

açl›k nedeniyle ölüyor. Her y›l
ölen çocuk say›s› ise befl
milyon. Yaklafl›k 1 milyon
insan sürekli, yetersiz bir

beslenmeyle yaflam›n›
sürdürmekte.

öldürülme tehlikesi alt›nda günler sü-
ren bir yolculu¤a sürüklüyor. Yolculu-
¤u ölmeden atlatabilenler Kenya’n›n
kuzeyinde bulunan dünyan›n en bü-
yük mülteci kamp›na var›yor. Dadaab
Kamp›’na her gün açl›k ve yetersiz
beslenme nedeniyle 1500’den fazla ki-
fli geliyor. Kurakl›k nedeniyle bu y›l ül-
kesini terk eden Somalililer’in say›s›
200 bin.

S›radan fiüpheli: ‹klim De¤iflimi
21’inci yüzy›lda dünya bu insanl›k ay›-
b›n› neden yafl›yor? Y›llard›r kan›ksa-
d›¤›m›z ana neden kaderci bir bak›fl
aç›s›na dayan›yor. Afrika’n›n co¤rafi
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mist’te yer alan bir haber bu vurdum-
duymazl›¤› gözler önüne serdi. 1985
y›l›nda Etiyopya’da yaflanan k›tl›¤›n
ard›ndan Amerikan yard›m kuruluflla-
r›n›n kurdu¤u “Fews net” adl› “k›tl›k
erken uyar› sistemleri a¤›”n›n geçen
Kas›m ay›ndan bu yana alarm verdi¤i-
ni yazan dergi, BM’nin Somali’ye ilk
ciddi yard›m ça¤r›s›n› bu tarihten se-
kiz ay sonra yapmas›na dikkat çeki-
yordu. Üstelik bu ça¤r›ya ülkelerden
gelen cevaplar da bölük pörçüktü: “2
milyar dolarl›k yard›m ça¤r›s›n›n an-
cak yar›s›n›n karfl›land›¤› söyleniyor.
Somali’nin güneyinde yaflayanlara g›-
da almak için toplanan yard›mlar›n
önümüzdeki ya¤mur mevsiminden
önce tükenmesi bekleniyor.”

Tabii Afrika’daki yönetim problemi
de kurakl›¤›n büyümesinde etkili. ‹s-
tikrars›z hükümetler, s›k s›k de¤iflen
mülkiyet haklar› sorunu, yolsuzlu¤a
bulaflm›fl siyasilerin Afrikal› ifl adam-
lar›n› ve çiftçileri sömüren düzeni so-
runlar›n ç›¤ gibi büyümesine yol açt›.
Ancak özellikle Somali’deki en büyük
problemlerden biri kurakl›ktan en faz-
la etkilenen 2,8 milyon insan›n yaflad›-
¤› Orta ve Güney bölgelerinin, 20 y›ld›r
iktidar› ele geçirmeye çal›flan El Kaide

ba¤lant›l› El-fiabab örgütünün kontro-
lünde olmas›. Geçenlerde örgüt bafl-
kent Mogadiflu’dan çekildi¤ini aç›kla-
sa da -ki bunun politik bir manevra ol-
ma ihtimali oldukça yüksek- uzun sü-
redir bölgeye yard›m girmesini çeflitli
gerekçelerle engelleyerek sorunun bü-
yümesine katk› sa¤lad›. Örgütün varl›-
¤› ayr›ca Bat›l› ülkeleri bu bölgelere
yard›m göndermekten de al›koyuyor.
Çünkü birço¤u, terör örgütleri liste-
sinin ilk s›ras›nda yer verdi¤i El-fia-
bab’›, gönderdikleri yard›mlarla finan-
se etme endiflesi tafl›yor. Örne¤in ABD,
2009 y›l›ndan itibaren El-fiabab dene-
timindeki bölgelere yapt›¤› yard›m›
durdurdu. Bu nedenle ABD’nin Soma-
li’ye yapt›¤› g›da yard›mlar› da yüzde
88 oran›nda düflmüfl oldu.

Befl Saniyede Bir Çocuk Ölüyor
Peki, siyasi faktörler ve k›tadaki yö-
netim bofllu¤u bu insanl›k dram› için
yeterli bir gerekçe mi? Açl›k ve yeter-
siz beslenme Afrika’da yaflanan dram-
la çarp›c› hale gelse de dünyan›n kro-
nik sorunlar›ndan biri. BM G›da ve Ta-
r›m Örgütü’nün (FAO) her y›l yay›mla-
d›¤› verilerle de boyutlar› sabit. Kuru-
mun 2010 y›l› verilerine göre, dünya-
da açl›k s›k›nt›s› çeken insanlar›n sa-
y›s› 925 milyondan fazla. Bu, yedi mil-
yara dayanan dünya nüfusunda yak-
lafl›k her yedi kifliden birinin açl›kla
karfl› karfl›ya olmas› demek. Ac›y› kat-
lan›lmaz hale getiren baflka bir faktör
de beslenme yetersizli¤inin en fazla
çocuklar üzerinde etkili olmas›. Dün-
yada her befl saniyede 10 yafl›n alt›nda
bir çocuk açl›k nedeniyle ölüyor. Ye-
tersiz beslenen çocuklar y›l›n 160 gü-
nünü hasta geçiriyor. Her y›l ölen ço-
cuk say›s› ise befl milyon. Yaklafl›k 1
milyon insan sürekli, yetersiz bir bes-
lenmeyle yaflam›n› sürdürmekte. Her
gün 37 bin kifli açl›k nedeniyle hayata
veda ediyor.

Açl›¤›n bölgelere göre da¤›l›m›ysa

Dünya

“Afrika ile açl›k ve k›tl›k art›k
kolektif bilincimizde
maalesef birbiriyle

özdeflleflti¤i için fark›ndal›k
yaratmak daha zor…”
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dünyadaki gelir adaletsizli¤inin çar-
p›c› bir göstergesi adeta. Açl›ktan
muzdarip olanlar›n yüzde 88’i, yani
817 milyonu Sahra Alt› Afrikas› ile As-
ya ve Pasifik bölgelerinde yafl›yor.
Oranlar 1995’ten bu yana sürekli art›-
yor. BM’ye göre hükümetlerin tar›m›
ihmal etmesi, 2008’den bu yana flid-
detlenerek süren küresel ekonomik
kriz ve buna ba¤l› olarak son birkaç
y›lda g›da fiyatlar›nda gözlenen ina-
n›lmaz art›fl, açl›k oranlar›n›n yük-
selmesine yol aç›yor.

Herkesi Doyuracak G›da Var Ama…
Vahim olan flu ki tüm felaketlere ra¤-
men dünyada herkesi doyuracak ka-
dar besin var. FAO’ya göre dünya tar›-
m› bugün 30 y›l öncesine göre kifli bafl›
yüzde 17 daha fazla kalori üretiyor. Bu
rakam dünyadaki herkese günlük kifli
bafl› 2720 kalori sa¤lamaya yetiyor
(Bir insan›n günlük kalori ihtiyac›
2500). 

Tüm bu faktörlere ra¤men BM Dün-
ya G›da Program›’n›n 2008’de 6 milyar
dolar olan bütçesi 2011’de 2,8 milyar

dolara indi. Nedeni, ekonomik kriz.
Bugünlerde ikinci dip noktas›n› yafla-
yan küresel krizde ülkeler neredeyse
tüm finansal kaynaklar›n›, krizin ne-
deni olan spekülatörlere aktarmak
üzere finans piyasalar›na ak›tmay›
tercih ediyor. Dünyada 1 milyara yak›n
aç insan› de¤il, hedge fonlar› ve gözü
dönmüfl spekülatörleri beslemeyi ter-
cih eden bu eko-politik yap› da her gün
milyonlarca çocu¤un hayat›n› kaybet-
mesinde etken. Üstelik milyarlarca
dolarl›k ucuz kredileri cebine doldu-
ran spekülatörlerin son zamanlardaki
en büyük oyun sahas› dünya tar›m
borsalar›. Yaflanan g›da krizinde bir
ton tah›l fiyat›n›n geçen y›la göre iki
kat›na ulaflarak 270 Euro’yu bulma-
s›nda, pirinç fiyatlar›n›n yüzde 110,
m›s›r fiyatlar›n›n ise yüzde 63 oran›n-
da yükselmesinde bu spekülatif hare-
ketlerin pay› var.

Çeflitli ülkelerde birçok kurum dü-
zenledi¤i kampanyalarla herkesi bu
dram› sonland›rmak için çorbaya tuz
katmaya davet ediyor. Bu, acil çözüm
için bir miktar ifle yarayabilir ama bi-

raz daha duyarl› olmak kayd›yla. Al-
manya’n›n Rheinische Post gazete-
sinde yer alan bir haber, konuyla ilgili
medyada ç›kan haberler artt›kça yap›-
lan yard›mlar›n da artt›¤›na dair bir
araflt›rmaya yer veriyordu. Ba¤›fllar›n,
ihtiyac›n henüz yar›s›nda olmas›n› ise
UNICEF Almanya’n›n sözcüsü Kerstin
Bücker’in flu çarp›c› sözleriyle insani
bir faktöre ba¤l›yordu: “Haiti depre-
mindeki gibi ba¤›fl yapma iste¤i ve far-
k›ndal›¤›n h›zl› ifllememesi normal.
Afrika’daki açl›k, bir deprem felaketi
gibi aniden geliflen bir olaydan farkl›.
Afrika ile açl›k ve k›tl›k art›k kolektif
bilincimizde maalesef birbiriyle öz-
deflleflti¤i için fark›ndal›k yaratmak
daha zor…”

Özünde insan üretimi olan bu krizi
yine insani hassasiyetlerle ve küresel
sistemde bu yönde yap›lacak reform
giriflimleriyle tarihin sayfalar›na kirli
bir ay›p olarak gömmek mümkün. Bu-
nun için kolektif bir bilinç ve küresel
bir tav›r de¤iflikli¤ine gitmek flart. Ak-
si halde insan olman›n ayr›cal›¤› nere-
de kalacak? m

Afrika’ya Yard›m Etmek ‹çin…
Bütün GSM operatörlerinden “AFR‹KA” yaz›p 5601’e
gönderece¤iniz SMS’le 5 TL’lik yard›m yapabilirsiniz.
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G›da

Organik Tar›m
Gezegenimizi
Doyuramaz m›? 

Bafll›ktaki soru giderek
daha s›k dillendirilmeye
bafllad›. Belçika’da
yay›nlanan Imagine
Demain le Monde
dergisinin 85. say›s›nda
Pablo Servigne imzas›yla
kaleme al›nan yaz›,
konvansiyonel tar›mla
organik tar›m›
karfl›laflt›rman›n, armutlarla
elmalar› ayn› kefeye
koymak oldu¤unun alt›n›
çiziyor. Servigne, “Ne
yiyorsak oyuz, tar›mc›l›k
hektar bafl›na verimlilikle
özetlenemez” diyor…

Yaz›: Pablo SERVIGNE Frans›zca’dan çeviren: Ifl›k fiENEMEK
Kaynak: Imagine Demain le Monde, Say›: 85 
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Konvansiyonel
tar›m› organik

tar›mla
karfl›laflt›rmak

için, kullanmakta
oldu¤u enerji
kaynaklar›n›n

gerçek maliyetini
de (ucuz “petrol”)
hesaba katmam›z

gerekir.

a¤arc›¤›m›zdan hemen bir iki ilginç
rakam ç›kararak, organik tar›m sek-
törünün gezegenimizi doyurup do-

yuramayaca¤› sorusuna olumlu bir cevap
vermeye çal›flmak bize cazip gelebilir. Ama
isterseniz o kadar acele etmeyelim. Her fley-
den önce konuya biraz aç›kl›k getirmeye çal›-
flal›m: “Organik” ne demek? “Gezegeni do-
yurmak”tan neyi anl›yoruz? Bir de “organik
olmayan” da pekala gezegenimizi besleye-
mez mi? ‹flte size bir seri zihinsel öz savunma
al›flt›rmas›… 

Organik tar›ma karfl› olanlar›n tezleri ço-
¤unlukla ayn›: Hektar bafl›na yüksek verimi
sa¤lay›p sa¤lamad›¤›na dair yeterince bilim-
sel kan›t olmay›fl›, topra¤›n iki ekim aras›nda
dinlendirilmesi gereklili¤i vesaire vesaire...
2007 y›l›nda bilim insanlar› biraraya gelerek
bafll›¤›m›z›n sorusuna cevap vermeye çal›flt›-
lar(1). Ve organik tar›msal üretimin, konvan-
siyonel tar›m kadar verimli olabilece¤i sonu-
cuna vard›lar. Ard›ndan da di¤er bilim insan›
meslektafllar› taraf›ndan elefltiri f›rt›nas›na
tutuldular(2). En nihayetinde tart›flmalar bu-
rada detaylar›na giremeyece¤imiz kadar son
derece teknik konular ve istatistiki metotlar
etraf›nda döndü durdu. 

Elmalar ile Armutlar 
Asl›nda, konuyu biraz ayd›nlatmakta fayda
var, zira ayn› fleyler hakk›nda konuflulmuyor
gibi. Konvansiyonel tar›mla organik tar›m›
hektar bafl›na verimlilik üzerine karfl›laflt›r-
mak bisiklet mi, yoksa araba m› daha h›zl› gi-
der demeye benzer. ‹lk bak›flta “arabad›r” de-
nebilir. Ancak, böyle bir karfl›laflt›rma yap›la-
bilir mi? Peki, ya depoda benzin bitince han-
gisi daha h›zl›d›r sizce? Bisikletin enerji ve-
rimlili¤i arabaya göre çok daha üstündür;
arabadan daha ucuzdur; bu nedenle de daha
genifl kitlelere aç›kt›r. Çevre dostudur, daha
az kirletir, üstüne üstlük de flehir içinde ara-
badan daha bile h›zl›d›r...(3)

Tar›m sektörü için de durum ayn›. Kon-
vansiyonel endüstriyel tar›m›n, kullanmak-
ta oldu¤u enerji kaynaklar›n›n gerçek mali-
yetini (ucuz “petrol”), yol açt›¤› hastal›klara

ba¤l› dolayl› maliyetleri, kirlenen su kay-
naklar›n›, topra¤›n fakirleflmesini, tafl›ma
ücretlerini, köylülerin yaflad›¤› sosyal fela-
ketleri dikkate almadan sürekli borçlana-
rak yaflad›¤›n› söyleyebiliriz. Asl›na bak›l›r-
sa, endüstriyel tar›m topluma biyolojik ta-
r›mdan alt› kez daha pahal›ya gelir(4), üste-
lik de dünyadaki seragaz› sal›mlar›n›n yüz-
de 14’ünün sorumlusu da odur. Bir kaç y›l
sonra gezegenimizde fosfat ile petrol de
kalmay›nca “gezegenimizi beslemesinin”

D
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G›da

Ekolojik tar›m,
tarladan

taba¤›m›za,
topra¤›n

kalitesinden
köylünün

cüzdan›na kadar
tüm “g›da

sistemi”ni bir
bütün olarak
düflünmemizi

sa¤l›yor.

mümkün olmayaca¤› da apaç›kt›r. O halde
konvansiyonel çiftçilik için hiç tereddüt et-
meden yüz milyonlarca köylüyü bir kenara
iten, zenginlerin zenginler ad›na yapt›¤› bir
tar›m faaliyeti diyebiliriz. 

“Gezegeni Beslemek” Ne Demek? 
E¤er amaç dünya pazar›n› m›s›r, soya, bu¤-
day, pirinç gibi bir kaç çeflit bitki türüyle do-
natmaksa, günümüz tar›mc›l›¤›n›n hedefine
ulaflt›¤› düflünülebilir. Ancak amac›m›z yer-
yüzünde g›da güvenli¤ini sa¤lamaksa, 2008
y›l›nda 35 ülkede meydana gelen açl›¤›n ne-
den oldu¤u ayaklanmalara bak›larak hedef-
lerden çok uzak oldu¤umuz görülür. Zira g›da

güvenli¤i tar›msal bir problem olmaktan çok,
politik bir problemdir(5). Organik ürün paza-
r›n›n gezegenimizi doyurup doyuramayaca¤›
sorusunu kimler soruyor sizce? 

Sorunlar› sadece bir üretim problemine in-
dirgememiz hiç de do¤ru olmaz. Zira daha
fazla üretmemiz gezegenimizi beslemek an-
lam›na gelmiyor! Birinci olarak korkunç bir
israf söz konusu: Ürünlerin alt›da biri tafl›ma
öncesinde ya da esnas›nda, alt›da biri süper-
marketlerde, alt›da biri de evlerde ziyan olu-
yor(6). ‹kinci olarak da ürünlerin da¤›l›m›nda
bir eflitsizlik var, günümüzde dünyada 800
milyona yak›n kifli kötü beslenmekteyken bir
o kadar kifli de fliflmanl›ktan muzdarip. Ta-
r›msal ürünlerin büyük bir k›sm›n›n varl›kl›-
lara et üretmeye yönelik olmas› da cabas›. En
nihayetinde de ekilebilir arazilerin küçük-
senmeyecek bir k›sm› biyoyak›t üretmeye
ayr›lm›fl durumda. 

“Organik” Ne Demek? 
Genel olarak, “organik”in kendini temize ç›-
karmas›n› isteyenler, onda sadece ilaçlar›,
sentetik gübreleri ve geneti¤i de¤ifltirilmifl
organizmalar› yasaklayan bir etiket görürler.
Kuflkusuz, organik tar›m iklim de¤ifliklikleri-
nin etkilerini azaltmaya(7), biyoçeflitlili¤i ko-
rumaya(8), bir de tüketiciler ile çiftçilerin
sa¤l›klar›n› korumaya yar›yor. Ancak bir kaç
y›ldan beri bu konuda çok daha ileri ad›mlar
at›ld›! 

Ekolojik tar›m, tarladan taba¤›m›za, top-
ra¤›n kalitesinden köylünün cüzdan›na ka-
dar tüm “g›da sistemi”ni bir bütün olarak dü-
flünmemizi sa¤l›yor. Birleflmifl Milletler’in
Beslenme Haklar› ile ilgili Özel Raportörü
Olivier De Schutter’in de önerdi¤i gibi, orga-
nik tar›m, yaln›z çevre üzerine olan bask›lar›

azaltmakla kalmayacak, ayn› za-
manda hem g›da güvenli¤ini hem

de tar›msal verimlili¤i gelifltire-
cek, k›rsal geçim kaynaklar›n›

ve gelir düzeyini art›racak, ge-
netik yozlaflma ve türlerin kay-

bolmas› gibi e¤ilimleri de tersine
döndürecektir. 
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G›da

Afrika’daki son
açl›k facias›ndan
sonra insanlar›n

art›k bir karar
vermesi

gerekiyor:
Çocuklar› m›
doyuraca¤›z,

biyoyak›t üretip
ciplerimizin dipsiz

depolar›n› m›?

Son olarak da, madem ki baz›lar› çok ›srar
ediyor, biraz da verimlilik konusunu ele ala-
biliriz. Baz› bölgelerde, organik tar›m, gele-
neksel tar›mdan çok daha fazla ürün veriyor,
üstelik çok daha az enerji harcayarak. Kü-
ba’da bulunan “Grupo de Agricultura Organi-
ca” (Organik Tar›m Grubu-GAO) tar›m sektö-
ründe sürdürülebilirli¤i kan›tlad›¤› için, 1999
y›l›nda Alternatif Nobel Ödülü’ne (The Right
Livelihood Award) lay›k bulundu. 2006 y›l›n-
da yap›lan, dünyadaki 286 projeyi karfl›laflt›-
ran ve 57 fakir ülkenin 37 milyon hektar top-
ra¤›n› kapsayan bir çal›flmaya göre ekolojik
tar›m 12 milyon çiftli¤in ortalama yüzde 79
art›flla verimlili¤ini yükseltti(9). ‹flte kan›tlar
ya¤maya devam ediyor…

Görüldü¤ü gibi, bafll›¤›m›z›n sorusuna ce-
vap vermeye çal›flmak, endüstriyel tar›m›n
sahas›nda oynamak anlam›na geliyor. Zira
tar›m sadece hektar bafl›na verimlilik kadar
basit bir konuya indirgenemez. m
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et al. (2007). Renewable agriculture and food systems, no: 22, s.
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(2008). Field crop research, no: 106, s. 187-190.
(3) ‹van Illich, en kullan›c› dostu ulafl›m arac›n›n bisiklet oldu¤u-
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ul, 1973.
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Yeflil ‹fl Konferans›
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“Ya Yeflil ‹fl, Ya Yeflil ‹fl”
Bu y›l 6-7 Ekim tarihlerinde üçüncüsü
düzenlenecek olan Yeflil ‹fl Konferans›,
hiç kuflkusuz Türkiye’nin en kapsaml› ve
etkili sürdürülebilirlik etkinli¤i.
Konferans›n mimarlar›, Odak Kurumsal
Yönetici Ortaklar› Sevinç Onay ve Semra
Sevinç, “Konferans› destekleyen özel
sektör, devlet ve STK olarak çözüm
orta¤› say›s›n›n 70’e ulaflmas›, bu süreçte
bize gerçekten önemli bir güç verdi¤i
gibi ifl dünyas›n›n ve STK’lar›n konuya
verdi¤i önemi de gösteriyor” diyorlar.

Foto¤raflar: Özgür GÜVENÇ

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ssüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  aallaann››nnddaakkii  eenn  kkaappssaammll››  kkoonnffee--
rraannss››nn››  üüçç  yy››lldd››rr  ddüüzzeennlliiyyoorrssuunnuuzz..  BBuu  ççaall››flflmmaann››nn  nnaass››ll  bbaaflflllaa--
dd››¤¤››nn››,,  tteemmeell  hhiikkââyyeessiinnii,,  kkiiflfliisseell  sseerrüüvveenniinniizzllee  bbiirrlliikkttee  bbiizzlleerr--
llee  ppaayyllaaflflaabbiilliirr  mmiissiinniizz??
Düflük karbon ekonomisine geçiflte, sürdürülebilir gelecek
esasl› yeflil ifl modellerinin uygulamas›na geçiflin de kaç›n›l-
maz oldu¤unu biliyoruz. ODAK olarak a¤›rl›kl› 2009 y›l›ndan
itibaren gerçeklefltirdi¤imiz sürdürülebilirlikle ilgili tüm ça-
l›flmalar›m›zda gerek dan›flmanl›k gerekse Yeflil ‹fl Konfe-
rans› ve Sürdürülebilirlik Akademisi ile sürdürülebilir gele-
cek esasl› ifl modellerinin teflvik edilmesi misyonuyla hare-
ket ediyoruz.

Kas›m ay›ndan itibaren uygulamaya geçece¤imiz ulusla-
raras› alanda önemli bir firman›n Türkiye temsilcili¤i ile fa-
aliyetlerimizde uluslararas› aç›l›m› gerçeklefltirmifl olaca¤›z.

‹fl dünyas›nda kurallar›n yeniden yaz›ld›¤› ve sürdürülebilir-
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li¤in de¤iflime damgas›n› vurdu¤u bu
dönemde biz de de¤iflim sürecine katk›-
da bulunmak istiyoruz. Özetle “ya yeflil
ifl ya yeflil ifl” diyoruz. 

Sürdürülebilirlikte kiflisel serüveni-
mize gelince… Bizim iki kardefl olarak
ifl hayat›nda yollar›m›z 2009 y›l›nda
sürdürülebilir gelecek için kesiflti. Her
ikimiz de genel müdürlük seviyesinde
üst düzey yönetim deneyimini farkl›
sektörlerde farkl› zaman dilimleri içe-
risinde gerçeklefltirmifltik. Bu deneyi-
mi sosyal fayda ile birlefltirece¤imize
inand›¤›m›z sürdürülebilirlik alan›nda
buluflarak, ifl dünyas›nda sürdürülebi-
lirlik yolculu¤una birlikte ç›kmaya ka-
rar verdik. Profesyonel yaflamda genel
müdür olarak dahi olsa etkileflim ala-
n›n›z s›n›rl›. Oysa ki gerek dan›flman-
l›k süreçleri ve gerekse yarataca¤›m›z
sürdürülebilirlik e¤itim ve bilgi plat-
formlar› ile çok daha genifl kitlelere
ulaflabilecektik. Yeflil ‹fl Konferans› ile
birlikte Sürdürülebilirlik Akademisi
çal›flmalar› ve üniversiteli gençlik ile
bulufltu¤umuz Greenfest’i sürdürüle-
bilirlik platformlar› alan›nda lider ça-
l›flmalar olarak hedefledik. 

2000 y›l›nda kurulan Odak Kurum-
sal’›n rotas›n› 2009 y›l›nda sürdürüle-
bilirlik olarak belirledik. 

Yola ç›karken sürdürülebilirlik yol-
culu¤unun bir sonuç de¤il bir süreç ol-
du¤unu biliyorduk. Bu nedenle yapt›-
¤›m›z çal›flmalar›n bugün olmasa bile
daha sonra sonuç verece¤ini de bili-
yorduk. 

‹‹kkii yy››ll  bbooyyuunnccaa  YYeeflfliill  TTeessiisslleerr  iissmmiiyyllee
ddüüzzeennlleenneenn  kkoonnffeerraannss  bbuu  yy››ll  bbiirr  iissiimm
ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii  yyaaflflaadd››  vvee  YYeeflfliill  ‹‹flfl  KKoonnffeerraann--
ss››  hhaalliinnee  ggeellddii..  NNeeddeenn  bbööyyllee  bbiirr  ddee¤¤ii--
flfliikklliikk  oolldduu??
Evet, Yeflil ‹fl Dünyas› ile ilgili ilk kon-
ferans› 2009 y›l›nda Yeflil Tesisler ola-
rak gerçeklefltirdik. Ancak, gerçekte
aç›l›m yapmak istedi¤imiz konu Yeflil
‹fl Konferans› idi. Ancak, sizin de çok

iyi bildi¤iniz gibi ECOIQ’nun da yay›na
bafllad›¤› bu dönemde, ülkemizde yeflil
ifl kavram›n›n çok yayg›n kullan›m›
sözkonusu de¤ildi. Yeflil ifl süreçleri te-
sislerden bafllam›fl ve a¤›rl›kl› teknik
alanda uygulan›yordu. Kurumlar ön-
celikle verimlilik ad›na tesislerin yeflil
olmas›na, çevreye etkilerini azalt›lma-
s›na yönelik çal›flmalar yap›yordu. He-
nüz kurumlar›n yapt›¤› çal›flmalar tüm
ifl süreçlerine ve ifl modellerine yans›-
mam›flt›.

2010 y›l›na geldi¤imizde ise Yeflil
Tesisler Konferans›’n› hedefledi¤imiz
gibi Yeflil ‹fl Konferans› olarak gerçek-
lefltirmek, baflar›l› uygulamalar› pay-
laflmak istedik. Bu alanda yapt›¤›m›z
giriflimlerde firmalar›n yeflil ifl konu-
sundaki çal›flmalar›n› paylaflmak için
henüz erken oldu¤unu düflündüklerini
ve tüm süreçlerde ve yönetim anlay›fl-
lar›nda gerekli de¤iflimin henüz ta-
mamlanmad›¤› ile ilgili çekinceleri ol-
du¤u geribildirimini ald›¤›m›z için
konferans›n ikincisini de Yeflil Tesisler
olarak gerçeklefltirdik. 

Nihayet, 2011 y›l›na geldi¤imizde
Türkiye’de sürdürülebilirlik ile ilgili
çal›flmalar›n sonuçlar›n›n da al›nma-
ya baflland›¤› döneme girilmiflti ve ar-
t›k çok daha fazla say›da firman›n
paylaflaca¤› baflar›l› yeflil ifl modelle-
ri, baflar›l› uygulamalar vard›. fiirket-

lerin yönetim modelleri farkl›laflma-
ya bafllam›flt›, sürdürülebilirlik ile il-
gili kapsaml› çal›flmalar h›zla yap›l›-
yordu. Bu sürecin sonunda konferan-
s›n 3. y›l›nda Yeflil ‹fl Konferans› ola-
rak gerçeklefltirilmesi hedefine ula-
fl›lm›fl oldu. 

Nitekim konferans› destekleyen
özel sektör, devlet ve STK olarak çö-
züm orta¤› say›s›n›n 70’e ulaflmas› da
bu süreçte bize gerçekten önemli bir
güç verdi¤i gibi ifl dünyas›n›n ve
STK’lar›n konuya verdi¤i önemi de
gösteriyor. 

Yeflil ‹fl Konferans› 3. y›l›nda daha
genifl bir hedef kitlenin bulufltu¤u, ge-
nifl bir sürdürülebilirlik platformu ol-
may› hedefliyor. Amac›m›z, sürdürüle-
bilirlik yolunda bu platformun her ge-
çen y›l daha da büyümesi...

Konferans›n bu y›lki çözüm ortakla-
r› aras›nda; BASF, Schneider Electric,
Unilever, Vitra, Efes, Grundfos, Jotun,
Profilo ve Soyak gibi yeflil ifl alan›nda
lider firmalar yer al›yor. Ayr›ca UNDP,
WWF, TÜRMEPA, TEMA Vakf›, UL‹,
ÇEDB‹K gibi bu alanda lider STK’lar da
yer al›yor. 

BBuu  sseenneenniinn  pprrooggrraamm››nnddaa  nneelleerr  vvaarr??  NNee
ggiibbii  ssüürrpprriizzlleerr  bbeekklliiyyoorr  bbiizzii??
Yeflil ‹fl Konferans› 2011, Yeflil ‹fl Lider-
leri’ni biraraya getirmeyi hedefliyor. Bu
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y›l›n ana temas›; Düflük Karbon Ekono-
misi’ne geçiflte ve 2020’li y›llara gider-
ken ifl dünyas›ndaki global de¤iflim için,
içinde bulundu¤umuz y›llar›n haz›rl›k
dönemleri olmas› ve sürdürülebilirli¤in
bu de¤iflime damgas›n› vurmas›.

Bu y›l konferansta ulusal ve ulusla-
raras› alanda 80’i aflan konuflmac› yer
alacak. ‹fl dünyas›ndaki global de¤ifli-
min ve uluslararas› yeflil ifl modelleri-
nin de etkin paylafl›lmas› için uluslara-
ras› konuflmac›lara geçmifl y›llara göre
daha fazla a¤›rl›k verdik.

Konuflmac›lar›n aras›nda Yeflil ‹fl Li-
deri flirketlerin CEO’lar›, Dünya Çal›fl-
ma Örgütü, UNDP gibi kurumlar›n yö-
neticileri ve devlet temsilcileri yer al-
d›¤› gibi, dünyan›n farkl› ülkelerinden
Eco-Stratejistler, Sürdürülebilir ‹no-
vasyon, Yeflil Giriflimcilik ve Sürdürü-
lebilir Tasar›m, Sürdürülebilir Turizm
alan›nda uzmanlar ve uluslararas›
karbon standartlar› kurulufllar›n›n
CEO’lar› da yer al›yor. 

Uluslararas› konuflmac›lardan baz›-
lar›n› isim olarak paylaflmak gerekir-
se… Dünyada sürdürülebilirlik alan›n-
da lider kurulufllar›n dan›flmanl›¤›n›
yapmakta olan ve “Believing Cassan-
dra” ve “The Sustainability Transfor-
mation” kitaplar›n›n yazar› Alan At-
Kisson; ekonomist ve gazeteci Dr. Fer-
nando Casado; SDC Direktörü Martin
Charter; Gold Standard CEO’su Adrian
Rimmer; KPMG-Sustainability Türki-
ye Direktörü Richard Betts ve “Yeflil
‹flyeri” (The Green Workplace) kitab›-
n›n yazar› HOK Mimarl›k Baflkan Yar-

d›mc›s› Leigh Stringer konuflmac›lar-
dan baz›lar›.

Bu y›l konuflmac›lar›m›z aras›nda
ayr›ca ABD’den müflteri davran›fllar›n-
da uzman olan ve sürdürülebilir tüke-
tim konusunda trendleri paylaflacak
bir konuflmac›m›z da yer al›yor. Jody
Turner düflük karbon ekonomilerinde
de¤iflen müflteri davran›fl ve beklenti-
leri ile ilgili ufuk aç›c› bilgileri kat›l›m-
c›larla paylaflacak.

Biliyorsunuz ifl dünyas›ndaki de¤ifli-
me h›z kazand›racak olan ve sürdürü-
lebilir gelecek için en önemli konu
müflteri davran›fllar›n›n ve beklentile-

rinin de¤iflimidir.
Bu y›l›n bir baflka geliflimi ise Uygu-

lama Kulvarlar› dedi¤imiz, interaktif
ortamda yürütülen paralel oturumla-
r›n say›s›n›n art›r›lmas› oldu. Ayr›ca
geçen y›l ilk kez bafllatt›¤›m›z uygula-
ma kulvar›nda yer alan interaktif otu-
rumlar, kat›l›mc›lar için oldukça bilgi-
lendirici ve uygulamay› teflvik edici
özellikte oldu¤u geribildirimini ald›¤›-
m›z için bu y›l Uygulama Kulvar›’n›n
say›s›n› art›rarak bu fonksiyonu daha
fazla konuda gerçeklefltirmek istedik.
Karbon Yönetim, Yeflil Tesisler ve Sür-
dürülebilir ‹novasyon kulvarlar›nda
kat›l›mc›lar sorular›na yan›t araya-
caklar. 

Geçen y›l oldu¤u gibi Yeflil ‹fl Kon-
ferans›’n›n bu y›l da karbon ayak izi
ölçümü ve karbon nötralizasyon do¤-
rulamas› uluslararas› standartlara
göre yap›lacak. Ayr›ca konferans›n
çevreye verdi¤i zararlar› azaltmak
için konferans›n her aflamas›ndaki
çal›flmalar›n mümkün oldu¤u kadar
uluslararas› kurulufllar›n belirledi¤i
Yeflil Etkinlik kriterlerine uygun ol-
mas› için çal›fl›yoruz.

Bir baflka önemli geliflmemiz ise bu
y›l konferans gelirlerinin bir bölü-
müyle, TEMA Vakf› ile Yeflil ‹fl Konfe-
rans› Orman›’n›n oluflumuna bafll›yo-
ruz. Her y›l yeflil ifl dünyas› ile birlikte
gerçeklefltirece¤imiz sürdürülebilir-
lik platformlar› ile bu orman›n büyü-
mesi bizim sosyal sorumluluk anla-

Yeflil ‹fl Konferans›

DOSYA

Bu y›lki Konferans›n üç a¤›r
topu: “Believing Cassandra”

ve “The Sustainability
Transformation” kitaplar›n›n

yazar› Alan AtKisson, 
müflteri davran›fllar› uzman›

Jody Turner ve HOK Mimarl›k
Baflkan Yard›mc›s› 

Leigh Stringer.
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m›nda yürüttü¤ümüz bir di¤er proje-
miz olacak. 

Konferans›n di¤er sürprizlerini ise
konferansta aç›klayal›m dilerseniz…

KKoonnffeerraannss››nn  iiççeerrii¤¤ii  cciiddddii  bbiirr  ççaall››flflmmaa--
nn››nn  üürrüünnüü  oollmmaall››..  NNaass››ll  bbeelliirrlliiyyoorrssuunnuuzz
bbuu  iiççeerrii¤¤ii??
Evet, konferans içeri¤i gerçekten uzun
ve ciddi bir çal›flman›n sonucu olarak
do¤uyor. 

Konferans›n içerik çal›flmalar›n› 18
kiflilik Dan›flma Kurulu ile birlikte yü-
rütüyoruz. Dan›flma Kurulu bu alanda
önemli çal›flmalar yapmakta olan STK
temsilcileri, uzmanlar ve akademis-
yenlerden olufluyor.

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  vvee  ddüünnyyaann››nn  ssüürrddüürrüülleebbii--
lliirrlliikk  kkoonnuussuunnddaakkii  ççaall››flflmmaallaarr››nn››  nnaass››ll
ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz?? ÖÖnnüümmüüzzddeekkii
sseenneelleerree  ddaaiirr  öönnggöörrüülleerriinniizz  vvaarr  mm››??
S›n›rl› dünya kaynaklar›n›n tüketim
h›z› ile sürdürülebilir gelece¤in tar-
t›fl›ld›¤› bir döneme girilmesinin, de-
¤iflimi ve düflük karbon ekonomileri-
ni zorunlu k›ld›¤› gerçe¤i ile karfl›
karfl›yay›z. Bu amaçla birçok ülke
uluslararas› alanda önemli çal›flma-
lara ve anlaflmalara imza atarken
Türkiye de bu süreçte önemli giri-
flimlerde bulunuyor. 

Düflük karbon ekonomisine geçiflte
birçok küresel flirketin sorumluluk
almaya bafllad›¤› bir sürece girildi.
Dünyan›n 16. büyük ekonomisi ola-
rak Türk ifl dünyas› da bu de¤iflimde
tart›flmas›z önemli bir yerde ama he-
nüz haz›rl›k sürecinde oldu¤unu dü-
flünüyoruz. 

Ancak, Türk ifl dünyas› bu de¤iflimi
sadece yakalayan de¤il ayn› zamanda
yönetenlerden olmal›d›r ki 2020’li y›l-
lar ile ilgili hükümetin makro ekono-
mik hedefleri de bu yöndedir. Türkiye
düflük karbon ekonomisine geçiflte,
gerek uluslararas› anlaflmalarla, ge-
rekse ulusal alanda yasal düzenleme-

ler ve iklim eylem plan›yla önemli ge-
liflmelere imza at›yor. ‹fl dünyas›n›n da
düflük karbon ekonomisine geçifl süre-
cinde sorumluluk almas› devletin
makro hedefleriyle paralel olmal› ve
devlet ifl dünyas›nda teflvik ve yapt›-
r›m fonksiyonlar›n› bu yönde kullan-
mal›d›r. Gelecekte bu çal›flmalar›n da-
ha da artaca¤›na ve geniflleyece¤ine
inan›yoruz.

BBiirr  ddee  SSüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  AAkkaaddeemmiissii  ççaa--
ll››flflmmaann››zz  vvaarr......
Sürdürülebilirlik alan›ndaki kapsaml›
bir platform oluflturma çal›flmalar›m›-
z› Sürdürülebilirlik Akademisi ile bü-
tün bir y›la yayarak kesintiye u¤rat-
madan sürdürmeyi hedefliyoruz. Bil-
di¤iniz gibi 29 Mart’ta Sürdürülebilir-
lik Akademisi UNDP aç›l›fl› ile prog-
ramlar›na bafllad›. ‹fl dünyas› için sos-
yal sorumluluk kapsam›nda ücretsiz
yap›lan bu bilgilendirme ve bilinçlen-
dirme çal›flmalar› önümüzdeki dö-
nemde yaln›z ‹stanbul ile s›n›rl› kal-
mayacak. Ekim’in son haftas› ‹ZS‹AD
iflbirli¤i ile ‹zmir’de bafllayacak olan
program Anadolu’nun çeflitli illerinde
devam edecek.

Sürdürülebilirlik Akademisi bu dö-
nemde iki önemli çal›flmay› daha baflla-
t›yor. Birincisi; uluslararas› iflbirlikleri
ile ifl dünyas›na sertifikal› e¤itim çal›fl-
malar›. ‹kincisi ise; bu y›l bafllayaca¤›-
m›z bir çal›flma. Detaylar› sürpriz, kon-
feransta paylaflaca¤›z. Tüm bu çal›flma-
lar ile Sürdürülebilirlik Akademisi’nin
bir bilgi merkezi olmas›n› hedefliyoruz. 

HHeemmeenn  hheemmeenn  ssiizziinnllee  aayynn››  ttaarriihhttee  yyoollaa
çç››kkaann  vvee  bbiizziimm,,  aayynn››  ee¤¤iilliimmiinn  iikkii  ffaarrkkll››
aallaannddaakkii  yyaannss››mmaass››  oollaarraakk  ggöörrddüü¤¤üü--
mmüüzz  EEKKOOIIQQ  ddeerrggiissii  kkoonnuussuunnddaa  bbiirr  ddee--
¤¤eerrlleennddiirrmmee  yyaappmmaann››zz››  iisstteesseekk,,  nneelleerr
ssööyylleerrssiinniizz??  
Evet, gerçekten de taraflar›n ayn› dö-
nemlerde sürdürülebilirlik alan›ndaki
giriflimlerinde birbirlerine güç verdi¤i-
ni düflünüyoruz. ECOIQ yeflil ifl dünyas›-
n› yaz›l› bas›nda biraraya getirerek bu
alanda önemli bir liderlik gerçeklefltir-
mifltir. Yapt›¤› kapsaml› bilgilendirme-
lerle sürdürülebilirlik ile ilgili gerek ül-
kemizde gerekse dünyada yap›lan ça-
l›flmalar› gündeme tafl›yarak ifl dünya-
s›na yön ve yol vermektedir. Her geçen
gün daha da ilgiyle izlenmesini gözlem-
lemek baflar›s›n›n kan›t›d›r diye düflü-
nüyoruz. m

Yeflil ‹fl Konferans›

DOSYA

“Yeflil ‹fl Konferans› 
3. Y›l›nda daha genifl hedef
kitlenin bulufltu¤u genifl bir
sürdürülebilirlik platformu

olmay› hedefliyor. 
Amac›m›z, sürdürülebilirlik

yolunda bu platformun 
her geçen y›l daha da

büyümesi”
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DOSYA

EEnneerrjjii  vveerriimmlliillii¤¤ii  bbiirrkkaaçç  sseennee  iiççiinnddee
cciiddddii  bbiirr  ppaazzaarr  hhaalliinnee  ggeellddii..  BBuu  ppaazzaarr››nn
nniitteellii¤¤ii  hhaakkkk››nnddaa  bbiillggii  vveerriirr  mmiissiinniizz??  
Enerji, çözülmesi çok kolay ama ayn›
zamanda çok karmafl›k bir problem.
Elektrik ve di¤er kaynaklar da dahil
olmak üzere enerji tüketimi, önümüz-
deki 40 y›l içerisinde en az›ndan ikiye
katlanacak. 2030 y›l›na kadar sadece
elektrik tüketimi ikiye katlanm›fl ola-
cak. Ayn› zamanda, iklim uzmanlar›
bize, ciddi iklim de¤iflikliklerinden
kaç›nmak için karbon emisyonlar›n›
yar›ya indirmemiz gerekti¤ini söylü-
yor. Baflka bir deyiflle, dünyan›n kar-
bon sal›m›n› dört faktörün iyilefltir-
mesi gerekiyor. Bu da, geliflmifl dün-
yan›n, yani ABD’nin, Avrupa’n›n ve
Çin’in Do¤u k›y›s›n›n enerji tasarrufu
yapmas› gerekti¤i anlam›na geliyor.
Biz flirket olarak, dünya enerjisinin
%72’sinin tüketildi¤i pazarlar üzerin-
de yo¤unlafl›yoruz ve burada da görül-
dü¤ü üzere, elektri¤in %41’inden faz-
las› endüstriyel ve ticari binalarda tü-

Göktu¤ GÜR, Schneider Electric Enerji ‹flkolu Baflkan Yard›mc›s›: 

“Sanayi ve Bina Sektörlerinde Enerji 
Verimlili¤i Dan›flmanl›k fiirketi Olduk”
“Enerji verimlili¤ini
art›rmaya yönelik projelerin
gelifltirilmesi ve
uygulanmas› hizmetlerini
Enerji Verimlili¤i
Dan›flmanl›k fiirketi
kimli¤iyle sunmaya devam
ediyoruz” 
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ketiliyor. Enerji sorununu çözmek
için, en büyük enerji tüketicileri üze-
rinde odaklanmaya bafllamam›z gere-
kiyor. Çünkü kullan›m noktas›nda 1
birim elektrikten tasarruf etmenin,
elektrik zincirinin genel verimsizli¤i-
ne ba¤l› olarak, 3 birim birincil enerji
(bu enerji birimini tedarik etmek için
gereken petrol ya da kömür) tasarru-
fu yapmaya eflit oldu¤unu biliyoruz.

Üretim aflamas›nda daha verimli
tesisler, yenilenebilir enerjiler veya
karbon yakalama yoluyla CO2 emis-
yonlar›n› engellemenin öneminin ya-
n›nda, Uluslararas› Enerji Kuruluflu
2030 y›l›na kadar dünya çap›nda CO2

emisyonlar›n›n küresel hedeflerine
ulaflmak için baz› tahminlerde bulun-
maktad›r ve CO2 emisyon önlemleri-
nin %50’sinden fazlas›n›n verimli son
kullan›mdan sa¤lanmas› gerekmek-
tedir.

Bizler, firma olarak, kurumlar›n ne
kadar ve nerelerde enerji tükettikleri-
ni anlamalar›n›, pasif geliflim alanla-
r›n› tan›mlamalar›n› ve ard›ndan oto-
masyon, düzenleme ve izleme yoluyla
tesisatlar›n› gelifltirerek optimum dü-
zeye getirmelerini sa¤layan aktif
enerji verimlili¤i üzerinde odaklan›-
yoruz. Yap›lan uygulamalar›n sa¤lad›-
¤› tasarruflar›n de¤iflimler yaratt›¤›
ve iyi bir sistem tasar›m›n›n büyük bir
fark sa¤lad›¤› ortada.

Bunu daha da verimli hale getirmek
için; bina otomasyonu, kritik güç ve
so¤utmadan yenilenebilir enerji yö-
netimine kadar, enerji yönetiminin
son y›llarda sundu¤u en kapsaml›
portföyü biraraya getirdik ve müflte-
rilerimize güç üzerinde tam entegre
sistemler, ifllem ve makine yönetimi,
Bilgi Teknolojileri, yap› yönetimi ve
güvenli¤i sa¤lamak ve müflterilerin
giderek artan taleplerini karfl›lamak
için bu çözümlere entegre edebilece-
¤imiz bir f›rsat oluflturduk.

Tam entegre sistemlere sahip mi-

marileri kullanan müflterilerimiz; Ya-
t›r›m Giderleri, ‹flletme Giderleri ve
enerji tüketiminde %30’a varan tasar-
ruflar sa¤layabilecekler.

Schneider Electric olarak, Türki-
ye’de enerjinizden en iyi biçimde fay-
dalanman›za ve enerji tasarruf hedef-
lerinizi yakalaman›za yard›mc› olmak
için gereken insan gücüne, teknoloji-
ye ve bilgiye sahibiz. 

SScchhnneeiiddeerr  EElleeccttrriicc  oollaarraakk  eenneerrjjii  vvee--
rriimmlliillii¤¤ii  ppaazzaarr››nnddaann  nnee  kkaaddaarr  ppaayy  aall--
mmaayy››  ppllaannll››yyoorrssuunnuuzz??  SScchhnneeiiddeerr  EElleecc--
ttrriicc  bbuu  aannllaammddaa  TTüürrkkiiyyee’’yyii  hheeddeeff  ppaa--
zzaarr  oollaarraakk  ttaann››mmll››yyoorr  mmuu??
Dünyada kullan›lan enerjinin yüzde
16’s› konutlarda, yüzde 49’u endüstri-
de, yüzde 8’i ticari binalarda, yüzde
27’si ise ulafl›mda kullan›lmaktad›r. 

Schneider Electric olarak enerji yö-
netiminde uzman kimli¤imiz ile dün-
yadaki enerji tüketiminin yüzde 72’lik
k›sm› için yani ulafl›m d›fl›nda kalan
di¤er pazarlara enerji verimlili¤i çö-
zümleri sunuyoruz. Enerji ve altyap›,
endüstri, konut & bina ve veri merke-
zi pazarlar›nda uygulad›¤›m›z enerji
verimlili¤i prosesleri ile kurumlar›n

ve bireylerin yüzde 30’a kadar tasar-
ruf yapmalar›n› sa¤l›yoruz. Enerjinin
verimli kullan›m›, enerjisinin büyük
bir k›sm›n› d›flar›dan sa¤layan ve bü-
yüyen ekonomiler aras›nda yer alan
Türkiye için son derece önemli. Bu sa-
yede hem bireyler hem de ülkemiz
ekonomisi için önemli kazan›mlar el-
de edebiliriz. Ayn› zamanda gelecek
nesiller için daha yaflanabilir bir çevre
b›rakabiliriz. 

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  nneett  bbiirr  eenneerrjjii  iitthhaallaattçç››ss››
oolldduu¤¤uunnuu  ggöörrüüyyoorruuzz..  BBuu  nnookkttaaddaa
SScchhnneeiiddeerr  EElleeccttrriicc  uuzzmmaannll››¤¤››  nnee  ggiibbii
aarrtt››  ddee¤¤eerrlleerr  yyaarraattaabbiilliirr??  
Gezegenimizde tüketimi en h›zl› ar-
tan enerji türü elektrik. Endüstride
harcanan enerjinin yüzde 17’sini, ti-
cari binalar›n yüzde 50’sini, konutla-
r›n ise yüzde 38’ini elektrik harcama-
lar› oluflturuyor. Schneider Electric
olarak, enerji ve altyap›, endüstri, ko-
nut ve bina pazarlar›nda uygulad›¤›-
m›z teknolojik ve yenilikçi enerji ve-
rimlili¤i prosesleri ile yüzde 30’a va-
ran oranda önemli tasarruflar elde
edilmesini sa¤l›yoruz. Örne¤in orta
ölçekteki bir ticari binada enerji ve-

“Schneider Electric olarak, Türkiye’de enerjinizden en iyi
biçimde faydalanman›za ve enerji tasarruf hedeflerinizi

yakalaman›za yard›mc› olmak için gereken insan gücüne,
teknolojiye ve bilgiye sahibiz”
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DOSYA

rimlili¤i çözümleri uygulanarak 16.5
milyon Kw enerji kullan›m› azalt›la-
bilir. Yine ayn› binada uygulanan veri
merkezleri çözümleri ile y›lda 7 mil-
yon dolar de¤erinde enerjiden tasar-
ruf edilebilir.

Bu konudaki en önemli referansla-
r›m›zdan biri Türkiye’de ilk defa dü-
zenlenen “Yeflil Etkinlik”le geçen y›l
açt›¤›m›z Manisa fabrikam›z. Yeni
fabrikam›zda uygulad›¤›m›z bina yö-
netim sistemlerini tek bir ekran üze-
rinden tek bir kullan›c› ile yöneterek
enerji maliyetlerinde %30 oran›nda
enerji tasarrufu sa¤l›yoruz. Bunlar
aras›nda iklimlendirme ve ayd›nlat-
ma otomasyonu, kamera sistemleri,
kartl› geçifl ve yang›n kontrolünü sa-
yabiliriz. Di¤er yandan, yenilenebilir
enerjide günefl, rüzgâr ve hidroelek-
trik alan›nda sundu¤umuz enerji yö-
netimi ve altyap› çözümleriyle de ye-
nilenebilir enerjinin toplam enerji
üretimi içinde pay almas› için çal›fl›-
yoruz. Bugün Türkiye’de yenilenebilir
alanda pek çok önemli projeye imza
att›k ve atmaya devam ediyoruz.  

Ülkemizde enerji tüketimini yüzde
20 azaltman›n parasal karfl›l›¤› 60
milyar dolard›r. Bu potansiyelin ha-
yata geçirilmesi, 2020 y›l› itibariyle
390 milyon ton petrol tasarrufuna
eflde¤erdir. Ayr›ca bu azalt›m, 780
milyon ton CO2 emisyon azalt›m› sa¤-
layacakt›r. Enerji Verimlili¤i Kanunu
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›-
¤› taraf›ndan belirlenen hedef, Türki-
ye’nin enerji yo¤unlu¤unu 2020 y›l›-
na kadar yüzde 15 oran›nda azalt-
makt›r. Bu hedef, ayn› enerji ile daha
fazla üretimin önünü açacak, enerji
yat›r›m ihtiyaçlar›m›z› ve ithalat ba-
¤›ml›l›¤›m›z› azaltacak, ayr›ca temiz
çevrenin korunmas›na önemli katk›-
larda bulunacakt›r. 

SScchhnneeiiddeerr  EElleeccttrriicc’’iinn  eenneerrjjii  vveerriimmlliillii--
¤¤ii  kkoonnuussuunnddaa  ee¤¤iittiimmee  ççookk  öönneemm  vveerr--

ddii¤¤ii  aaçç››kk..  AAyyrr››ccaa  bbuu  kkoonnuu  iillee  iillggiillii  bbiirr
wweebb  ssiitteenniizz  vvaarr..  KKoonnuuyyuu  bbiirraazz  aaççaarr
mm››ss››nn››zz??  
Schneider Electric olarak, hizmet
verdi¤imiz tüm sektörlere enerji yö-
netimi konusunda önderlik yap›yo-
ruz. Enerji yönetimi hakk›nda fark›n-
dal›¤› art›rmak ve e¤itim vermek
amac›yla “Enerji Üniversitesi” online
e¤itim uygulamas›n› bafllatt›k. ‹nter-
net kullanan herkesin kolayca ulafla-
bilece¤i online kurslar›n sonunda ki-
fliler, enerji verimlili¤i sorunlar›n›n
çözümüne belirli bir uzmanl›k düzeyi
ile yaklaflabilecek seviyeye geliyor.
Kurslara dahil olabilen kat›l›mc›lar
ald›klar› dersler sonunda sertifika al-
maya hak kazan›yor. Enerjiyle ilgili
herkes, enerji yat›r›mc›lar›, üst düzey
yöneticiler, fabrika bak›m uzmanlar›,

enerji verimlili¤i dan›flmanlar› k›sa-
cas› herkes bu kurslara www.mye-
nergyuniversity.com adresinden üc-
retsiz kat›labilir. 

Enerjinin daha verimli kullan›m›, ev
ve okullar›n, devlet dairelerinin, ifl ve
endüstriyel çevrelerin enerji kaynak-
lar›na daha az para ödemesi demek-
tir. Harcanan fazla paralar, tüketici
ihtiyaçlar›na, üretime, e¤itim ve di¤er
hizmetlere harcanabilir. Hem bireyler
hem de ülke ekonomisi önemli kaza-
n›mlar elde edebilir. Ayn› zamanda
gelecek nesiller için daha yaflan›r bir
çevre b›rakabiliriz. 

EEnneerrjjii  vveerriimmlliillii¤¤ii  ddaann››flflmmaannll››kk  flfliirrkkeettii
oolldduunnuuzz..  BBuunnuunn  mmüüflfltteerriilleerriinniizzee  ggeettii--
rreeccee¤¤ii  kkaattkk››llaarr  nneelleerrddiirr??  
Enerji verimlili¤i dan›flmanl›k flirket-
leri, bina ve sanayi sektörlerinde
enerji verimlili¤ini art›r›c› çal›flmalar›
yürütmek üzere, Elektrik ‹flleri Etüt
‹daresi Genel Müdürlü¤ü (E‹E) tara-
f›ndan yetkilendirilmektedir. Bu kap-
samda hem bina hem de sanayi sek-
törleri için yetki belgesini alan flirke-
timiz de bundan böyle EVD kimli¤iyle
bina ve sanayi sektörleri için enerji
etüdü, enerji verimlili¤i dan›flmanl›k
hizmetleri ve enerji verimlili¤ini art›-
r›c› projelerin gelifltirilmesi ve uygu-
lanmas› hizmetlerini sunmaya devam
edecek.

Bu yetki belgesiyle, enerji sektö-
ründe bir ad›m öne geçmifl bulunuyo-
ruz. Enerji, altyap›, endüstri, bina ve
veri merkezleri pazarlar›na enerji ve-
rimlili¤i çözümleri ve sahip oldu¤u-
muz “Enerji Verimlili¤i Dan›flmanl›k
fiirketi” yetki belgemizle, di¤er yan-
dan enerji yöneticisi sertifikas›na sa-
hip çok say›da uzman›m›zla bina ve
sanayi sektöründe her firmaya uygun
çözümler gelifltiriyoruz. Müflterileri-
mizin daha az harcayarak enerjiden
daha fazlas›n› elde etmelerini sa¤la-
mak için yanlar›nda olaca¤›z. m

“Enerjinin daha verimli
kullan›m›, ev ve okullar›n,
devlet dairelerinin, ifl ve

endüstriyel çevrelerin enerji
kaynaklar›na daha az para

ödemesi demektir”
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“... Beyaz çamafl›rlar›m› hep 90 derecede
y›kard›m, elektrik faturam da çok yüksek
gelirdi. Ayr›ca çamafl›rlar›m beyazlaflmak
yerine gri olmaya bafllam›flt›… Sonra 60
derecede y›karsam da sonuç
alabilece¤imi ö¤rendim. Hem
çamafl›rlar›m art›k grileflmiyor hem de
faturalar›m art›k daha az geliyor…”

SSaabbiihhaa  HHaann››mm  --  OOrrdduu

“... 20 y›ll›k bir buzdolab›m vard›,
faturalar›m da çok yüksek geliyordu, e¤er
A s›n›f› bir buzdolab› al›rsam faturam›n
düflece¤ini ö¤rendim. Eflim ile gittik
de¤ifltirdik, gerçekten de elektrik faturam
çok daha düflük gelmeye bafllad›…”

NNiimmeett  HHaann››mm  --  SSiinnoopp

BBuunnllaarr,, Profilo Dayan›kl› Ev Aletle-
ri’nin “Türkiye Enerjisi’ni Topluyor”
projesi çerçevesinde Türkiye’yi kar›fl
kar›fl dolaflan Profilo ekiplerinin ger-
çeklefltirdikleri ev ziyaretlerine kat›-
lan han›mlar›n ifadeleri. Türkiye’de
müflterilere sunulan elektrikli ev alet-
lerinin neredeyse hepsi A s›n›f›, enerji
tasarrufu sa¤layan, çevre korumaya
katk›da bulunan ürünler. Ama evlerde
bu yüksek teknoloji ürünlerin sundu-
¤u enerji tasarrufu imkan›ndan en iyi
derecede yararlanabilmek için A s›n›f›
ve üzeri aletleri sat›n al›p, getirip, eve
yerlefltirmek yetmiyor. Daha fazlas›
gerekli. As›l önemlisi bu aletlerin nas›l
kullan›laca¤›n› bilmek. Asl›nda hepi-
miz bildi¤imizi san›r›z; buzdolab›n›n
kapa¤›n› aç›k b›rakmay›n! Ama ifl
onunla bitmiyor, daha ö¤renmek gere-
ken çok fley var!

Türkiye’de bu alanda bir sorun oldu-
¤unu, bilinçsiz ve yanl›fl kullan›mlar
nedeniyle evlerdeki elektrikli aletlerin

gerekti¤inden fazla elektrik ve bazen
de su tüketti¤ini gören Profilo, hem ev
ve ülke ekonomisine yarar sa¤lamak
hem de çevre korumaya bireysel katk›
bilincini gelifltirip, yayg›nlaflt›rmak
üzere 2010 y›l› bafl›nda “Türkiye Ener-
jisini Topluyor” projesini bafllatt›. 

Proje kapsam›nda enerji tasarrufu
konusunda özel e¤itim alm›fl Profilo
ekipleri, belli bir plan çerçevesinde il-
leri tek tek dolafl›yor, önceden rande-
vu al›p ev ziyaretleri gerçeklefltiriyor,
evlerde toplanan han›mlar› kulland›k-

Ev Han›mlar› Enerji Tasarrufunu Ö¤reniyor!

Bulafl›klar› bulafl›k
makinesine koymadan önce
y›kayanlar, buzdolab›
raflar›na örtü serenler! 
Ev han›mlar› evlerindeki
elektrikli aletleri nas›l
kullan›yor?
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lar› elektrikli aletlerin nas›l tasarruflu
flekilde kullan›laca¤› konusunda bi-
linçlendiriyor. 

Bugüne kadar Türkiye genelinde 391
haneye ve 3500’e yak›n ev han›m›na
ulaflan Profilo ekipleri Haziran ay›nda
bafllayan 2. turda ise Karadeniz Bölge-
si’nin ard›ndan ‹ç Anadolu, Do¤u ve Gü-
ney Do¤u Anadolu, Akdeniz, Ege ve
Marmara bölgelerini dolaflarak, ilk tur-
da gidilemeyen illeri ziyaret edecek.

Profilo ekipleri ikinci turda illerde
ev ziyaretlerinin yan› s›ra Halk E¤itim
Merkezleri’nde de e¤itim verecekler.
Yerel yönetimlerle iflbirli¤i yap›larak
hayata geçirilen Halk E¤itim Merkez-
leri “Türkiye Enerjisini Topluyor” e¤i-
timleriyle Profilo, daha genifl kitlelere
ulaflmay› ve böylece daha fazla say›da
kifliyi enerjinin verimli kullan›m› ko-
nusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Profilo Dayan›kl› Ev Aletleri’nin
“Türkiye Enerjisini Topluyor” projesi
gezici ekipleri, Türkiye’nin illerini do-
laflmaya devam edecek. 2011 y›l› sonu-
na kadar proje kapsam›nda 5000 ev
han›m›na ulafl›lmas› hedefleniyor. m

n Çay ya da
kahve yaparken
içece¤iniz kadar
su kaynat›n,
böylece ihtiyac›n›z
olmayan suyu
kaynatmak için
harcayaca¤›n›z
enerjiden tasarruf
edersiniz.
n “Çamafl›rlar›m›
yüksek ›s›da
y›kamam laz›m” diye
düflünmeyin. Tüm
çamafl›rlar› yüksek
›s›da y›kamak
sadece daha fazla enerji harcaman›za
sebep olur.
n Buzdolab›n›zdaki s›v› yiyeceklerin
üzerini kapat›n. S›v› yiyecekler dolab›n
içindeki nem oran›n› art›rarak
kompresörün daha fazla çal›flmas›na
neden olur.

n Dondurulmufl g›dalar›
derin dondurucudan bir
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.
n Verimli enerji kullan›m›
için buzdolab› ile
arkas›ndaki duvar
aras›nda en az 10 cm
mesafe olmal›.
Buzdolab›n›n çevresi, toz
ve hava sirkülasyonunu

etkileyen maddelerden de uzakta
olmal›.
n Bulafl›k makinesi kullanmak elde
y›kamaya göre yaklafl›k 10 kat daha
ekonomiktir. Bulafl›klar› bulafl›k
makinesinde y›kayarak hem yar› yar›ya
daha az enerji harcars›n›z hem de
sudan tasarruf edersiniz.

Profilo “Enerji Tasarrufu Kitapç›¤›”ndan 
bir kaç tasarruf tüyosu

“t›k”tan tasarruf eden web sitesi:
www.turkiyeenerjisinitopluyor.com

Ev han›mlar›n› enerji tasarrufu
konusunda bilinçlendirmeyi
amaçlayan “Türkiye Enerjisini
Topluyor” kampanyas›
çerçevesinde bir de özel web sitesi
haz›rland›. Bu sitede Profilo herkesi
tasarruf hikâyesi yar›flmas›na
kat›lmaya davet ediyor. Tasarruf
hikayelerini paylaflmak ve
yar›flmaya kat›lmak isteyenler
hikayelerini
www.turkiyeenerjisinitopluyor.com
adresindeki site arac›l›¤› ile
paylaflacaklar ve sürpriz arma¤anlar
kazanacaklar.
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üm dünyada inovasyonla özdeflle-
flen Siemens markas› sadece yeni
teknolojiler gelifltirmekteki lider-

li¤i de¤il, ayn› zamanda bilginin gerek
çevreye, gerek günlük yaflam standartla-
r›na katk›ya dönüflmesini kaps›yor. 

Çevre alan›nda çal›flmalar›m›z› 1975 y›-
l›ndan bu yana toplam kalite alt›nda, üç
aflamada kapsaml› bir flekilde hayata ge-
çiriyoruz. Geri dönüflümlü ürünler tasarl›-
yor, kulland›¤›m›z kaynak ve materyalle-
rin en aza indirilmesini hedefliyoruz. Son
aflama olan do¤al kaynaklar›n korunma-
s›nda ise üretilen cihazlar›n en düflük se-
viyede su ve elektrik tüketerek çal›flmas›
sa¤lan›yor. Ozon tabakas›na zararl› FCKW
ve FKW gazlar›ndan yüzde 100 ar›nd›r›l-
m›fl buzdolaplar› üretiyoruz. Ürün kulla-
n›m k›lavuzlar› geri dönüfltürülmüfl ka¤›t-
lara bas›l›rken, tamam›n›n ambalajlar›n›n
yüzde 100 geri dönüflümü sa¤lanabiliyor.
Fabrikalar›m›zda oluflan geri dönüflümlü
at›klar ve su, laboratuar sonuçlar› al›nd›k-
tan sonra tekrar kullan›l›yor. 

“Ne kadar ihtiyaç, o kadar tüketim”
mant›¤›yla ortaya koydu¤umuz ecoPlus
yaklafl›m›m›z ile çamafl›r, kurutma, bula-
fl›k, f›r›n (piflirme) ve so¤utucu alanlar›-

n›n tümünde tüketim de¤erlerini müm-
kün olan en az seviyeye çekiyoruz. So¤u-
tucularda yüzde 73’lere, f›r›nlarda yüzde
37’lere, bulafl›k makinelerinde yüzde
47’ye, çamafl›r makinelerinde yüzde
50’lere, kurutma makinelerindeyse yüz-
de 62’lere varan enerji tasarrufu sa¤l›yo-
ruz. Su tüketiminde bu oran bulafl›k ma-
kinelerinde yüzde 63’e, çamafl›r makine-
lerinde ise yüzde 46’ya var›yor. Zeolit mi-
nerali sayesinde her damla sudan daha
fazla performans elde eden ve sadece 7 lt
su kullanarak A enerji s›n›f›ndan yüzde
30 daha az enerji harcayan Siemens jet-
Matic eco bulafl›k makineleri bulafl›klar›
çok daha h›zl› ve verimli bir biçimde ku-
rutuyor. Dünyan›n en az enerji harcayan
WT 46 W 561 TR model Siemens kurutma
makineleri ise, dünyan›n ilk kendi kendi-
ni temizleyen filtresi sayesinde sadece A-
%50 enerji tüketiyor.

Ne kadar ihtiyaç, o kadar tüketim man-
t›¤› ile üretti¤imiz en son ürünümüz,
WM14S840TR model i-Dos çamafl›r maki-
nemiz. i-Dos, çamafl›rlar için gerekli olan
s›v› deterjan ve yumuflat›c› miktar›n› ken-
disi belirliyor. Siemens i-Dos ak›ll› dozaj
sisteminde, 20 y›kama için çamafl›r maki-

nesinin deterjan gözünü 1,3 litrelik s›v›
deterjan ile doldurmak yeterli. Siemens i-
Dos çamafl›r makinesi su tüketimini y›lda
7.062 litre kadar azalt›yor, A enerji s›n›-
f›ndan yüzde 30 daha az elektrik harc›yor.

WWF-Türkiye iflbirli¤i ile 2008 y›l›ndan
bu yana çal›flmalar›n› yürüttü¤ümüz “Ye-
di Renkli Göle Yedi Renkli Hayat” projesi,
Türkiye’nin en büyük ikinci büyük tatl› su
kayna¤› olan E¤irdir Gölü’nün en canl› ha-
liyle gelece¤e tafl›nabilmesini amaçl›yor.
Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Proje-
si’ne çevreye duyarl› genifl kitlelerin des-
te¤ini almak amac›yla sensizrekorol-
maz.com projesi hayata geçirildi. 

Enerji verimlili¤ine yönelik bir di¤er
projemiz, 2010 Ekim ay›ndan bu yana
Santral ‹stanbul Enerji Müzesi’nde, Sie-
mens sponsorlu¤uyla gerçeklefltirilen
“Gelecek=Çocuk ve Enerji” e¤itimleri.
E¤itimlerde çocuklar ve gençler, “gele-
cek” anlam›na gelen enerji tasarrufu hak-
k›nda çok fley ö¤reniyor. 

Bundan sonraki dönemde de Siemens
Ev Aletleri do¤ay› tüketmemek için ak›ll›
fikirler üretmeye devam ederek do¤al
kaynaklar›n korunmas›na katk› sa¤lama-
ya devam edecek.   m

Do¤ay› Tüketmemek için
Ak›ll› Fikirler 
Üretiyor

Siemens Ev Aletleri 
Evlerdeki elektrik tüketiminin yüzde
46’s› ev aletleri taraf›ndan
gerçeklefltirilirken, Siemens Ev
Aletleri en ileri ve yenilikçi
teknolojileri kullanarak enerji ve su
tasarrufunu asgari düzeye çekmek
konusunda faaliyetlerini
yo¤unlaflt›r›yor. Çevre dostu
ürünleriyle tüketicilerin çevrenin
korunmas› için yap›labilecekler
konusunda fark›ndal›klar›n› art›r›yor.
Elektrikli ev aletlerinin çevre
üzerindeki etkisinin, tüm yaflam
döngüsü içinde üretim s›ras›nda
yüzde 8, da¤›t›m s›ras›nda yüzde 1,
at›kta yüzde 1 ve kullan›m s›ras›nda
yüzde 90 olarak gerçekleflmesi, bu
alandaki çal›flmalara daha da önem
kazand›r›yor. 
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Biyoçeflitlilik

Tehlike, tahmin edebilece¤iniz
üzere kutup ay›lar›yla s›n›rl› de¤il.

Almanya’da yay›nlanan Greenpeace
Magazin, iklim de¤iflikli¤inin

pençesinde var kalmaya çal›flan canl›lar
üzerine ayr›nt›l› bir derleme haz›rlad›.

Kelebeklerden iguanalara ve kokerboom
a¤ac›na kadar bir dizi benzersiz canl›, yaflam

alanlar›n› yitirmek üzere…

‹klim 
Kapan›

Yaz›: Wolfgang HASSENSTEIN
Almanca’dan çeviren: Ural ATEfiER
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rta Amerika’daki Yukatan
Yar›madas› bir zamanlar kit-
lesel ölümlerin merkeziydi.

65 milyon y›l önce, Meksika Yar›mada-
s›’na bir göktafl› çarpm›fl ve bunun so-
nucunda oluflan küresel iklim karma-
flas› dinozorlar›n sonunu getirmiflti.
Araflt›rmac›lar, Yukatan bölgesinde
flimdi de hayvanlar›n yok oluflunu göz-
lemliyor. Birçok iguana türü için o böl-
ge art›k fazlas›yla s›cak. Biyologlar,
farkl› bölgelerdeki bulgular› karfl›lafl-
t›rarak, ulaflt›klar› verileri de¤erlen-
dirdiklerinde oldukça tehlikeli tah-
minlere ulafl›yor: Dünyan›n ›s›nmas›
nedeniyle yerel keler (echsen) türleri-
nin yüzde 39’u ve tüm keler türlerinin
yüzde 20’si, 2080 y›l›na kadar yok ol-
ma tehlikesiyle karfl› karfl›ya.

Bir hayvan grubunun tamam›n›n,
iklime ba¤l› olarak yok olmaya baflla-
d›¤› böylece kan›tlanm›fl oldu. Bu sü-
reçte izlenen veriler de, yüzy›l›n sonu-
na kadar hayvan ve bitki türlerinin
beflte birinin, belki de dörtte birinin
iklim de¤iflikliklerinin sonucu olarak
yok olaca¤›na dair öngörüleri do¤rulu-
yor. Do¤ay› ola¤anüstü zorlayan, ›s›
art›fl›n›n ak›l almaz h›z›. Birleflmifl Mil-
letler’e ba¤l› Hükümetler Aras› ‹klim
De¤iflikli¤i Paneli’ne (IPCC) göre, iklim
korumas› önlemleri baflar›s›z olursa,
yeryüzünün s›cakl›¤› 2100 y›l›na kadar
alt› derece artacak. Bu, ›s› art›fl›n›n k›-
sa süre içinde, son buzul ça¤›n›n ar-
d›ndan yaflanan ›s› art›fl›n›n da üzeri-
ne ç›kaca¤› anlam›na geliyor.

Her fleyden önce, muazzam biyolo-
jik çeflitlili¤i olan tropikal bölgeler tü-
müyle yok olma tehdidi alt›nda. O böl-
gede yaflayan ve iklim dengesine
uyum sa¤lam›fl hayvan ve bitkilerin
artan s›cakl›¤a ayak uydurmalar›
mümkün de¤il. E¤er a¤açlar›n kesil-
mesi ve ›s›n›n artmas› belirli s›n›rlar›
aflarsa, Amazonlar’daki ya¤mur or-
manlar› da yok olma tehlikesiyle karfl›
karfl›ya. Bu balta girmemifl devasa or-

man alan› k›sa sürede bir bozk›ra dö-
nüflebilir ve bu süreçte, bilinen ya da
henüz keflfedilmemifl olan say›s›z tür
de yok olabilir.

Ormanlar›n, sulak alanlar›n ve di¤er
yaflam alanlar›n›n tahrip edilmesi,
türlerin yok olmas›n›n en büyük nede-
ni. Dokunulmam›fl bölgeler daha da
küçülürse, hayvanlarla bitkilerin yeni
yerlere göç etme flans› da azal›r. Bun-
dan dolay› iklim ve do¤a eflgüdüm
içinde korunmak zorunda.

Her fleye ra¤men, iklimi koruman›n

sembolü olan kutup ay›lar› için bir
umut ›fl›¤› var gibi görünüyor. Araflt›r-
mac›lar Kanada’n›n kuzeyinde, buz ta-
bakas›n›n denizdeki ak›nt›lar ve rüz-
gârlar›n etkisiyle metrelerce yükseldi-
¤i bir bölge tespit etti. Kutup denizle-
rindeki buzlar yaz›n eridi¤inde bile bu
dar flerit buzla kapl› olacak. ‹klim ko-
ruma önlemleriyle kutuplardaki buzla
kapl› bölgeler birleflinceye kadar, ya-
flamak için buza gereksinim duyan ku-
tup ay›lar› ve di¤er hayvanlar için bu
bölge s›¤›nacaklar› son yer olabilir.

O

KKoonnuuyyllaa ilgili çok az say›da kan›tlan-
m›fl örnek sunulabildi¤i için, iklim de-
¤iflikli¤i nedeniyle türlerin yok oluflu-
na iliflkin öngörüler ço¤unlukla abart›-
l› bulunuyor. Kaliforniya’daki Santa
Cruz Üniversitesi’nden Barry Sinervo,
“Türlerin yok oluflu günümüzde ol-
maktad›r ve bu durum ço¤unlukla
beklendi¤inden daha da vahimdir” di-
yerek bu konudaki düflüncesini kuflku-
ya yer b›rakmayacak biçimde ifade
ediyor. Biyologlardan oluflan bir arafl-
t›rma timi, May›s 2010’da Amerikan
Science dergisinde yay›mlanan maka-
lede, Meksika’da yaflayan 48 keler tü-
rü (echsen) üzerinde yapt›klar› bir
araflt›rman›n sonucuna dayanarak ye-
rel türlerin giderek yok olmaya baflla-

d›¤›n› dile getirdi. Muhtemelen mavi
dikenli iguanalar iklim de¤iflikli¤inin
ilk kurbanlar› olacak. Onlar›n Yukatan
Yar›madas›’nda yaflayan yak›n soylar›
olan iki tür ve bir baflka Meksika türü
de, tahminlere göre, 10-20 y›l sonra
tamamen yok olacak. Bunun nedeni,
kelerlerin s›caklar›n artmas›yla gölge
yerlere çekilmek zorunda kalmalar›.
Gölgede korunmak için harcad›klar›
süre, beslenmeleri için g›da aramalar›
gereken zaman› azalt›yor. Daha serin
bölgelere göç etmeleri, çevrede hiç
da¤ olmad›¤›ndan olanaks›z. Tropikal
bölgede kutup yönünde hareket etme
flanslar› da yok çünkü günefl tam yu-
karda ve yüzlerce kilometre boyunca
›s› de¤iflmiyor.

Mavi Dikenli ‹guana Sceloporus serrifer
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BBuu  kelebek türünün t›rt›l› çok seçicidir. Hemen hemen sadece
bir sarmafl›k türü olan Schlangen-Knöterich yapraklar›n› yer.
Almanya’n›n Halle flehrindeki Helmholtz Çevre Araflt›rmalar›
Merkezi’nden bilim insanlar› bu kelebek türü için bu seçici bes-
lenme düzeninin sorun olaca¤›n› düflünüyor. Biyolog Oliver
Schweiger’e göre, “Asl›nda iklim de¤iflikli¤i bu kelebekler için
yararl› olabilir ancak bu kelebek türünün ve beslenece¤i bitki-
lerin iklimsel olarak uygun bölgeleri birbirinden farkl› gelifli-
yor.” Günümüzde Boloria titania Alp Da¤lar›’nda, Alpler’in ön
bölgelerinde ve Balt›k bölgesinde yafl›yor. Ne var ki 2080 y›l›n-
da Balt›k’ta bunlardan geriye çok az›n›n kalmas› bekleniyor.
Teorik olarak kelebekler ‹skandinavya’ya göç edebilirler. An-
cak onlar›n beslenmeleri için gerekli olan sarmafl›k türünün
bölge de¤ifltirmesi, iklim de¤iflikli¤inin h›z›na göre çok yavafl
seyrediyor. Oliver Schweiger, “Benzer etkileri, tozsul böcekler-
le çiçek bitkileri aras›nda da bekliyoruz” diyor.

KKooaallaallaarr››nn  olmad›¤› bir dünya düflünülemez. “Avustralya Koa-
la Vakf›” 30 y›l içinde böyle bir dünya ile yüz yüze kalabilece¤i-
miz konusunda bizi uyar›yor. Do¤a koruyucular›n›n tahminle-
rine göre, bu benzersiz hayvanlar›n say›s› son y›llarda yar› ya-
r›ya azalarak 43 bin dolaylar›na indi. Koalalar›n yaflamlar›n›
tehdit eden çeflitli faktörler var. Ormanlar kesiliyor, binlercesi
otomobiller taraf›ndan eziliyor ya da yabanileflmifl köpekler
taraf›ndan öldürülüyor. fiimdi de iklim de¤iflikli¤i yaflamlar›n›
zorlaflt›r›yor. Koalalar yüksek ›s› ve kurakl›k nedeniyle, su bul-
mak amac›yla a¤açlar›n› terk ediyor ve böylece y›rt›c› hayvan-
lara av oluyor. Ayr›ca çok say›daki orman yang›n› bölgedeki
koalalar› tehdit ediyor. Koalalar için gözden kaçan en büyük
tehlike ise, havadaki karbondioksit miktar›n›n artmas›yla en
sevdikleri yiyeceklerin kalitesinin bozulmas›. Tek g›da madde-
leri olan okaliptüs yapraklar›ndaki protein içeri¤i azal›rken
sindirimi kolay olmayan maz› tuzu (tanen) miktar› art›yor.
Yapraklar›n besleyici de¤eri bir hayli düflük oldu¤undan, uz-
manlar, keseli ay›lar›n gelecekte beslenme yetersizli¤inden
dolay› açl›ktan ölecekleri konusunda endifle duyuyorlar.

Boloria Titania

Koala Phascolarctos cinereus
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MMeeyyvvee  a¤açlar› art›k daha erken çiçek aç›yor, Alp bitkileri zir-
velere t›rman›yor, böcekler kuzey yönünde göç ediyor ve göç-
men kufllar k›fll›k bölgelerinden erken dönüyorlar. Alman-
ya’n›n bulundu¤u enlemde yaflayan birçok hayvan ve bitki türü
iklim de¤iflikli¤inden yararlan›yor ama yararlanamayanlar da
var. Her fleyden önce, nemli yosunlar›n içinde ve serin da¤ or-
manlar›ndaki tafllar›n alt›nda yaflayan, görünmeyecek kadar
küçük, sadece birkaç milimetre büyüklü¤ündeki fleffaf kabuk-
lu da¤ salyangozu gibi so¤uk seven türler için yaflam
alanlar› daral›yor. Asl›nda ›s› art›nca, bu türler
kuzeye göç edebilir ama kuzeye do¤ru kara parça-
s› da bir yerde bitiyor. Bavyera Orman› Ulusal Par-
k›’ndan çevrebilimci Claus Baessler fleffaf kabuklu da¤
salyangozu ve benzer befl türün yaflam alanlar›n›n 2100
y›l›na kadar nas›l yer de¤ifltirece¤ini bir modelle ortaya koydu.
Onun tahminlerine göre, bu türlerin ço¤unun Bavyera orman-
lar›nda “yüksek derecede yok olma riski” var. Alman Hayvan
Dünyas› ‹klim Hassasiyetleri için Do¤a Koruma Federal Daire-

si’nin bir araflt›rmas›nda 60 “yüksek risk türü”
belirtiliyor. Bunlar, her fleyden önce da¤da, yo-

sunlarda ve nemli yerlerde yaflayan canl›lar. Almanya’da yok
olan birçok türün ‹skandinavya’da, Do¤u Avrupa’da ya da Alp
Da¤lar›’nda yeni yaflam bölgeleri bulmalar› ise bizim için tek
teselli nedeni olacak gibi görünüyor.

fieffaf Kabuklu Da¤ Salyangozu Semilimax kotulae

KKuuttuupp tilkilerinin dünyas›nda hemen her fley de¤ifliyor. Dünya-
n›n ›s›nmas›yla a¤açl›k alanlar›n s›n›rlar› kuzeye, onlar›n ya-
flam alanlar›na do¤ru yay›l›yor. Tundralarda yaflayan tilkiler
ormanda yaflamlar›n› sürdüremezler. Üstelik en bilinen soy-
dafllar› k›z›l tilkiler de onlar›n bölgelerine yay›l›yor. Bunlar yal-
n›zca besin maddesi bulmada daha güçlü rakip olmakla kalma-
y›p, ayn› zamanda küçük kutup tilkilerini de avl›yorlar. Dahas›,
bu hayvanlar›n en önemli besin kayna¤› olan yaban farelerinin
say›s› da h›zla azal›yor. ‹skandinavya’da, 90’l› y›llardan bu ya-
na yaban farelerinin kitlesel ço¤almas›na rastlanm›yor. Nor-
veçli araflt›rmac›lar bunun da iklim de¤iflikliklerinden kaynak-
land›¤›n› ifade ediyorlar. Yaban fareleri so¤uktan ve avlan-
maktan korunarak, kar tabakas›yla toprak aras›nda olufltur-
duklar› kanallarda k›fl mevsimini geçirirler. Ancak kar erken
eriyip tekrar dondu¤undan, bu kemirgenlerin yaflama flanslar›
azal›yor. ‹skandinavya’da kutup tilkilerinin büyük bir bölümü
flimdiden yok olmufl durumda. Biyologlar uzun bir süreçte, bu
hayvanlar için en güvenli yerlerin arktik adalar oldu¤unu tah-
min ediyor.

Kutup Tilkisi Alopex logopus
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KKöösseellee  kabuklu deniz kaplumba¤alar›, milyonlarca y›ld›r okya-
nuslarda yafl›yor. Ama bu soylu sürüngenlerin, içinde bulundu-
¤umuz yüzy›lda yaflam savafl›n› kazanabilece¤i kuflkulu görü-
nüyor. Dünya Do¤ay› Koruma Birli¤i’nin (IUCN) uyar›lar›na gö-
re, iklim de¤iflikliklerinin kösele kabuklu deniz kaplumba¤ala-
r› üzerinde üç etkisi var: 1. Etki: Yumurtadan üreyen kaplum-
ba¤alar›n cinsellikleri, diflilerin yumurtalar›n› gömdükleri ku-
mun ›s› derecesiyle ba¤lant›l›. Bundan dolay›, ›s›n›n yükselme-
si hayvanlar›n üreme dengelerini altüst ediyor. Kumlar›n afl›r›
›s›nmas›yla yumurtadan difli kaplumba¤adan çok erkek kap-
lumba¤a ç›k›yor. 2. Etki: Deniz yüzeylerinin yükselmesi ve afl›-
r› f›rt›nalar yumurtalar›n gömülü oldu¤u kumsallarda su bas-
k›nlar›na ve erozyona sebep oluyor. 3. Etki: Denizlerin afl›r›
›s›nmas› sonucu, kaplumba¤alar›n okyanuslardaki genifl hare-
ket alanlar›nda kulland›klar› ak›nt›lar›n ritmi de¤ifliyor. Bu
olumsuz koflullardan di¤er deniz kaplumba¤alar› da etkileni-
yor ancak a¤›rl›klar› 500 kiloyu bulan kösele z›rhl› devler flim-
diden tehlike alt›nda. Yumurtalar›n› gömdükleri sahiller yeni-
den düzenleniyor, bal›kç› a¤lar›na tak›larak ölme oran› art›yor
ve çok say›da kaplumba¤a plastik torbalar› en sevdi¤i yem olan
denizanas› zannederek yutup yaflam›n› yitiriyor. 

Kösele Kabuklu 
Deniz Kaplumba¤as›
Dermochelys coriacea

DDüünnyyaaddaakkii tüm mercan kayal›klar› için 2010 y›l› korkunç bir y›l
oldu. Teksas’tan Tayland’a, Seyfleller’den Endonezya’ya kadar
her yerde, korkulan “mercan beyazlaflmas›” görüldü. Büyük
alanlarda, narin lenf bezleri, hücrelerinde simbiyotik olarak
yaflayan yosunlar› atarak renklerini kaybediyor. Bu, yüksek su
›s›s›na reaksiyon olarak ortaya ç›kan bir stres belirtisidir. Dün-
yaya yay›lan bu salg›n hastal›k ikinci kez gözlemlendi. 2010 y›-
l› 1998 gibi afl›r› s›cak geçti. Deniz biyologlar›n›n ciddi endifle-
leri de böylece kan›tlanm›fl oldu: Önümüzdeki birkaç on y›l
içinde dünya çap›nda mercan kayal›klar› yok olma tehdidi al-
t›nda çünkü mercanlar›n böyle bir beyazlaflmay› atlatabilmesi
için uzun y›llara gereksinimleri var. Oysa 2010 y›l›ndaki s›cak-
l›k dönemleri k›sa zaman sonra ola¤an hale gelecek. Böylece,
mercanlarla birlikte, denizlerin zengin türlere sahip olan eko-
sistemi de ölecek. Avustralyal› araflt›rmac›lar mercanlarda ya-
flayan bal›klar›n iklim risklerini tespit edecek bir yöntem gelifl-
tirdi. Hint Okyanusu’nda incelenen 134 tür aras›ndan özellikle
en hassas olan 56’s›, bu araflt›rma sonucuna göre, bölgesel ola-
rak yok olabilir. Her fleyden önce, yaln›zca sivri a¤›zlar›yla
mercanlar›n lenflerini yiyerek beslenen kelebek bal›¤› gibi kü-
çük ve özel yaflam tarz› olan bal›klar için durum hiç iyi görün-
müyor.

Kelebek Bal›¤› 
Chaetodon trifasciatus
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YYaallnn››zz kutup ay›lar› de¤il, ayn› zamanda morslar›n da buza gerek-
sinimleri var. Bu dev gibi hayvanlar buz kütlelerinin üzerinde yu-
varlanmay› sever ve buradan midye ve yengeç yemek için denizin
derinliklerine dalarlar. Bu yüzden sakin denizde yüzen buz kütle-
lerini çok severler. Bugüne kadar Alaska ve Do¤u Sibirya dolayla-
r›nda ideal bölgelerde yaflad›lar. Bütün dünyada 200 bin civar›n-
daki hayvandan yüzde 90’› buralardaki Pasifik alt türüne aittir.
Foklar k›fl aylar›nda Bering Denizi’nde yaflar, yaz aylar›nda ise ku-
zeye, Çukçen Denizi’ne göçerler. Ama buras› geçti¤imiz y›llarda
haftalarca buzsuz kald›. 2007 y›l›nda, kutup buzullar› önceden
görülmedi¤i kadar yukar› çekildi¤i için, binlerce mors Alaska ve
Sibirya sahillerinde topland›. Birçok yavru ortaya ç›kan izdiham-
da öldü. Çok yak›nda Çukçen Denizi yazlar› buzsuz olaca¤›ndan
morslar yeni yaflama stratejileri üretmek zorunda kalacak.

Mors Odebenus rosmarus

MMaavvii gözlü, sar›-yeflil renkli ve tüm dünyada efli bulunma-
yan bir kurba¤ad›r. Ya da kurba¤ayd› demek daha do¤ru
olur çünkü Atelopus onorei, anavatan› olan And Da¤lar›’n›n
Ekvator bölgesinde 20 y›ldan beri görülmemektedir. Bu tür
muhtemelen tamamen yok oldu. Biyologlar Orta ve Güney
Amerika’da yaflayan 100 civar›nda Harleken Kurba¤as› cin-
sinde, el de¤memifl bölgelerde bile, “esrarengiz bir azalma”
gözlemlediler. Göründü¤ü kadar›yla, çeflitli nedenlerin bir-
leflimi buna neden oluyor. Sözgelimi, y›llard›r ›s›nan iklimle
birlikte cennet gibi bir ortama kavuflan bir mantar türü, am-
fibilere musallat olmufl durumda. 

Palyaço Kurba¤as› 
Atelopus onorei

BBiittkkiilleerr,, kolayca yer de¤ifltiremezler. Yaflam koflullar› de¤iflti¤in-
de, ancak tohumlar› yeni bölgeler keflfedebilir. Ama birçok bitki
türünde, iklim de¤ifliklikleri yüzünden baflka bölgelere yay›lmak
olanakl› de¤ildir. Örne¤in Namibya ve Güney Afrika’da yetiflen
Kokerboom A¤ac› bunlardan biridir. 350 y›l yaflayabilen bu etkile-
yici çöl bitkisi s›ca¤a ve kurakl›¤a iyice al›flm›flt›r. Ancak bir nok-
tadan sonra onun için de ›s› oldukça yüksek olmaya bafllar. 2001
y›l›ndan beri ekvator yak›n›ndaki s›cak bölgelerde birçok a¤aç öl-
dü. Teorik olarak bu a¤aç türü daha güneye ya da da¤lara yay›la-
bilirdi. Oysa bugüne kadar hiçbir do¤al yay›lma gözlenemedi.
Neyse ki, baz› bölgelerde hâlâ sorunsuz yafl›yor, hatta bahçelerde
bile yaflam›n› sürdürebiliyor. Bu a¤ac› uygun yerlere ekerek bu tü-
rün yay›lmas›na yard›mc› olabileceklerini düflünen biyologlar,
türlerin korunmas› için bahç›vanl›k görevini de üstlenmek zorun-
da kalacak gibi görünüyor.

Kokerboom A¤ac› Aloe dichotoma
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Gezegenin 
Kaderi 
Kentlerde 
Belirlenecek! 
Geçti¤imiz ay tart›flmaya açt›¤›m›z
Türkiye’nin kentleri konusuna bu
say›m›zda, Zülfü Dicleli’nin önemli
noktalara temas eden yaz›s›yla
devam ediyoruz. Geoffrey West’in
“sorun ve olanaklar›n kentlerden
daha h›zl› büyüdü¤ünü” vurgulayan
araflt›rmas›na gönderme yapan 
Dicleli “Kentleflme tek bir merkezden
yönetilecek de¤il, onlarca merkezden
etkilemeye çal›fl›labilecek bir
süreçtir” diyor.  

Yaz›: Zülfü D‹CLEL‹ 
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entleflme bugün dünya çap›n-
da yaflanan en önemli süreç-
lerden biri. Dünyada kentler-

de yaflayanlar›n say›s› ilk kez 2006 y›-
l›nda k›rsal alanlarda yaflayanlar›n sa-
y›s›n› geçti. Çeflitli araflt›rmalarda
2050 y›l›nda dünya nüfusunun yüzde
75’inin kentlerde yaflayaca¤› belirtili-
yor. Türkiye ise bu oran› daha flimdi-
den yakalam›fl bulunuyor. fiimdi 61.
Hükümet’in program›nda aç›kland›¤›
üzere, Türkiye’nin kentleflme süreci-
nin daha da h›zlanmas›, hatta ‹stan-
bul, Ankara, ‹zmir ve Diyarbak›r’da de-
vasa ad›mlar at›lmas› planlan›yor.
Önümüzdeki 10-15 y›l›n en a¤›rl›kl›
meselesi -her bak›mdan- bu yeni kent-
leflme hamlesi olacak gibi görünüyor. 

Kentler her dönemde uygarl›¤›n
merkezleri olmufllar. ‹nsanl›¤›n karfl›
karfl›ya oldu¤u sorunlar› da, olanakla-
r› da kentler yarat›yor. Küresel ›s›n-
madan çevreye, finansal piyasalardan
suçluluk ve hastal›klara kadar, karfl›
karfl›ya bulundu¤umuz tüm önemli so-
runlar›n kayna¤› hiç kuflkusuz ki kent-
ler. Ancak bu sorunlara karfl› iyi bir ya-
flam için mücadelede yararland›¤›m›z
olanaklar›n kayna¤› da kentler. Dola-
y›s›yla,“Dünyan›n ve Türkiye’nin ka-
deri kentlerde belirlenecektir” dersek
hiç de abartm›fl olmay›z. O nedenle, bi-
zi nas›l bir gelecek bekledi¤i, kendimi-
ze nas›l kentler kuraca¤›z, kentlerimi-
zi nas›l yenileyece¤iz, nas›l dönüfltüre-
ce¤iz sorular›nda gizli.

Sorunlar ve Olanaklar Kentlerden
Daha H›zl› Büyüyor! 
Santa Fe Enstitüsü eski baflkan› fizikçi
Geoffrey West önderli¤inde birkaç y›l-
d›r yürütülen disiplinleraras› bir arafl-
t›rma, “flehirlerin nas›l iflledi¤ini, fle-

hirlerin büyümesinin toplumu ve çev-
reyi nas›l etkiledi¤ini” ortaya ç›karma-
ya çal›fl›yor. Her kentin tarihsel, co¤ra-
fi, ekonomik ve kültürel bak›mlardan
benzersiz olmas›na ra¤men, dünyada-
ki bütün kentler için geçerli yasall›klar
olup olmad›¤›n› araflt›r›yorlar. 

‹lk bulduklar› sonuçlar: Tüm dünya-
da flehirler nüfus bak›m›ndan büyü-
dükçe onlar›n altyap›sal ve sosyoeko-
nomik nicelikleri de büyüyor ancak
ayn› oranlarda de¤il. Bir flehirdeki yol-
lar›n, kanalizasyonlar›n, elektrik hat-
lar›n›n, gaz borular›n›n, benzin istas-
yonlar›n›n, bütün altyap› unsurlar›n›n
miktar› flehrin nüfus art›fl›n›n 0,85 ka-
t› kadar art›yor. fiehir hangi k›tada,
hangi kültürde olursa olsun! O neden-
le flehirler ne kadar büyürse, gerekli
altyap› miktar› belli ölçüde daha az
oluyor. Araflt›rmaya göre, sosyoeko-
nomik unsurlarsa tam tersi bir e¤ilim
gösteriyor ve 1,15 katl›k bir art›fl yafl›-
yor. Bir kentin nüfusu 1 milyondan 2
milyona ç›k›nca üretkenlik, ücretler,
e¤itim kurumlar›, araflt›rma enstitüle-
ri, ama ayn› flekilde suçluluk, kirlilik
ve hastal›klar›n miktar› da 1 iken 2’ye
de¤il 2,15’e ç›k›yor. Ve yaflam daha h›z-
lan›yor. Daha aç›k bir ifadeyle, sorun-
lar ve olanaklar kentlerin nüfusundan
daha h›zl› büyüyor! 

Kendi Kendini Örgütleyen 
Karmafl›k Sistemler
Geoffrey West bu evrensel yasall›¤›
flöyle aç›kl›yor: fiehirler binalar, yollar,
nesnelerle de¤il, insanlarla ilgilidir.
Sosyal a¤lar›n faaliyetlerinin ürünü-
dür. Sosyal a¤lar›n do¤as› evrenseldir.
‹nsanlar tüm dünyada ayn› flekillerde
etkileflime girer, iletiflim kurar, iflbirli-
¤i yaparlar; o nedenle bu bulgular ev-

K

“Bizi nas›l bir gelecek bekledi¤i, kendimize nas›l kentler
kuraca¤›z, kentlerimizi nas›l yenileyece¤iz, nas›l

dönüfltürece¤iz sorular›nda gizli” 
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renseldir ve bütün flehirler için geçer-
lidir. fiehirlerin tarihleri, co¤rafyalar›,
iklimleri ve kültürleri çok farkl› olabi-
lir ama her flehir en baflta evrensel in-
san etkileflimlerinin mekân›d›r.

Geçti¤imiz aylarda, Bo¤aziçi Üni-
versitesi taraf›ndan yap›lan “Türki-
ye’nin fiehirleri Sürdürülebilirlik Arafl-
t›rmas›”, flehirlerimizi Ekonomik, Sos-
yal ve Çevre Performans› gibi üç ana
unsur temelinde gelifltirdi¤i bir bileflik
endekse göre ölçümlemiflti. Bu bileflik
endekse göre 100 üzerinden 70’in üze-
rine ç›kabilen bir ilimiz ne yaz›k ki bu-
lunmuyor.

Bu iki bulguyu flu flekilde birlefltire-
biliriz: Her türlü kentleflme politika-
s›nda, flehirleri en baflta insan etkile-
flimlerinin mekânlar› olarak görmeli
ve bütünsel bir yaklafl›mla ekonomik,
sosyal ve çevresel performans› birlikte
art›rmay› hedeflemeliyiz.

Ne var ki kentler temelde kendi
kendini örgütleyen ve yöneten karma-
fl›k uyarlanabilir sistemlerdir. Sürekli
de¤iflim halindeki, ucu aç›k sistemler-
dir. fiehirlerin geliflimini kontrol et-
mek, yönetmek, düzenlemek mümkün
de¤il. Ancak etkilemek mümkün olabi-
lir. O zaman soru, flimdi yeni bir kent-
leflme at›l›m›n›n efli¤inde, kentlerin
geliflimini en iyi nas›l etkileyebiliriz
sorusu haline geliyor.

fiimdiye kadar oldu¤u gibi yukar›-
dan afla¤› yöntemlerle mi? TOK‹ dene-
yiminde tan›k oldu¤umuz gibi, Hükü-
met’in ya da yeni fiehircilik Bakanl›¤›’-
n›n gelifltirece¤i, masa bafl›nda haz›r-

lanm›fl flablonlar›n tüm kentlerde ay-
nen uygulanmas› fleklinde mi? Merke-
zin hâkimiyetinde ilerleyen bir süreç
olarak m›? 

Kent Giriflimleri Çok Paydafll› Olmal›
Kentlerin kendi kendini örgütleyen ve
yöneten do¤as› bunu kabul etmeye-
cektir. Tepkisini, sosyal parçalanma-
dan kirlili¤e, onulmaz trafik proble-
minden salg›n hastal›klara kadar çok
çeflitli flekillerde gösterecektir.

Çok aktörlü kent yaflam›na ancak
çok paydafll› giriflimlerle katk›da bulu-
nulabilir. Ve çok say›da giriflimle.
Kentleflme tek bir merkezden yöneti-
lecek de¤il, onlarca merkezden etkile-
meye çal›fl›labilecek bir süreçtir. 

Ak›ll› Kentler, Sürdürülebilir Kent-
ler, Yarat›c› Kentler davam›z›n çok sa-
y›da sahibi olmal›d›r. Kamudan yerel
yönetimlere, sivil toplum kuruluflla-
r›ndan meslek örgütlerine, özel sektö-
rün çeflitli aktörlerinden üniversitele-
re, uzmanlara ve hemfleri giriflimleri-
ne kadar farkl› farkl› aktörlerin farkl›
farkl› platformlar›n›n çabas›na ihtiyaç
vard›r. Hükümetin görevi bu tür plat-

formlar›n oluflumuna ortam haz›rla-
mak olmal›d›r.

Kentlerin altyap›s›n› ve binalar›
“ak›ll›” olacak flekilde yeniden düzen-
lemek, inflaattan ulafl›ma, yaflam
biçimlerinden çal›flma tarz›na kadar
her fleyi çevreyle uyumlu ve sürdürüle-
bilir k›lmak, s›f›r at›kl›, temiz enerjili
yapmak, flehirleri inovasyon merkez-
leri haline getirmek; k›saca “marka”
flehirler yaratmak, bütün bunlar an-
cak çok genifl kat›l›mla, çok çeflitli kat-
k›larla gerçeklefltirilebilir. Ayn› za-
manda hiçbir aktörün kendi ç›karlar›-
n› hâkim k›lmas›na olanak vermemek
gerekti¤ini de akl›m›z›n bir köflesinde
tutmal›y›z.

fiehirleri yal›t›lma ve çat›flma me-
kânlar› haline de getirebiliriz, karfl›lafl-
ma ve kaynaflma mekânlar› haline de.
Bu, onlar› nas›l bir yaklafl›mla gelifltire-
ce¤imize ba¤l›d›r. fiehrin özü, flehri fle-
hir yapan ölçülebilir, elle tutulabilir ol-
mayan o fleydir, oradaki insan etkile-
flimlerinin kalitesidir. Bu kalitede ger-
çeklefltirece¤imiz bir s›çraman›n her
alanda büyük s›çramalar getirece¤in-
den hiç kuflku duymamal›y›z. m

Kentler

Santa Fe Enstitüsü eski
baflkan› Geoffrey West

araflt›rmas›nda, evrensel bir
kural olarak, bir kentin

bütün altyap› unsurlar›n›n
miktar›n›n flehrin nüfus
art›fl›n›n 0,85 kat› kadar

artt›¤›n› fark etmifl.
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‹novasyon

Dr. Nesrin Özalp’in
Günefl Reaktörü

Küresel Is›nmaya
Çare Olabilir mi?
Küresel Is›nmaya
Çare Olabilir mi?

Dr. Nesrin Özalp’in
Günefl Reaktörü

SSööyylleeflflii::  BBaarr››flfl  DDOO⁄⁄RRUU
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Küresel iklim de¤iflikli¤ine en önemli yan›tlar›n teknolojik
inovasyonlardan gelece¤i bir s›r de¤il. Bu konuda çok

önemli geliflmelerden birinin arkas›nda Türkiye
Cumhuriyeti vatandafl› bir bilim kad›n›n›n imzas›n›n

bulundu¤u müjdesini veriyoruz bu say›m›zda.
Texas A&M Üniversitesi’nin Katar merkezli
Sürdürülebilir Enerji Araflt›rma Laboratuar›

(SERL)  yöneticisi Dr. Nesrin Özalp,
gelifltirdi¤i do¤algaz çevrimi yapan

günefl reaktörüyle, hem s›f›r karbon
emisyonlu hidrojen yak›t› 

elde etmeyi, hem de yakalad›¤›
karbonu endüstriyel ürün haline

dönüfltürmeyi baflararak 
çok önemli bir kap›n›n

aç›lmas›n› sa¤lad›.
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NNeessrriinn  HHaann››mm  öönncceelliikkllee,,  bbuu  ttoopprraakkllaarr--
ddaa  ddoo¤¤mmuuflfl  bbiirr  bbiilliimm  iinnssaann››  oollaarraakk  bbiizzii
gguurruurrllaanndd››rrdd››nn››zz..  ÇÇookk  tteeflfleekkkküürrlleerr……
BBiizzee  bbiirraazz  kkeennddiinniizzii  ttaann››tt››rr  mm››ss››nn››zz??
‹lginiz için teflekkür ederim; Türk in-
san›n› dünyada temsil etmek her za-
man onurdur. Ben ‹zmir, Karfl›yaka-
l›’y›m. Yüksek lisansa dek ‹zmir’de ya-
flad›ktan sonra e¤itimimde yepyeni bir
bafllang›ç yaparak San Francisco’ya,
Stanford Üniversitesi Makina Mühen-
disli¤i Bölümü’nde master yapmaya
gittim. Master’a Türkiye bursuyla bafl-
lad›m, National Science Foundation
(NSF) bursuyla devam ederek bitir-
dim. Doktoram›, US Department of
Energy (DOE) bursuyla University of
Washington’da yapt›m. Doktora e¤iti-
mim s›ras›nda Pacific Northwest Na-
tional Laboratory (PNNL) Enerji De-
partman› projelerinde de görev ald›m.
4 y›ld›r Texas A&M Üniversitesinin
Katar flubesindeki Makina Mühendis-
li¤i Bölümü’nde çal›fl›yorum. 

OOkkuurrllaarr››mm››zzaa  bbiirraazz  ççaall››flflmmaann››zzddaann
bbaahhsseeddeerr  mmiissiinniizz??  
Son alt› y›ldan beri yo¤unlaflt›r›lm›fl
günefl enerjisiyle do¤algaz parçalan-
mas› üzerine çal›fl›yorum. Bu projenin
ilk fikirlerini, Swiss Federal Institute
of Technology-Zurich’de (ETH-Zurich)
k›sa bir süre için misafir profesör ola-
rak bulundu¤um zaman oluflturdum.
Orada yapt›¤›m gözlem, do¤algaz› par-
çalamada yaflad›klar› problemleri ve
niçin ticari hale getirilemedi¤ini biz-
zat görmeme, dolay›s›yla sorunun
kapsam›n› çok iyi anlamama sebep ol-
du. K›saca tan›mlamak gerekirse, do-
¤algaz› bileflenlerine parçalamak, hid-
rojen ve karbon siyah› gibi yine do¤al-
gaz kadar önemli ürünler elde etme-
mizi s›f›r emisyonla sa¤l›yor. Ancak bu
parçalama iflleminin bedeli ekonomik
ve çevresel olarak do¤algaz›n parça-
lanmadan kullan›lmas›ndan daha ca-
zip olmak zorunda. Bu konu özellikle

‹novasyon

Küresel ›s›nma ve di¤er insan kaynakl›
çevresel tehlikelerin bafll›ca
sebeplerinden biri fosil yak›tlar›n
elektik, buhar ve çeflitli ürün yap›m›
esnas›nda sanayi taraf›ndan
tüketilirken zararl› emisyon yaymas›.
Günümüz teknolojisiyle fosil yak›tlar›
kullanarak bundan daha baflar›l› bir
sonuç etmek pek mümkün de¤il. Bu
nedenle, sadece yo¤unlaflm›fl günefl
enerjisi de¤il, di¤er birçok yenilenebilir
enerji kayna¤›ndan da yararlanmak ve
bunlar› da yeni teknoloji gelifltirerek
kullanmak gerekir. 
Benim gelifltirdi¤im günefl reaktörü,
hidrojen ve karbon siyah› d›fl›nda,

bak›r, çinko ve magnezyum gibi
metallerin üretiminde de kullan›labilir.
Bütün bu maddelerin üretimi
sanayide büyük yer kaplad›¤›ndan,
emisyon yapmadan günefl
reaktöründe üretilmeleri, elbette ki
küresel ›s›nmaya sebep olan gaz
emisyonunu büyük ölçüde düflürür.
Ancak yine de, daha genifl ürün
spektrumunu elde edebilecek reaktör
tasar›mlar› gelifltirilmeli ve ekonomik
olarak tüm ülkelerin sat›n alabilece¤i
kadar ucuza mal edilebilmeli. Bu
durumda çevreye yay›lan zararl›
gazlar büyük ço¤unlukla yerini s›f›r
emisyona b›rak›r. 

Bu Reaktörle S›f›r Emisyon Hayal De¤il

Harvard Business
Review’in
Haziran

say›s›nda, 
Nesrin Özalp’in

günefl
reaktörüyle ilgili

çal›flmas›n›n
müjdesi

veriliyordu.
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son y›llarda ‹sviçre baflta olmak üzere,
Almanya (DLR), ‹srail (WIS), ABD
(NREL, Sandia, Colorado, Florida),
Fransa (CNRS) ve Japonya taraf›ndan
yo¤un olarak çal›fl›lmakta ve ticari ha-
le getirme çabalar› son derece h›zlan-
d›r›lm›fl durumda. fiu ana dek hidrojen
ve karbon siyah›n› yo¤unlaflm›fl günefl
enerjisinden elde etmenin ticari hale
gelememesinin bafl sebebi, do¤algaz›n
parçalanmas› esnas›nda oluflan kar-
bon parçac›klar›n›n günefl reaktörü-
nün ç›k›fl›n› t›kamas› ve nihayetinde
reaktörün patlamas›na yol açmas›d›r.
Literatürden de görülece¤i üzere, bü-
tün bu çal›flmalarda test edilen günefl
reaktörleri birkaç saat gibi k›sa bir za-
man içinde karbon parçac›klar›yla t›-
kanmakta ve çal›flamaz duruma gel-
mektedir. 

VVee  yyiinnee  aannllaadd››¤¤››mm››zz  kkaaddaarr››yyllaa,,  bbuu  ççeevv--
rriimm  ssüürreecciinnddeenn  oorrttaayyaa  bbiirr  yyaakk››tt  oollaarraakk
hhiiddrroojjeenn  vvee  bbiirr  ddee  kkaarrbboonn  ssiiyyaahh››  çç››kk››--
yyoorr..  BBuu  kkaarrbboonn  ssiiyyaahh››  ddaa  öözzeelliikkllee  aarraabbaa
llaassttii¤¤ii,,  pprriinntteerr  bbooyyaass››  vvee  ppiill  mmaallzzeemmeessii
oollaarraakk  ssoonn  ddeerreeccee  öönneemmllii  bbiirr  çç››kktt››..  YYaa--
nnii  ss››ff››rr  kkaarrbboonn  eemmiissyyoonnuunnuunn  yyaann››  ss››rraa,,
hhaavvaayyaa  ssaall››nnaann  kkaarrbboonnuu  ttuuttaarraakk  ddee--
¤¤eerrllii  bbiirr  eemmttiiaayyaa  ddöönnüüflflttüürrüüyyoorrssuunnuuzz..  
Çok do¤ru bir noktaya iflaret ettiniz.
Ben de dahil olmak üzere, bahsetti¤im
tüm araflt›rma gruplar›n›n do¤algaz›
parçalamaktaki hedefi, do¤algazdan
üç kat daha fazla enerji veren hidroje-
ni elde etmek için. Ancak ne var ki, bü-
tün dikkatimizi hidrojene toplamam›-
za ra¤men, yan ürün olarak elde edilen
karbon siyah›, enerji bak›m›ndan ol-
masa da, yine de hidrojen kadar de¤er-
lidir. Bugün karbon siyah›, dünyada
senelik yaklafl›k 7 milyon ton üretim
ve 11 milyar dolar hacmi ile sanayide
son derece önemli bir elementtir. Sizin
de belirtti¤iniz gibi, karbon siyah› ara-
ba lasti¤i yap›m›ndan pillere, konve-
yer kay›fllar›n›n yap›m›ndan printer
boyalar›na dek bir çok sanayide temel

hammadde olarak kullan›l›yor. Ne ya-
z›k ki, flu anda dünyada karbon siyah›
üretimi, çevreye son derece zararl› bir
yöntemle gerçeklefltirilmekte. Bu yüz-
den özellikle Avrupa ve Amerika’daki
karbon siyah› üreticileri a¤›r vergiler
vermekte ve alternatif filtre veya
emisyon azaltma yöntemleri aramak-
tad›rlar. 

Karbon siyah›n› do¤algaz›n yo¤un-
laflt›r›lm›fl günefl enerjisiyle parçalan-
mas›ndan elde etmek, çevreye hiçbir
zararl› emisyon vermemekle beraber,
ekonomik aç›dan da son derece çekici
bir yat›r›md›r. Benim Fraunhofer’daki
proje orta¤›m›n yapt›¤› termo-ekono-
mik analize göre, do¤algaz› elementle-
rine ay›rarak satmak, do¤algaz› oldu¤u

gibi satmaktan yaklafl›k üç kat daha
fazla ekonomik gelir getirebiliyor.

BBüüttüünn  bbuu  ççaall››flflmmaallaarr  ssaaddeeccee  bbiillggiissaayyaarr
ssiimmüüllaassyyoonnllaarr››nnddaa  mm››  tteesstt  eeddiillddii??  DDaa--
hhaa  öönnccee  çç››kkmm››flfl  bbiirr  hhaabbeerrddee  eekkiibbiinniizziinn
ççaall››flflmmaayy››  tteesstt  eeddeebbiilleecceekk  bbiirr  rreeaakkttöörr
iinnflflaa  eettttii¤¤iinnii  ookkuudduukk..  BBuu  ggeerrççeekklleeflflttii  mmii
yyaa  ddaa  nnee  zzaammaann  ggeerrççeekklleeflfleecceekk??  BBiirr  ddee
bbiirr  hhaabbeerrddee,,  AAllmmaannyyaa  mmeerrkkeezzllii  FFrraauunn--
hhooffeerr’’ddee  bbuu  ssoollaarr  rreeaakkttöörrüünn  iinnflflaa  eeddiill--
ddii¤¤iinnii  vvee  AAllmmaann  HHaavvaacc››ll››kk  MMeerrkkeezzii  ggüü--
nneeflfl  eenneerrjjiissii  tteessiisslleerriinnddee  tteesstt  eeddiillddii¤¤iinnii
ookkuudduukk..  BBuu  kkoonnuuddaa  ssiizzddeenn  bbiillggii  aallaabbii--
lliirr  mmiiyyiizz??
Proje ilk aflama olarak Texas A&M
Katar’da supercomputing kullan›larak
simülasyonlarda test edildi. Bu simü-
lasyonlar, ilk önce ETH-Zurich ve Weiz-
mann Institute’da deneysel sonuçlar›-
n› teoride elde etmeyle bafllad›. Son de-
rece kapsaml› olan simülasyonlardaki
teoride, ‹leri Ak›flkanlar Mekani¤i, ‹leri
Termodinamik, Radyasyon Is› Transfe-
ri ve Reaksiyon Kineti¤i kullan›ld› ve 3
boyutlu-‹ki fazl›-Unsteady koflulda çö-
züm yap›ld›. Yukar›da belirtilen arafl-
t›rma gruplar› da dahil olmak üzere
dünyada ilk kez bu kapsamda simülas-
yon yap›ld›. Yay›nlar›mda da belirtildi-
¤i üzere, daha önce bu fiziksel olay,
maksimum 2 boyutta ve steady olarak
simüle edilebilmiflti. Simülasyonlar,
dünyadaki belli bafll› Supercomputing
Facilities’ine sahip olan TAMU-Q’da
yap›lmas›na ra¤men ortalama çözüme
ulaflma süresi her bir simülasyon için
befl gün sürdü. Gelifltirilen teorinin
do¤rulu¤u, ETH-Zurich’in deneysel so-
nuçlar›ndan yüzde 3 farkl›l›k gösterdi.
Weizmann Institute’un deneysel so-
nuçlar›yla da hemen hemen birebir ya-
k›nl›kla tespit edilmifl oldu. Simülas-
yonlardaki teorinin do¤rulu¤u bu fle-
kilde tespit edildikten sonra benim ta-
sar›m›m ve önerdi¤im deney koflullar›
da ayn› simülasyonla test edildi. So-
nuçlar, bu yeni reaktör tasar›m›yla

“Günefl reaktörü, hem
Türkiye’de, hem de

Türkiye’den daha az günefl
alan ülkelerde ikinci

yo¤unlaflt›r›c› yard›m› ile
baflar›yla çal›flabilir”
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patlaman›n olmayaca¤›n› ve hidrojen
üretiminin di¤er reaktörlere oranla da-
ha yüksek olaca¤›n› gösterdi. Bu simü-
lasyon sonuçlar› ve benim gelifltirdi-
¤im günefl reaktörü tasar›m›, Katar
Vakf› taraf›ndan önce befl yabanc›
bilirkifliye (external peer reviewer)
gönderildi. Bunlardan baflar›l› raporu
gelince, tasar›m yine Katar Vakf› tara-
f›ndan Fraunhofer Enstitüsü’ne ticari
potansiyelinin ölçülmesi için gönderil-
di. befl ayl›k incelemeden sonra, Fraun-
hofer bu reaktör tasar›m›n›n baflar›s›n›
onaylamakla beraber, Saksonya eyale-
tinin de mali deste¤iyle ticari ortak ol-
ma teklifini verdi. Bunun üzerine: Te-
xas A&M, Katar Vakf› ve Fraunhofer
avukatlar›n›n aylar süren çal›flmalar›
sonucu bir ticari anlaflmaya var›ld›. Bu
anlaflmadan sonra, tasarlad›¤›m günefl
reaktörünün ticari hale getirilmesinin
ilk aflamas› olarak, Fraunhofer benim
tasar›m›m› üretip Alman Havac›l›k
Merkezi (DLR) yo¤unlaflt›r›lm›fl günefl
enerjisi laboratuarlar›nda test ederek,
hidrojen ve siyah karbon üretimini
dünyada ilk kez günefl reaktöründe ba-
flar›yla gerçeklefltirdi. Üretim ve test
aflamas›n›n benim vermifl oldu¤um ta-
sar›m ve deney koflullar›na göre, ancak

ben olmadan Fraunhofer ve DLR tara-
f›ndan gerçeklefltirilmesi, projenin ob-
jektif baflar›s›n›n ölçüsü oldu. fiu anda
Fraunhofer ile ortak olarak, reaktörün
tasar›m›n› daha da gelifltirmeye ve
ekonomik olarak birçok ülke taraf›n-
dan sat›n al›nabilir hale getirmeye çal›-
fl›yoruz.

YYiinnee  ookkuudduukkllaarr››mm››zzddaann  bbuu  kkoonnuuddaa
bbaaflflkkaa  aarraaflfltt››rrmmaa  pprroojjeelleerrii  ddee  oolldduu¤¤uunnuu
bbiilliiyyoorruuzz  aammaa  ssaann››rr››mm  ssiizziinn  ggeettiirrddii¤¤ii--
nniizz  iikkii  iinnoovvaattiiff  ççöözzüümm  ffaarrkk  yyaarraatt››yyoorr..
BBiizzee  bbiirraazz  bbuu  kkoonnuullaarrddaa  bbiillggii  vveerreebbiilliirr
mmiissiinniizz??
Evet, günefl reaktörlerinde bu iki ino-
vasyon ile daha yüksek verim elde et-
me imkân› elde edilmifl oluyor. Birinci
inovasyon, günefl reaktörü içinde du-
varlar› kaplayan laminar ak›fl halinde
bir “aero-shield” (hava kalkan›) olufl-
turmak ve reaktörün ortas›nda türbü-
lans ak›fl halinde bir “siklon” olufltur-

mak fleklinde tan›mlanabilir. Aero-
shield olarak tan›mlanan laminar ak›fl,
günefl reaktörleri teknolojisinde ilk
kez “wall screening” konseptini getir-
mifl oldu. Bu laminar ak›fl, do¤algaz›n
parçalanmas› esnas›nda ortaya ç›kan
karbon parçac›klar›n›n, reaktör duva-
r›na yap›flmas›n› engelliyor. Siklon
olarak tan›mlanan türbülans ak›fl ise,
do¤algaz›n parçalanmas› esnas›nda
ç›kan karbon parçac›klar›na reaktör
içinde birkaç kez tur att›r›yor. Bu ino-
vasyonu havalimanlar›ndaki uçakla-
r›n inifl plan›na benzetebiliriz. Uçakla-
r›n piste inifl s›ralar›n› beklerken yap-
t›klar› flehir üstü turlar, reaktörün
içindeki karbon parçalar›n›n yapt›kla-
r› turlar ile çok benzer. Bu ekstra tur-
larla, karbon parçalar› reaktör ç›k›s›na
hep birlikte hücum etmek yerine, re-
aktör içinde birkaç tur at›p, s›ralar› ge-
lince reaktörden ç›k›yorlar. Böylece
reaktör ç›k›fl›nda birikme olmuyor,
dolay›s›yla da reaktör patlam›yor. Re-
aktörün içinde hem laminar hem de
türbülans ak›fllar› birbirini dejenere
etmeden elde etmek ve hiçbir meka-
nik yard›m kullanmamak, bu inovas-
yonun en güçlü taraf›.

PPeekkii,,  iikkiinnccii  iinnoovvaassyyoonn  nneeddiirr??
‹kinci inovasyon, de¤iflen hava koflul-
lar› karfl›s›nda kendini buna adapte
eden günefl reaktörüdür. Do¤algaz›
parçalamak, yüksek s›cakl›k gerekti-
ren bir proses oldu¤undan, hava koflu-
lunun bazen güneflli, bazen ya¤murlu,
bazen kum f›rt›nal› olmas›, reaktörün
do¤algaz parçalama verimini etkiler.
Bu problemi çözmek için ilham kayna-
¤› olarak insan gözünü ald›m. Gözbe-
bekleri güneflli ortamda küçülüp, ka-
ranl›k ortamda büyüyerek, günefl ›fl›-
¤›na karfl› kendini adapte ederek ko-
rur. Ayn› flekilde bu yeni günefl reaktö-
rü konseptinde de, reaktörün günefl
›fl›¤›n› alan penceresi, gelen ›fl›¤›n flid-
detine göre küçülüp büyüyerek, reak-

‹novasyon

“Günefl reaktörünün ticari
hale getirilmesinin ilk
aflamas› bitti. Alman

Havac›l›k Merkezi (DLR)
laboratuarlar›nda baflar›yla

test edildi”
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tör içindeki s›cakl›¤› ayn› düzeyde tut-
maya çal›fl›yor. Bunun yan› s›ra, ikinci
bir mekanizma da piston-silindir gibi
çal›flarak, reaktörün hacmini de¤iflti-
riyor. Bunun sebebi ise, günefl ›fl›¤› az-
ken, küçük reaktör hacmi daha kolay
›s›t›labilir veya günefl ›fl›¤› çokken, bü-
yük bir hacim ›s›t›labilir. Bu nedenle,
yeni günefl reaktör tasar›m› hem insan
gözü gibi penceresini aç›p kapat›yor,
hem de piston-silindir gibi hacmini
genlefltirip küçültüyor. Böylece hava
koflullar› ne olursa olsun, günefl reak-
törü s›cakl›¤› koruyup hidrojen üreti-
mine devam ediyor. 

ÇÇaall››flflmmaann››zz  flfliimmddiiyyee  kkaaddaarr  bbiilliimmsseell  bbiirr
kkaayynnaakkttaa  yyaayy››nnllaanndd››  mm››??  BBuu  kkoonnuuddaa
aalldd››¤¤››nn››zz  ööddüülllleerrddeenn  bbaahhsseeddeebbiilliirr  mmii--
ssiinniizz??
Bu iki inovasyonun teknik detaylar›n›
yay›nlamak ticari hedeften dolay›
mümkün de¤il. Ancak teorik sonuçlar
International Journal of Hydrogen
Energy, ASME Journal of Heat Trans-
fer, ASME Journal of Mechanical De-
sign gibi birçok kez bilimsel dergide
yay›nland›, konferans ve davetli ko-

nuflmalarda sunuldu. Çevre ve enerji
konusundaki öneminden dolay› proje
“Excellence in Environmental Techno-
logy”, “Best Energy and Environment
Research Program of the Year” gibi
ödüllerin yan› s›ra makale, poster ve
3D animasyon dallar›nda da birçok
ödül ald›. 

BBuu  ççaall››flflmmaann››nn  ssoommuutt  oollaarraakk  oorrttaayyaa
çç››kkmmaass››  iiççiinn  nnee  kkaaddaarr  zzaammaann  vvaarr??  
Bu yeni günefl reaktörü flu anda bafla-
r›l› olarak çal›flmakla beraber, maliyet
aç›s›ndan pazara sunulmaya henüz
haz›r de¤il. Katar Vakf› ile Fraunhofer
aras›nda yap›lan anlaflmaya göre pro-
jenin ilk faz› A¤ustos 2011’de bitiyor.
‹kinci faz, projenin piyasaya sürülme
hedefini tafl›yor ve üç sene sonra ta-
mamlan›yor. Bu ikinci faz esnas›nda,
günefl reaktörünün infla aflamas› bit-
mekte olan pilot santralimizde iki se-
ne içinde görsel tan›t›mlar yapabile-
cek durumda olaca¤›na inan›yoruz.
Dolay›s›yla, piyasada sat›fla sunulmas›
A¤ustos 2014’u bulmas›na ra¤men, pi-
lot santraldeki reaktör, aktif üretime
iki y›l içinde bafllayabilecek. m

Sürdürülebilir Enerji Araflt›rma
Laboratuar› (SERL) ve ekibimizin en
önemli hedefi küresel ›s›nmaya karfl›
savaflmak ve ekonomik bir yeni enerji
bulmak. Bu nedenle ekibimize sadece
kendini bu sorunlar› çözmeye adam›fl
genç ve baflar›l› mühendisleri al›yor ve
“Gladyatör” unvan› veriyoruz çünkü
gerçekten çok onurlu bir savafl
veriyorlar. Kendileriyle çok gurur
duyduklar›ndan, her gazeteci
geldi¤inde de, “Bast›r Gladyatör” veya
“Çok yafla Gladyatör" anlam›na gelen
“GO GLADIATORS” slogan›n›
kullan›yorlar. Web sayfam›zda da
görece¤iniz üzere, her ay en baflar›l›
araflt›rmac› Gladyatör ödülü al›yor
(www.serl.info). Bu çok motive edici
oluyor. Di¤er ö¤renciler de bu
laboratuara girip enerji ve çevre
sorunuyla savaflan bir Gladyatör
olmak için 4 üzerinden 3,7 not
ortalamas› getirmeye çal›fl›yor. Ekibe
kat›labilmek için minimum koflul bu.
Bu rekabet de okulda büyük bir
hareket yarat›yor; en iyi ö¤renciler
aralar›nda k›yas›ya yar›fl›yor… 

Go Gladiators Go!
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“Dünyaya 
Orman 
Denir”*
Birleflmifl Milletler Genel Kurulu
2011’i Orman Y›l› ilan ederken
“Ormanlar ‹nsan ‹çin” slogan›n›
kulland›. Bir milyar› aflk›n insan›n
hayat›n› sürdürmesi ormanlar›n yok
olmamas›na ba¤l›. Dünya
yüzölçümünün yüzde 31’ini
kaplayan ormanlar, özellikle yoksul
halklar için hayati bir önem arz
ediyor.

YYaazz››::  BBaallkkaann  TTAALLUU

*Ünlü bilimkurgu yazar› Ursula Le Guin “Dünyaya
Orman Denir” roman›nda, mefle ve hufl a¤açlar›n›n
köklerinde, mükemmel bir uyum ve ritim içinde yaflayan
Athshelilerin milyonlarca ›fl›k y›l› uzaktan kereste için
gelen Arzl›larla olan sessiz ve kanl› savafl›n› anlat›r!
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Birleflmifl Milletler’in 2011’i
“Uluslararas› Orman Y›l›”
ilan etmesi önemli ancak
kampanyanan slogan›
insan merkezli olmakla
elefltirilebilir: “Forests for
People” (‹nsanlar ‹çin
Orman)...

elki ço¤umuz hâlâ fark›nda de¤il ama
2011 y›l› Birleflmifl Milletler Genel Ku-
rulu taraf›ndan bundan tam befl y›l

öncesinden “Uluslararas› Orman Y›l›” ilan
edildi. BM sistemine dahil olan bütün alt ku-
rulufllar ve hükümetlere ormanlar›n sürdü-
rülebilir yönetimine yönelik fark›ndal›k ya-
rat›lmas› için ça¤r›lar yap›ld›. Bu konuda ya-
p›lacak çal›flmalara yerel ve küresel bazda,
okullardan hükümetlere kadar, her birim
katk› sa¤l›yor. 

Uluslararas› Ormanc›l›k Y›l› kapsam›nda
gerçeklefltirilen en önemli etkinlikler Birlefl-
mifl Milletler Ormanc›l›k Forumu (UNFF) ta-
raf›ndan gerçeklefltirilen çeflitli toplant› ve
oturumlar oldu. Bu oturumlarda genel an-
lamda ormanlar›n insan hayat›ndaki yeri ve
önemi tart›fl›l›yor. Forum toplant›lar›nda or-
manlar›n yoksullu¤u engelleme, ormanlar›n
kültürel ve toplumsal de¤eri üzerine tart›fl-

malar sürdürülüyor. Ormanlar, ekonominin
birçok dal› için hammadde oldu¤u gibi art›k
dünyan›n birçok noktas›nda lüks haline gel-
mifl olan temiz hava ve su kaynaklar› için de
birincil ve hayati bir kaynak olma özelli¤i ta-
fl›yor. 

Yoksullar Ormanlara Muhtaç
Asl›nda ortada garip bir yanl›fl anlafl›lma; da-
ha do¤rusu yanl›fl yönlendirme var. Binlerce
y›ld›r ormanlar›n çevresinde yaflamlar›n›
sürdüren topluluklar, sanki her daim yoksul-
larm›fl gibi bir alg› ortada dolafl›yor. Ama bu
son derece yanl›fl bir bak›fl aç›s›. Do¤rusu,
sözkonusu yerel topluluklar›n yoksulaflmas›-
n›n ana sebebi, ormans›zlaflt›rma ve bu sü-
reçten kaynaklanan orman kaynaklar›na eri-
flememe. UNFF oturumlar›ndaki tart›flmalar
da bu yanl›fl neden-sonuç kurgusunun alt›n›
çiziyor. Sözümona geliflme ve büyüme için

B
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Kara parçalar›n›n global
düzeyde yüzde 31’ini
kaplayan ormanlar›n
biyoçeflitlilikten karbon
tutmaya, sa¤l›k
araflt›rmalar›ndan
yoksullukla mücadeleye
kadar birçok önemli 
yönü var...

yok edilen ormanlar, bölge halklar›n› giderek
daha da yoksullaflt›r›yor. Yakacak ve yiyecek
ihtiyaçlar›n› ormanl›k bölgelerden sa¤layan
insanlar, bu imkânlardan yoksun kald›kça
çocuk ve genç ölümleri gibi sorunlarla daha
s›k karfl› karfl›ya kal›yorlar. Tam da bu yüz-
den UNFF’e göre orman kaynaklar› yönetilir-
ken sosyoloji, siyaset bilim ve davran›fl bilim-
lerinden destek almak gerekiyor. Ayr›ca bu
politikalar yoksullukla mücadele için de kul-
lan›labilir. 

BM’nin ormanc›l›¤›n geliflmesi için en çok
üzerinde durdu¤u çözümlerden biri müflte-
rek ormanc›l›k. BM’ye göre müflterek ifllet-
melerde çal›flan köylüler sosyal ve politik ha-
reketlere de daha fazla kat›l›m gösteriyorlar.
Örne¤in Afrika ülkelerinden Liberya’da bu
uygulaman›n, topluma geri kazand›rma pro-
jelerinin baflar›ya ulaflmas›na da epey bir
yard›m› dokundu. Bu yüzden sürdürülebilir
ormanc›l›k için yerel haklar›n ve kad›nlar›n
mutlaka karar alma süreçlerine kat›lmalar›
gerekiyor. 

UNFF toplant›lar›nda ç›kan önerilerden bi-
ri de orman kaynaklar›n›n çevreye uygun ve
adil olarak düzenlenmesi oldu. UNFF’ye göre
devletler kereste üretimi ve benzeri amaçlar
için tahsis edilmifl ormanlar›n bölgede geçi-
mini sa¤layan insanlar için ne kadar önemli
oldu¤u konusunda ciddi bir fark›ndal›k olufl-
turmal›. 

Biyoçeflitlilik ve Su Kaynaklar›n›n
Korunmas›
Ormanlar, dünyan›n akci¤erleri, karbon de-
posu olma özelli¤inin d›fl›nda tüm canl›lar
için önemli bir korunakl› alan, s›¤›n›lan li-
man olma özelli¤i de tafl›yor. Yoksullar›n ne-
fesi de diyebilece¤imiz ormanlar, biyoçeflitli-
lik ve su kaynaklar› için de kritik önem arz
ediyor. Toprak örtüsünde yaflayan birçok
canl›n›n korunmas› için genifl alanlar yavafl
yavafl koruma alt›na al›n›yor. Bu oran, top-
lam toprak yüzeyinin yüzde 12’sine ulaflm›fl
durumda. Yine 1990- 2010 y›llar› aras›nda
korunakl› alan oluflturmak için kurulmufl
olan ormanlar›n yüzölçümünde 59 milyon
hektarl›k bir art›fl söz konusu. Bugün dünya

yüzeyinde 4 milyar hektarl›k bir ormanl›k
alan var. Bu rakam dünya yüzölçümünün
yüzde 31’ine tekabül ediyor. 

Biyoçeflitlili¤in yan› s›ra ormanlar su kay-
naklar›n›n korunmas› için de önemli bir un-
sur. Avrupa k›tas›ndaki orman örtüsünün
yüzde 10’u bölgedeki su kaynaklar›n›n ko-
runmas› için oluflturuldu. Ancak hayat›n ga-
rip bir cilvesi olarak bugüne kadar orman yö-
neticileri su konusunu hiç dikkate almam›fl.
Ayn› durum su kaynaklar› kullan›c›lar› için
de geçerli. UNFF, özellikle iklim de¤iflikli¤i-
nin etkilerinin hissedilmeye baflland›¤› za-
manlarda bu iki farkl› disiplinin bir an önce

orman ne guzel  8/23/11  12:18 PM  Page 71



72 EYLÜL 2011 / EKOIQ

Çevre

Orman içi ve çevresinde
yaflayan yoksullar›n
çaresizlik içinde et
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için
vahfli hayvan avc›l›¤›na
yönelmesi de önemli bir
tehlike olarak gözüküyor.

beraber hareket etmeye bafllamas› gerekti¤i-
ni ›srarla belirtiyor. 

Vahflet ve Çaresizlik: Bushmeat
Ormanlardaki en büyük sorunlardan biri de
vahfli hayvan avc›l›¤›. Bu vahfli u¤rafla dair
görüntüler burada yay›nlayamayaca¤›m›z
kadar korkunç ve ayn› zamanda da bir çare-
sizlik emaresi. Özellikle Afrika köylerinde ya-
ban hayat›nda yaflayan maymun türlerinin
etleri için avlanmas› (Bushmeat) yok olma
riski alt›ndaki türlerin gelece¤ini de tehlike-
ye at›yor. Avlanma faaliyetlerinin düzensiz
ve kurals›z bir biçimde yap›lmas› mevsimsel
açl›k gibi sonuçlara da sebebiyet veriyor. Bu
yüzden özellikle protein ihtiyac›n› baflka tür-
lü karfl›lama seçene¤i olmayan yerlilere çö-
züm sunabilmek için avc›l›k faaliyetleri ehli-
lefltirilmeye çal›fl›l›yor. 

Herkesin çok iyi bildi¤i gibi, ormanlar ik-
lim de¤iflikli¤iyle mücadelede en etkili ve
pratik yollar›ndan biri. Günümüzde orman-
lar 289 gigatondan daha fazla karbon depo-
luyor. ‹ngiltere hükümetinde orman politika-

b Ormanlar dünya yüzölçümünün yüzde 31’ini kapl›yor.
b Ormanlar bir trilyon tondan fazla karbon depoluyor .
b 1,6 milyardan fazla nüfus geçimini ormanlardan sa¤l›yor. 
b Ormanlar›n yüzde 30’u kereste ve çeflitli malzemelerin üretiminde
kullan›l›yor.
b Ormanlar 300 milyondan fazla nüfusa ev sahipli¤i yap›yor.
b Ormans›zlaflt›rma küresel sera gaz› emisyonlar›na yüzde 12 ila 20’lik bir
katk› sa¤l›yor.

Rakamlarla Dünya Ormanlar›
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lar› özel temsilcisi olarak görev yapm›fl olan
‹sveç as›ll› ifladam› Johan Eliasch taraf›ndan
2008 y›l›nda yaz›lm›fl olan rapora göre, or-
manlar› karbon depolamada kullanabilme-
nin dört geçerli yöntemi var. ‹lk olarak kar-
bon emisyon seviyesinin do¤ru belirlenmesi
ve karbon indirimi için do¤ru hedefler konul-
mas› gerekiyor. Bu hedefler belirlendikten
sonra çok güçlü bir izleme sisteminin kurul-
mas› gerekiyor. Karbon indirimlerinin ger-
çek anlamda uygulamaya geçebilmesi için
küresel karbon pazarlar› ile orman karbon
pazarlar›n›n özel sektör eliyle birbirine ba¤-
lanmas› gerekiyor. Son olarak da karbon fi-
nansman›n›n yerel halklar için do¤ru da¤›l›-
m›n› sa¤lamak için etkili bir merkezi yöne-
tim mekanizmas› oluflturulmas› gerekir. 

Ormanlar, ‹laçlar›n da Kayna¤› 
Orman köylüleri yaflamlar›n› genelde daha
geleneksel yöntemler uygulayarak sürdürü-
yorlar. Daha ilkel tar›m yöntemlerini kullan›-
yorlar. Hastaland›klar›nda kuflaktan kufla¤a

aktar›lan bitkisel tedavileri uyguluyorlar.
Öte yandan nesiller boyu aktar›lan bu bilgiler
küresel belgeleme sistemi için de büyük
önem arz ediyor. Afrika, Asya ve Latin Ameri-
ka’daki ya¤mur ormanlar› sakinleri düflen
ya¤mur miktar› ve da¤›l›m›n› bile do¤ru tah-
min edebiliyorlar. Son olarak ormanlar, yeflil
sektörlerin büyüyüp geliflebilmesi için gerek-
li bir kaynak. Sürdürülebilir tar›m, yap› in-
flaat›, at›k yönetimi, bal›kç›l›k ve ulafl›m gibi
sektörlerin devaml›l›¤› için ormanlar›n da
sürdürülebilir olmas› gerekiyor.

Birleflmifl Milletler Çevre Program›’n›n
(UNEP) Yeflil Ekonomiye Do¤ru bafll›kl› rapo-
runa göre bir milyardan fazla insan›n gelece¤i
ormanlar›n korunmas›na ba¤l›. ABD’nin 32.
Baflkan› ve New Deal’in babas› say›lan Frank-
lin Roosevelt de herhalde “Bir ulusun uygarl›k
düzeyi, üzerinde yaflad›¤› topraklar› a¤açlan-
d›rmas›yla ölçülür” derken bunu kastediyor-
du. Biz de küçük bir ekleme yapal›m o zaman.
E¤er dünya ormanlar› yok olursa uygarl›klar
da teker teker çökmeye mahkûm olur. m

Afrika, Asya ve Latin
Amerika’daki ya¤mur
ormanlar› sakinlerinin
kadim bilgileri de önem
arz ediyor. Bu insanlar
düflen ya¤mur miktar› ve
da¤›l›m›n› bile do¤ru
tahmin edebiliyorlar.
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CCeemm  BBeeyy  öönncceelliikkllee,,  bbiizzee  bbiirraazz  TToopprraakk
AAnnaa  kkoonnuussuunnddaa  bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??  
Birçok sebep biraraya geldikten sonra
www.toprakana.com.tr projesi do¤du.
Ne yaz›k ki bugün tüm dünyada ve
Türkiye’de küçük üreticiler ma¤dur
durumda çünkü g›da ürünlerinin, özel-
likle taze sebze ve meyve ürünlerinin
sat›fla sunuldu¤u noktalarda iflin kay-
ma¤›n› arac›lar ve son sat›c›lar yiyor.
Bakt›¤›n›z zaman üreticinin eline sat›fl
fiyatlar›n›n yüzde 10’unun alt›nda bir
bedel geçiyor. Bu her fleyden önce çok
büyük bir haks›zl›k. G›da salt ekono-
mik bir de¤er de¤il. G›da ayn› zaman-
da kültürel ve sa¤l›kla ilgili bir de¤er-
dir, bir ulusun geçmiflini bar›nd›ran
bir üretimdir. Her yerde ayn› m›s›r›,
ayn› patatesi, ayn› domatesi yiyemez-
siniz. Bu hem co¤rafi olarak, hem de
onu yetifltirifl flekli itibariyle böyledir.
Dolay›s›yla onu yetifltiren topraklar›
korudu¤unuz kadar onu yetifltiren
çiftçileri de korumak zorundas›n›z.

E¤er bugün g›da sektörü özellikle son
5-10 y›ld›r, metalaflt›ysa, bir yat›r›m
arac› haline dönüfltüyse, bu ayn› za-
manda bahsetti¤imiz de¤erlerin yok
olmas› anlam›na gelir. G›da sanayisi-
ni, tar›m›, bir plastik sektörü, demir-
çelik sektörü gibi kâr amaçl› görmeye
bafllad›¤›m›z andan itibaren g›dan›n o
sayd›¤›m›z nitelikleri h›zla erozyona
u¤rar ve sonuçta sizin elinize domates
görünümlü, biber görünümlü, patl›can
görünümlü baz› fleyler gelmeye bafllar.
Asl›nda bunlar bir nesil önce anneleri-
nizin veya iki nesil önce anneanneleri-
nizin, babaannelerinizin tüketti¤i seb-
zelerden, meyvelerden çok farkl›d›r.
‹fle genifl bir perspektifle bakarzak, ne
yaz›k ki köylülerimizin topraklar›n›
tamamen sat›p kentlere göç etti¤i,
topraklar›n› terk etmeyenlerin ise iflçi
olarak çal›flt›¤› bir dünyayla karfl› kar-
fl›yay›z. Bilinçli olarak toprak de¤er-
sizlefltiriliyor. 

Bir baflka sorun da tohum savafllar›-

d›r. G›da sektörü ne yaz›k ki bir silah
haline gelmifltir. Türkiye as›rlar boyu
dünyada çok flansl› bir co¤rafyaya sa-
hip olarak g›dan›n egemenli¤ini do¤al
olarak koruyan ve ona sahip olan bir
bölgedir. Bu Hititler’den itibaren böy-
ledir. Anadolu topraklar›, Mezopotam-
ya’yla beraber, dünyan›n biyoçeflitlilik
aç›s›ndan en zengin yerlerindendir ve
bu topraklarda yaflamak bir lütuftur.
Bu zenginli¤i ele geçiren kifliler, flir-
ketler veya devletler bu zenginlikleri
art›k bir silah olarak kullan›yorlar. Bu-
nun silah olarak kullan›lma yöntemle-
ri tohumla bafll›yor; tohumlar› k›s›r-
laflt›r›rsan›z, bu k›s›rlaflt›r›lm›fl to-
humlar› dünyada üç befl firman›n te-
keline sunarsan›z ve kendi üreticileri-
nizi de bu flirketlerden al›flverifl yap-
maya yönlendirirseniz ne olur? Türki-
ye bunu bir silah haline getirsin de-
mek istemiyorum ama ne yaz›k ki Tür-
kiye kendi zenginli¤ini kullanma f›rsa-
t›n› kaç›rmak üzere.

Organik Tar›m

“Hayalim, 
Yeni Bir Organik 
Tar›m Politikas›”
Toprak Ana, Türkiye’nin de¤iflik
bölgelerindeki organik tar›m üreticilerini
biraraya getiren son derece önemli bir
organizasyon. Platformun kurucular›ndan
Cem Birder, organik tar›ma geçiflte, küçük
üreticilerin mutlaka destek görmesi
gerekti¤ini belirtiyor ve ekliyor: “Çiftçinin
mutlaka markalaflmas› gerekiyor”.
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Küçük çiftçilerin adil ticaret esas›n-
da kazanç sa¤lamas›n›n yan› s›ra, üre-
ticiyle tüketiciyi tan›flt›rmak, yak›n-
laflt›rmak için bu projeyi bafllatt›k. Bu-
radaki mesele sadece iyi domates, iyi
biber satmak de¤il. Baflka katmanlar
da içeriyor. Çiftçinin kimli¤ini gizle-
mek istemiyoruz, hatta tam tersine
çiftçiyi ön plana ç›karmak istiyoruz.
“Çiftçinin markalaflmas› esast›r” diyo-
ruz çünkü çiftçinin varolufl dürtüsü
sadece ekonomik de¤il, toprak sevgisi
ve yerelle olan iliflkisi de çok k›ymetli.
Siz bunun önünü kesti¤iniz ve onun
kimli¤ini yok etti¤iniz zaman sadece
onun ekonomisiyle ilgili sorunlar olufl-
turmakla kalm›yorsunuz, sosyal kim-
li¤ini de ortadan kald›r›yorsunuz. Ata-
türk, “Köylü milletin efendisidir” de-
mifl. Bu efendili¤ini yaflatabilmenin
tek yolu para de¤ildir. Ona gerekli say-
g›nl›¤› vermek, onu tan›makt›r. 

OOrrggaanniikk  gg››ddaa  üürreettiimmiinnddee  sseerrttiiffiikkaassyyoonn
ssoonn  ddeerreeccee  öönneemmllii..  SSeerrttiiffiikkaassyyoonn  ssüürree--
ccii  nnaass››ll  yyaaflflaann››yyoorr??  BBuu  kkoonnuuddaa  TTüürrkkii--
yyee’’ddee  nnee  ggiibbii  zzoorrlluukkllaarr  vvaarr??  
Organik üretim yapmak isteyen üreti-
ci, flu anda faaliyetleri resmi olarak
Tar›m Bakanl›¤›’nca onaylanm›fl 17
kurulufltan birine veya birkaç›na mü-
racaat eder. Kurum da, yaz›l› teklifini
üreticiye geçer. Bir kurumla yap›lan
sözleflme sonras›nda, kurum yetkilile-
ri çiftçiyi üretim alan›nda ziyarete ge-
lir. Çevresel etkileri (kirleticiler, di¤er
üreticilerin uygulamalar›, kaynaklar›n
temizli¤i vb.) de¤erlendiren bu tetkik
gezisinde, gerekli görüldü¤ünde
ürün analizi için numune (genelde
yaprak) al›n›r. Organik kontrol ve ser-
tifikasyon kurumu, rapor çal›flmas›
sonras›nda uygun gördü¤ünde orga-
nik sertifikas›n› üreticiye verir. Ko-
nuyla ilgili detaylar›
(Resmi Gazete Tari-
hi: 10.06.2005 Resmi
Gazete Say›s›: 25841)

Organik Tar›m›n Esaslar› ve Uygulan-
mas›na ‹liflkin Yönetmelik kapsam›n-
da bulabilirsiniz.

fiimdi ad›m ad›m zorluklara gele-
lim… ‹lk kritik husus, geçifl sürecidir.
Organik olarak de¤erlendirilecek bitki-
sel ürünler için, tek y›ll›k bitkilerde
ekim tarihinden itibaren en az iki y›l,
mera ve yem bitkilerinde yem olarak
kullan›lmas›ndan önce en az iki y›l, çok
y›ll›k bitkilerde ise (mesela meyve
a¤açlar›) ilk organik ürün hasad›ndan
önce üç y›ll›k geçifl sürecinin uygulan-
mas› gerekiyor. Bu süreçler çiftçi için
oldukça güç: Hem ürünü organik say›l-
m›yor, hem de ürünün d›fl görünümü
itibar›yla (muhtemelen) konvansiyo-
nel sat›fl flans› azal›yor. Geçifl süreçleri-
nin kesin olarak özel destekler kapsa-
m›na al›nmas› önem tafl›yor; aksi tak-
dirde küçük çiftçi ekolojik aç›dan çok
inansa bile, ekonomik endiflelerde or-
ganik tar›ma bir türlü ad›m atam›yor.

BBaaflflkkaa  nnee  ggiibbii  zzoorrlluukkllaarrllaa  kkaarrflfl››  kkaarrflfl››--
yyaass››nn››zz??  
‹kinci olarak, form haz›rl›k ve dokü-
mantasyon, küçük çiftçiler için ›zd›-
rapl› bir çal›flma gerektiriyor. Önce
baflvuru dosyas› haz›rlan›yor; bu dos-
yaya üretim alan›, ürünler ve planla-
nan hasat miktarlar› hakk›nda bilgiler
ekleniyor. Onay sonras›nda ise, üretim
alan›nda yap›lan her türlü uygulama
periyodik olarak sertifika kurumuna
yaz›l› olarak iletiliyor. Okuma-yazma
seviyesi düflük olan üreticilerimizin bu
dosyalar› istenen nitelikte oluflturma-
s› oldukça güç gözüküyor. Bakanl›¤›n
okuma yazma konusunda yeterlili¤i
olmayan üreticilerimize yönelik özel
uygulamalar gelifltirmesinin organik
tar›m›n geliflimi aç›s›ndan önemli ol-
du¤una inan›yorum. Çiftçinin as›l so-
rumlulu¤u okuma-yazma yetene¤i de-
¤il, toprak ve bütünüyle do¤ad›r.

Bir baflka zorluk da, düflük miktar-
larda üretilen baz› ürünlere karfl›n da-
ha yüksek miktarda hasat edilen di¤er
ürünlerin sat›fl›nda yaflan›yor. Üretici-
nin bu ürünleri satabilece¤i farkl› pa-
zarlar veya kolayca ulaflabilece¤i so-
¤uk hava depolar› konusunda önerile-
re ihtiyac› var. Herkesin kendi bafl›n›n
çaresine bakmaya terk edilmesi sür-
dürülebilir üretimin flans›n› azalt›yor.
Üretici kooperatiflerinin yasal mevzu-
at karfl›s›nda her geçen gün maalesef
daha güçsüz hale geldi¤ine tan›k olu-
yoruz. Halbuki küçük üreticilerin el
birli¤inde sat›fl d›fl›nda ekipman ve ifl-
gücü ihtiyaçlar›na da kooperatifler

ideal bir çözüm olabilir. Yasal mev-
zuat›n küçük üreticileri ve organik
tar›m› teflvik eden kooperatifler lehi-
ne kolaylaflt›r›lmas› gerekiyor.

BBuu  kkoonnuullaarrddaa  bbaaflflkkaa  nnee  ggiibbii  ççöözzüümm
öönneerriilleerriinniizz  vvaarr??
Biraz önce anlatt›kla-
r›m d›fl›nda, daha
kapsaml› bir alterna-

“Herkesin kendi bafl›n›n
çaresine bakmaya terk
edilmesi sürdürülebilir

üretimin flans›n› azalt›yor.
Halbuki küçük üreticilerin el

birli¤inde sat›fl d›fl›nda
ekipman ve iflgücü

ihtiyaçlar›na da kooperatifler
ideal bir çözüm olabilir”
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Organik Tar›m

Gelece¤imizin 
Güleryüzlü Olmas› ‹çin…

Toprak Ana içinde yer alan tüm

üretici ve tedarikçileri flahsen

tan›yorum. ‹nsan olarak tan›mak her

fleyin üzerinde; sertifikalar, belgeler

onun arkas›ndan geliyor bence.

www.toprakana.com.tr dahilinde yer

alan üreticiler bu platformun do¤al

bir üyesi ve destekçisidirler.

Savundu¤umuz fikirlerin özünde

do¤a dostu tar›m, dengeli ve az

tüketen bir yaflam modeli ve sa¤l›kl›

beslenme yer al›yor. Tüm bunlar›n

yer ald›¤› toplulu¤u ne kadar

büyütebilirsek, gelece¤imizin o

kadar güleryüzlü olaca¤›na

inan›yoruz. 

tif, “kat›l›mc› sertifikasyon sistemi”
(Systèmes Participatifs de Garantie –
SGP) olabilir. Henüz Türkiye’de resmi
uygulamas› yok. Brezilya, Fransa,
ABD, Hindistan ve Yeni Zelanda gibi
ülkelerde h›zla yay›l›yor. Bu seçenek,
klasik organik sertifikasyon sistemi
gibi IFOAM –Uluslararas› Organik Ta-
r›m Hareketi Federasyonu (Interna-
tional Federation of Organic Agricul-
ture Movements) kurumu çat›s› alt›n-
da geliflmifl. K›saca özelli¤i, sadece bir
kontrol sistemi olmay›p, üretim bilgisi
veri toplama, paylaflma esas›nda, üre-
tici ve tüketicilerden oluflan ve kendi
bölgesel kurallar›n› yap›land›ran bir
çözüm olmas›. Organik tar›m›n, üreti-
ci taraf›nda yaflanan zorluklar›na ek
olarak, tüketici taraf›nda pahal› ve (en
iyi ifadeyle) zor güvenilir hale gelmesi-
ne karfl›l›k, “kat›l›mc› sertifikasyon
sistemi” sa¤lad›¤› otokontrole dayal›
denetim mekanizmalar›nda sektörde
olumsuz yönde geliflen düflünceleri
de¤ifltirebilir; farkl› yaklafl›mlar›yla
hem üretimde hem tüketimde ciddi
bir motivasyon oluflturabilir.

KKiimmii  zzaammaann,,  ggeelleenneekksseell  ddoo¤¤aall  ttaarr››mm
yyöönntteemmlleerriinniinn,,  oorrggaanniikk  sseerrttiiffiikkaassyyoo--
nnuunn  ggeerreekklliilliikklleerriinnii  zzaatteenn  yyeerriinnee  ggeettiirr--
ddii¤¤ii;;  ddoollaayy››ss››yyllaa  sseerrttiiffiikkaassyyoonnuunn  bbiirr
zzoorruunnlluulluukk  oollmmaadd››¤¤››  ddiillee  ggeettiirriilliiyyoorr..
BBuu  kkoonnuuddaa  nneelleerr  ddüüflflüünnüüyyoorrssuunnuuzz??
Maalesef bugünkü dünyada yasal dü-
zenlemesi olmayan yöntemlerin sür-
dürülebilir olma ihtimali çok zay›f. Ge-
leneksel do¤al tar›m gibi bir seçene¤in
hiçbir mevzuat› yok. Buna paralel ola-
rak, ticari olmas› düflünülüyorsa, bu
yöntemde yetifltirilen taze ürünlere
veya mamul ürünlere özel bir kimlik
verilerek sat›fl› yap›lamaz. Hal veya
pazaryeri tezgahlar›na mamul ürün
olarak aktar›lamaz. Resmi belge veri-
lemeyen bir ürünün s›fatland›r›lmas›
ne kadar güvenilir olabilir; bu da ma-
alesef bir sorun.

SSoonn  oollaarraakk  nneelleerr  ssööyylleemmeekk  iisstteerrssiinniizz??
Organik ürün sadece Türkiye’de de¤il,
dünyan›n birçok bölgesinde di¤er
ürünlere oranla daha pahal›. Toplu-
mun oldukça küçük bir bölümü bu
ürünlere ulaflabiliyor. Benim hayalim
toplumun tamam›na organik ürünler
sunmay› hedefleyen bir tar›m politi-
kas›d›r. ‹mkans›z de¤ildir; yeni anaya-
sada “Türkiye’de sadece organik tar›m
yap›l›r” ibaresiyle, 10 y›ll›k bir geçifl
plan› çerçevesinde bu mümkün olur.
Toplum ve gelecek nesiller, yeralt› su-
lar›m›z ve topraklar›m›z sa¤l›¤›na ka-
vuflur. Geliflmifllikten bahsediyorsak,
bence bu ad›m en önemli göstergeler-
den biri olabilir. m
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Rapor

%100 
YEN‹LENEB‹L‹R

ENERJ‹
2050’DE
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elecekte, mesela 2050’de, kü-
resel olarak bütün enerji ihti-
yac›n›, evet evet yüzde

100’ünü yenilenebilir kaynaklardan
sa¤lamak mümkün müdür? Çevre so-
runlar›yla ilgilenen birçok sivil toplum
kuruluflu gibi Do¤al Hayat› Koruma
Vakf› ( WWF) da bu soruyu soruyordu.
Gelece¤i sadece temiz enerji ile kurma
gerçekten de ütopik bir fikir miydi?
Bundan tam iki y›l önce WWF bu so-
ruyla sürdürülebilir enerji kaynaklar›
konusunda dan›flmanl›k hizmeti veren
Hollanda merkezli Ecofys flirketinin
kap›s›n› çald›. Bu soruya cevap bula-
bilmek için Ecofys’in bütün uzmanlar›
seferber edildi. Yaklafl›k olarak 250
sayfay› geçen “Yüzde Yüz Yenilenebilir
Enerji Raporu” böyle ortaya ç›kt›.

‹lk olarak dünyan›n on farkl› bölgesi
için nüfus, ekonomi gibi de¤iflkenleri
dikkate alarak olas› geliflmeler ortaya
ç›kar›ld›. Daha sonra Ecofys flirketi kü-
resel ölçekte bir enerji senaryosu kale-
me ald›. ‹lk verili flartlarda böyle bir
senaryonun uygulanmas› mümkün
de¤ildi. Öte yandan kurguya enerji ve
hammadde verimlili¤i de ön flart ola-
rak eklenince senaryo daha fazla an-
lam kazanmaya bafllad›. Endüstriyel
süreçlerde, ulafl›mda, bina inflaatla-
r›nda bu flartlara uyulursa 2020 y›l›n-
dan itibaren küresel enerji talebi sta-
bilize olmaya bafll›yor. 2050’ye kadar
ise ekonomik aktivite üçe katland›¤›
halde talep 2000’li y›llardaki seviye-
nin de alt›na düflüyor. Gerekli tedbir-
ler al›n›rsa 2050’de küresel enerji tale-
binin 2005’teki seviyenin yüzde 15 al-
t›na düflece¤i öngörülüyor. 

Enerji Verimlili¤i Müjdesi
Enerji verimlili¤iyle ilgili ilk somut
ad›mlar at›lmaya zaten baflland›. ‹lk
olarak otomotiv üreticileri çok uzun
süredir daha hafif ve küçük arabalar
üretmeye koyuldular. Bilindi¤i üzere
küçük arabalar›n trafikte daha rahat

WWF ve Ecofys “2050’de
dünya enerji ihtiyac›n›n
tamam› yenilenebilir
kaynaklardan
karfl›lanabilir” diyor. ‹ki
kurumun ortaklafla
haz›rlad›¤› “Yüzde 100
Yenilenebilir Enerji
Raporu” bu iddial›
projeksiyonun nas›l
gerçe¤e dönüflebilece¤ini
ortaya koyuyor. 

DDeerrlleeyyeenn::  BBaallkkaann  TTAALLUU

G

manevra alan› sunman›n yan› s›ra, da-
ha hafif çelikten üretildikleri için daha
az enerji harcamalar› da mümkün ola-
biliyor. Raporda kullan›lan di¤er bir
örnek ise seramik kaplamal› ocaklar.
Halihaz›rda bu ocaklar 160 milyon ha-
ne taraf›ndan kullan›l›yor, çünkü hem
fiyatlar› daha ucuz hem de enerji sarfi-
yat›n› yar› yar›ya düflürüyor. Günü-
müzde yap›lan yeni binalar art›k d›fl
hava flartlar›ndan daha az etkilenecek;
›s›tma ve so¤utma sistemleri ise ›s›
pompalar› ve gün ›fl›¤›yla sa¤lanabilir
hale gelecek. Yeni izolasyon teknoloji-
leriyle binalarda ›s›tmaya yönelik ihti-
yaçta yüzde 60’l›k bir düflüfl sa¤lanabi-
lece¤i hesaplan›yor. Ecofys taraf›ndan
haz›rlanan senaryoya göre 2030 y›l›na
kadar yeni yap›lan binalar›n tamam›
bu standartlara uygun yap›lmak zo-
runda olacak. 

Tabii, bütün bu tedbirlerin içine
ak›ll› flebekeleri de katmak gerekiyor.
Günümüzde arz odakl› kaynaklar›n
(yenilenebilir kaynaklar arz odakl›
kaynaklar olarak bilinir. Bunun sebebi
ise rüzgâr ve günefl gibi kaynaklar›n
biz talep etti¤imizde de¤il, koflullar›
uygun oldu¤unda kullan›labilir halde
olmas›) oran› yüzde 25 ve halihaz›rda-
ki flebekeler için bir sorun arz etmiyor
ama 2050’ye kadar bu oran›n yüzde
60’a kadar ç›kmas› gerekiyor; bunun
için de ak›ll› flebekeler gerçek bir zo-
runluluk. Bu projeksiyonun gerçek
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Rapor

2050’de rüzgâr küresel enerji ihtiyac›n›n yüzde 25’ini
karfl›layabilir. Bunun için o tarihe kadar 

1 milyon on-shore (kara) ve 100 bin off-shore (deniz)
türbin kurulmas› gerekiyor.

olabilmesi için özellikle ›s›tma, so¤ut-
ma ve ulafl›m hizmetlerinin elektrikli
hale dönüflmesi gerekiyor. 

2050’nin Enerjisi
Peki, WWF ve Ecofys taraf›ndan ortak
üretilen rapor neleri kaps›yor? Örne-
¤in günümüzde dünya genelinde gü-
nefl enerjisi kullan›m oran› sadece
yüzde 0,02. 2050 y›l›na gelindi¤indey-
se binalar›n yar›s›n›n ve endüstri te-
sislerinin yüzde 15’inin ›s›tma ve so-
¤utmas›n›n günefl enerjisiyle yap›lma-
s› öngörülüyor.

Yenilenebilir kaynaklar›n esas par-
layan y›ld›z› rüzgâr enerjisi bugünkü
nüfusun yüzde 2’si taraf›ndan kullan›-
l›yor. Öte yandan özellikle Danimar-
ka’n›n yapt›¤› at›l›mla ülkenin enerji
ihtiyac›n›n beflte biri rüzgârdan sa¤la-
n›yor. 2050’de ise rüzgâr küresel ihti-
yac›n yüzde 25’ini karfl›layabilir. Bu-
nun için o tarihe kadar 1 milyon on-
shore (kara) ve 100 bin off-shore (de-
niz) türbin kurulmas› gerekiyor.

WWF-Ecofys Raporu jeotermal
enerjiye de büyük bir rol biçiyor; 2050
y›l›nda binalar›n üçte birinin ›s›tma ve
so¤utma ifllemlerinde jeotermal ener-
jinin kullan›labilece¤ini iddia ediyor.
Zira yayg›n kan›n›n aksine jeotermal
enerji sadece volkanik arazilerde kul-
lan›labilen bir kaynak de¤il. Yer s›cak-
l›¤›n›n uygun oldu¤u her yerde jeoter-
mal enerji kullanmak mümkün. Bilin-
di¤i üzere jeotermal konusunda en ba-
flar›l› ülkelerden biri de ‹zlanda. ‹zlan-
da, ›s›nma ihtiyac›n›n yüzde 95’ini,
elektrik ihtiyac›n›n da yüzde 25’ini
jeotermalden sa¤l›yor. Filipinler ise
elektrik ihtiyac›n›n yüzde 20’sini jeo-
termalden sa¤l›yor. Jeotermal enerji-
nin her y›l yüzde 5 büyüme kapasitesi
var. WWF ve Ecofys’e göre ise 2050’de
toplam enerji ihtiyac›n›n yüzde
4’ünün jeotermalden sa¤lanmamas›
için hiçbir gerekçe yok. 

WWF-Ecofys Raporu içinde okyanus
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ve dalga enerjisinin nispeten az bir pa-
y› var. Okyanuslarda sürdürülebilir
enerji sistemleri kurmak mümkün
ama sahil nüfusu, bal›kç›l›k ve çevre
aç›s›ndan belli riskler bar›nd›r›yor. Bu
konuyla ilgili çal›flma yapmak için en
uygun alanlardan biri ABD Kuzeybat›
Pasifik Bölgesi ve ‹ngiliz Adalar› (Bri-
tish Isles). Öte yandan olas› negatif et-
kiler konusunda dikkatli olunmas› ge-
rekece¤i için okyanus ve dalgaya sade-
ce yüzde 1’lik bir pay biçiliyor.

Hem Çevreye Hem ‹nsana 
Uygun HES’ler
Su kaynaklar› üzerine bahis açm›flken
WWF-Ecofys Raporu bugünün ciddi
tart›flma konular›ndan biri olan hidro-
elektrik (HES) konusuna da de¤iniyor.
Rapor, ilk etapta HES’lerin olumsuz et-
kilerinden bahsediyor ve kurulan baraj-
lar yüzünden 40 ila 80 milyonluk bir
nüfusun yerinden edildi¤ini vurgulu-
yor. Rapora göre, yeni kurulacak baraj-
lar›n hem çevresel sürdürülebilirlik k›s-
taslar›na, hem de insan haklar› kriter-
lerine uygun olmas› gerekiyor. Bu yüz-
den WWF ve Ecofys 2050 y›l›nda hidro-
elektrik baraj oran›n›n yüzde 15’ten
yüzde 12’ye düflmesini öngörüyor. 

Rapordan 10 Tavsiye

Sadece en etkili kaynaklara yat›r›m yap›n.
Var olan ve kurulmakta olan yenilebilir
kaynaklar› 2050’de yeterli tedarik
sa¤lanabilecek bir flekilde gelifltirin.

1Temiz Enerji
Mümkün oldu¤u kadar az
hammadde kulan›n, yeniden kullan›n
ve geri dönüfltürün. Ürünün içine
ihtiyac›m›z olmayan maddeler
koymay›n.

6Hammadde

Toplu ulafl›m› teflvik edin. ‹nsanlar›n
ve ürünlerin aras›ndaki mesafeyi
k›salt›n. Mümkün olan her yerde
elektrikli ulafl›m› özendirin.

7Ulafl›m

Yenilenebilir enerji ve enerji verimlili¤i
konusunda ulusal çift tarafl› ya da
çok tarafl› eylem planlar› oluflturun. 

8Teknoloji

Sürekli olarak yeni sürdürülebilirlik
kriterleri gelifltirin ve kurumlar› bu
kriterlere uymaya zorlay›n. Yenilenebilir
enerji kaynaklar›n›n çevresel hedeflere
ve geliflim hedeflerine uygun
oldu¤undan emin olun.

9Sürdürülebilirlik

Ak›ll› flebekeler ve ticaretle farkl› alanlarda
temiz enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n›
yayg›nlaflt›r›n. Yenilenebilir kaynaklara ve
enerji verimlili¤ine para yat›r›n.

2fiebekeler

Enerji fakirli¤ine art›k bir son verin. Yoksun
olan bölgelere temiz elektrik götürün. Bu
arada özellikle geliflmekte olan ülkelerde
verimli ocaklar gibi sürdürülebilirlik
uygulamalar›n› da teflvik edin.

3Eriflim

Bol bol yenilenebilir enerji ve enerji
verimlili¤ine yat›r›m yap›n.

4Para

‹ddial› yenilenebilir enerji
anlaflmalar›n› ve iklim de¤iflikli¤ini
önleme anlaflmalar›n› hedefleyin.
Küresel iflbirli¤ini teflvik edin.

10Anlaflmalar

Yemek israf›na son verin. Sürdürülebilirlik
esaslar›na uygun do¤al yaflam alanlar›n›
koruyan g›da ürünlerini tercih edin.
Herkesin gereken sa¤l›kl› ölçülerde
protein alma hakk› vard›r. Bu yüzden
daha zengin olanlar›n daha az et
tüketmesi gerekir.

5G›da
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2050’ye kadarki süreçte ana kaynak-
lardan biri de biyoyak›tlar olaca¤a ben-
ziyor. Biyoyak›tlar dünyan›n birçok
noktas›nda muhataral› bir konu ama
endüstriyel hareketlili¤in devam ede-
bilmesi için fosil yak›tlar›n yerine ika-
me edilebilecek tek kaynak biyoyak›t-
lar. Özellikle havac›l›k, çelik ve nakliyat
sanayii yo¤un enerji isteyen sektörler
olarak kalmaya devam edecekler. Bu
yüzden endüstriyel ›s›tma ve so¤utma-
n›n yüzde 60’›n›n biyokütleyle yap›la-
ca¤› öngörülüyor. Hanelerin ›s›tma ih-
tiyac›n›n yüzde 13’ünün de biyoyak›t-
lardan sa¤lanmas› düflünülüyor. G›da
krizine yol açmas›ndan endifle duyulan
biyoyak›tlara, WWF-Ecofys Rapo-
ru’nun böylesine büyük bir önem ver-
mesinin sebebi, bu kaynaklar›n da sür-
dürülebilirlik k›staslar›na göre kullan›-
labilece¤ine dair kanaatleri. Bu yöndeki
en önemli ipuçlar›ndan biri biyo-algler.
Raporda, en son kuflak biyoyak›tlardan
biri olan biyo-alglerin 2030 y›l›ndan iti-

baren ciddiye al›nan kaynaklardan biri
olaca¤› vurgulan›yor.

Nükleer At›klar 
10 Bin Y›l Daha Tehlike
WWF-Ecofys Raporu konuyla ilgili en
hassas tart›flmalardan biri olan nük-
leer enerji meselesine de el at›yor.
Malum, kimi çevreler küresel ›s›nma-
ya en büyük çarelerden biri olarak
nükleer enerjiyi görüyor. WWF-
Ecofys Raporu ise nükleer enerjinin en
az bir on bin y›l daha tehlikeli olaca¤›-

n› vurguluyor. Raporda ABD’nin top-
lam 50 bin, Almanya’n›n 12 bin ton
nükleer at›k üretti¤i ve bu at›klar›n
hâlâ güvenli bir biçimde tasfiye edile-
medi¤i hat›rlat›l›yor.

WWF-Ecofys raporunun püf nokta-
lar›ndan biri de bu ifl için gereken pa-
ran›n nas›l bulunaca¤›. Ne de olsa ilk
emareler hiç parlak de¤il. Daha k›sa
zaman önce, tarihin en büyük ekono-
mik resesyonlar›ndan biri yaflanm›fl-
ken y›lda 1 trilyon euroluk bir ek kay-
nak aktarabilme ihtimali biraz düflük

Rapor

WWF-Ecofys Raporu nükleer enerjinin, at›klar› nedeniyle en az bir on bin y›l daha tehlikeli
olaca¤›n› vurguluyor. Raporda, en son kuflak biyoyak›tlardan biri olan biyo-alglere de 

özel bir önem atfediliyor. 
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gözüküyor. Özellikle de bankalar kredi
da¤›tmak konusunda bu kadar gönül-
süzken ve müteflebbisler daha “güven-
li” yat›r›m araçlar› ar›yorken. Bu nok-
tada ikircikli ifl dünyas›na 2050 y›l›n-
dan itibaren her y›l 4 trilyon euromu-
zun cepte kalaca¤› müjdesini verebili-
riz ama baz›lar› için 2050 epey uzak
bir tarih. 

Bu noktada iki büyük anahtar var.
Birinci anahtar devletin tarife garan-
tisi vermesi. Kendi elektri¤ini yenile-
nebilir kaynaklardan üreten haneler,
iflletmeler ve kamu kurulufllar›na ya-
p›lan ödeme garantileri bu ifle para
yat›racak ifl dünyas› için etkili bir tefl-
vik olacak ve yenilenebilir kaynakla-
r›n fiyatlar› da ucuzlayacak. 50’den
fazla ülkede al›m garantileriyle ilgili
ilk ad›mlar çoktan at›lmaya baflland›.
ABD’de 25 eyalette, Çin ve Hindis-
tan’›n belli bölgelerinde bu sistem
halen uygulan›yor. Al›m garantileri
d›fl›nda devletler fosil yak›tlara har-
cad›klar› sübvansiyonlar› yenilenebi-
lir kaynaklar için de harcayabilirler.
Yak›n zamanda OECD’nin ortaya ç›-
kard›¤› verilere göre küresel olarak
fosil yak›tlara ayr›lan sübvansiyonla-
r›n toplam› y›lda 700 milyar dolar›
buluyor.

Rapora göre, yenilenebilir enerji
ekonomisinin ikinci anahtar› ise ye-
flil istihdam› art›rmak. Bu konuyla
ilgili kollar› s›vayan ilk ülkelerden
biri, 5 trilyon yuanl›k (580 milyar
euro) bir yat›r›m yapan Çin oldu. Ye-
nilenebilir enerjiyle ilgili yeni bir
program bafllatan Çin, 15 milyon ye-
ni yeflil iflkolu yaratmaya haz›rlan›-
yor. Almanya’da flimdiden 300 bin
yeflil yakal› eleman var. 

Dünyan›n enerji ihtiyac›n›n tama-

m›n›n yenilenebilir enerjiden sa¤lan-
mas›… Bu fikir birço¤umuza hâlâ ha-
yal mahsulüymüfl gibi geliyor ama bu
hayal WWF-Ecofys Raporu sayesinde
art›k bilimsel bir gerçeklik de kazand›.
Eskiden bir tepede hayal kurup o ha-
yalleri rüzgâra savururduk, flimdi o
hayallerin gerçekleflme ihtimalinin ol-
du¤unu ö¤reniyoruz. Yani, o güzel flar-
k›dan farkl› olarak her fleyden vazgeç-
mek gerekmiyor. Sadece biraz paçala-
r› s›vamak laz›m, o kadar. m

WWF’nin Yenilenebilir Enerji Aç›l›m›

Sürdürülebilir enerji üzerine
dan›flmanl›k flirketi veren Ecofys ile
ortak yüzde 100 enerji raporunun
alt›na imza atm›fl olan WWF yaklafl›k
250 sayfal›k metinde yaz›lanlar›
gerçe¤e dönüfltürmek için kollar›
s›vam›fl durumda. ‹flte huzurlar›n›zda
WWF’nin yenilenebilir enerji aç›l›m›…
b Nepal’in Chaurikharka bölgesi
yakacak olarak odun kullan›ld›¤› için
uzun zamand›r bir ormans›zlaflma
sorunundan muzdaripti. Bu yüzden
2006 y›l›nda WWF’in Nepal ofisi ve
Milli Parklar ve Do¤al Yaflam Koruma
Müdürlü¤ü Sagarmatha Milli Park›
üzerindeki bask›y› azaltmak için 70
kilovat gücündeki Ghatte mikro baraj›n›
infla etti. 
b Bilindi¤i üzere son y›llarda hava
trafi¤inin sürekli artmas›, küresel
›s›nmay› tetikleyen en büyük
nedenlerden biri. Zira, uçaklar için
kullan›lan fosil yak›tlardan k›s›lsa bile
ikame edilebilecek tek alternatif
biyoyak›tlar. Bu yüzden WWF ‹ngiltere
Bürosu Befli Bir Yerde Daveti ile (One
In Five Challenge) iflletmeler ve
kurumlara uçufllar›n› yüzde 20
azaltmalar› için ça¤r› yapt›. Ça¤r›ya
‹skoçya hükümeti de dahil olmak
üzere birçok iflveren kat›ld›. Köklü
biliflim teknolojisi firmalar›ndan BT
gelifltirdi¤i telekonferans yaz›l›mlar›yla
ayr›ca göz doldurdu.

b Brezilya’n›n Ribeirão Preto
bölgesinde hayvanc›l›kla u¤raflan
çiftçiler arazilerinin belli bir bölümüne
flekerkam›fl› ekiyorlar. fiekerkam›fl›, bir
yandan biyoetanol üretiminde
kullan›l›rken küspesiyle de çiftlikteki
s›¤›rlar beslenebiliyor. 
b Kenya’n›n ileri karakol mevkii olan
Kiunga sahil bölgesinde çok uzun
y›llard›r flebeke eriflimi yoktu. Nihayet
2009 y›l›nda WWF Kiunga’da
fotovoltaik sistem ve rüzgâr türbinleri
kurdu. Uzun y›llar sonra Kiunga
halk›n›n sa¤l›k koflullar› ve yaflam
kalitesinde ciddi bir art›fl yafland›.
Bölge insanlar› art›k tuttuklar› bal›klar›
floklay›p dondurabiliyorlar, cep
telefonlar›n› flarj edebiliyorlar ve sa¤l›k
ocaklar›nda sürekli elektrik kesilmiyor.
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eflil insan kaynaklar›, son y›l-
larda s›k duymaya bafllad›¤›-
m›z bir kavram. Burada sözü

edilen ne? Gelece¤e kalmak isteyen
flirketler için bir zorunluluk asl›nda.
Son 10 y›l›n küresel gündemi, ifl dün-
yas›n› sürdürülebilir bir ekonomik sis-
teme ulaflmak için sivil toplum ve va-
tandafllarla ortak çal›flma noktas›na
getirdi. Sürdürülebilir kalk›nman›n te-
mel unsurlar›ndan çevre bilincini tüm
ifl süreçlerine yans›tmak da ileri gö-
rüfllü flirketlerin acilen kollar› s›vama-
s› gereken bir ifl. 

‹fl dünyas›nda baflar›l› yeflilleflme ör-
nekleri ço¤ald›kça, bu yolun do¤ru
planland›¤›nda pek çok ekonomik

avantaj› beraberinde getirdi¤i daha iyi
görülüyor, bilgi eksikli¤i ve maliyet
kayg›s› gibi nedenlerle bafllang›çta gös-
terilen çekinceler azal›yor. Pek çok sek-
törde önde giden flirketler art›k yeflil gi-
riflimler gelifltirmek ve sunmakla kal-
m›yor, bu zihniyeti kendi ifl kültürlerine
eklemleme yar›fl›na giriyorlar. Peki, bir
flirketin kültürü nas›l yeflilleflir? ‹fl el-
bette hem fiziki ortam› hem çal›flma
anlay›fl›n› yeniden gözden geçirmek
durumunda olan ‹nsan Kaynaklar› de-
partmanlar›na düflüyor. Yeflile dönük
kurumsal sosyal sorumluluk hedefle-
riyle ‹nsan Kaynaklar› hedeflerinin ke-
sifltirildi¤i noktada, yeni bir uzmanl›k
bafll›yor: Yeflil ‹nsan Kaynaklar›. 

Yeflil ‹K’y› k›saca “Bir çal›flan›n kar-
bon ayak izini azaltan çevre dostu giri-
flimler” diye tan›mlamak mümkün.
Yeflil ‹K çal›flmalar› yaln›zca do¤rudan
yeflil ürün ve hizmetler sunan flirket-
lerde de¤il, daha yeflil bir ifl düzenine
kavuflmak isteyen her türlü flirkette
yürütülüyor. Peki, bu giriflimler bugü-
nün ifl dünyas›n› nas›l etkiliyor, yar›n›
nas›l de¤ifltirecek? Bu soruya genifl bir
yan›t verebilmek için, Yeflil ‹K’n›n ba-
r›nd›rd›¤› çeflitli yaklafl›mlar› gözden
geçirmek gerek. 

Yeflil ‹K yönetiminde öncelikle ele
al›nan boyutlar; enerji verimlili¤ini ar-
t›rma, çevresel at›klar›n azalt›lmas›,
verimlili¤i daha yüksek ve maliyeti da-

‹nsan Kaynaklar›

Yeflil fiirketler için En Canl› “Kaynak”

INSAN.

Teknolojiyi de, ürünleri de, süreçleri de yaratan
insan. O nedenle sürdürülebilir ürünlerin,
yönetimlerin ve ifl süreçlerinin start› ‹nsan

Kaynaklar›’nda al›nmal›. Böylece verimlili¤i de
art›rabilirsiniz, çevre dostu ürünler ve hizmetler

de gelifltirebilirsiniz ama öncelikle ‹nsan
Kaynaklar› departman›n›z›n içine bakman›z

gerekiyor çünkü “bilmeyen ö¤retemez;
uygulamayan uygulatamaz”.

Derleyen: Yonca C‹NGÖZ

Y
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ha düflük ürünler, araçlar ve prosedür-
ler gelifltirilmesi. ‹flyerinde ifl süreçle-
rinin yaratt›¤› enerji kayb›n›n yan› s›-
ra, çal›flan bafl›na düflen enerji tüketi-
minin azalt›lmas›, yenilenebilir enerji
kullan›m›, at›klar›n geri dönüflüme so-
kulmas› gibi uygulamalar olmazsa ol-
maz ilk ad›mlar. Ulafl›m tercihlerinde
de radikal de¤ifliklikler gerek. Bolca
karbon sal›m›na yol açan tekil araç
kullan›m› yerine toplu tafl›madan fay-
dalananlar› veya araçlar› di¤er çal›-
flanlarla ortak kullananlar› teflvik et-
mek bunun için en s›k kullan›lan yön-
temler. 

‹lham Verici Fikirler 
Bir flirketin elemanlar›n› yeflil uygula-
malara nas›l ›s›nd›rabilece¤ine en gü-
zel örneklerden biri, Britanya ve ‹rlan-
da’ya TV ve radyo yay›n› yapan Sky
grubunun projesi “The Bigger Picture”
(Daha Büyük Resim). Burada amaç,
pratik ve ilham verici yollarla, herke-
sin gündelik yaflam›nda yapaca¤› de¤i-
flikliklerin toplamda önemli bir etki
yapaca¤›na dair fark›ndal›k sa¤lamak.
Sky ‹K ekibi, çal›flanlar› aras›nda çev-
resel duyarl›l›k oluflturmak için ödül-

lendirme yönteminden bolca faydala-
n›yor. Hibrid araba almak isteyen,
toplutafl›ma veya bisikletle ulafl›m
sa¤layan, kahvesini kullan-at bardak-
lar yerine kendi kupas›yla içen, tatil
için çevre dostu iflletmeleri seçen ve
çevreyle ilgili gönüllülük programlar›-
na kat›lan elemanlar›na çeflitli teflvik
ve indirimler veriyor.

‹nsan kaynaklar› uzmanlar›, ele-
manlar›n ne kadar karbon tasarrufu
yapt›klar›n› ölçmek için ise k›sa bir
“yol karbon kredi kart›” uygulamas›
gelifltirmifl. Elemanlara bir karbon
kredi kart› veriliyor, herkes ne kadar
çevreci davran›rsa kart›nda o kadar
puan biriktiriyor. Toplanan puanlar

Uluslararas› Mitsubishi flirketinin
Earthwatch Enstitüsü ile birkaç y›l
boyunca  ortaklafla yürüttü¤ü bir proje
bu taze perspektiften ç›kan çok cesur
bir örnek. Mitsubishi, her y›l seçti¤i baz›
elemanlar›n›, masraflar›n› karfl›layarak,
kiflisel ve profesyonel geliflim
sa¤lamalar› için araflt›rma gezilerine
saha asistan› olarak göndermifl.
Böylece birçok beyaz yakal› kendisini
birdenbire gündelik yaflam›n›n çok
d›fl›nda, sars›c› derecede sosyal
görevler içinde buluvermifl; Kenya’da
tedavi edici bitkileri keflfetmek,
Washington’da hapsedilmifl flempanze
davran›fl›n› incelemek, Kosta Rika’da
nesli tehdit alt›ndaki deri s›rtl› deniz

kaplumba¤alar›n›n kurtarmak gibi… 
Bu uygulamayla, hem kurumsal bir
ilham ve inovasyon kültürü besleniyor
hem de çevre korumaya bilimsel
aç›dan katk› sa¤lan›yor. Bu sürecin,
topluma do¤rudan ve anlaml› bir katk›
yapt›klar›n› hisseden çal›flanlar
üzerindeki olumlu etkisi muazzam.
Çal›flanlar kendi ifl alanlar›yla kesiflen
çevresel konularda ciddi bir birikim
kazan›yor. Bunun ötesinde, ofiste
sa¤lanmas› oldukça güç olan
kültürleraras›l›k, tak›m yaratma, liderlik
ve iletiflim becerilerini h›zla ve hevesle
edinen çal›flanlar, flirket için art›k ayn›
zamanda birer anahtar risk yönetimi
arac› haline geliyor. 

Mitsubishi çal›flanlar› sivil toplumcu oldu

Britanya ve ‹rlanda’ya TV ve radyo yay›n›
yapan Sky grubunun ‹K ekibi, çal›flanlar›
aras›nda çevresel duyarl›l›k oluflturmak için
ödüllendirme yönteminden bolca
faydalan›yor. Tüm bu çal›flmalar da flirket
içi internet a¤›ndaki bir programla
sistematize hale getirilmifl. 

yesil ik  8/23/11  1:03 PM  Page 85



86 EYLÜL 2011 / EKOIQ

‹nsan kaynaklar› üzerine çal›flan New
York kökenli bir dan›flmanl›k flirketi
olan Buck’›n “‹K’n›n Yeflilleflmesi”
araflt›rmas›, flirketlerin içyap›lar›nda
çevre dostu yeflil uygulamalar›na dair
zihin aç›c› sonuçlar içeriyor.
Araflt›rmaya göre, flirketin yeflil
program›n› oluflturmak ve uygulamak
için bünyelerinde birim açan, özel
eleman çal›flt›ran flirketlerde,
çal›flanlar›n yeflil uygulamalara kat›l›m
oran› çok daha yüksek. Yeflil
uygulamalar›n düzenlemesinden
sorumlu birime al›nacak kifliler büyük
ço¤unlukla insan kaynaklar› ve
operasyon departmanlar›ndan
seçiliyor. Yeflil program› benimseyen ifl
sahiplerinin önemsedikleri kriterler de
ilginç. Kâr etme derdi burada, sosyal
sorumluluk bilincinin yükseltilmesi,
yüksek yetenekli kiflilerin flirkete
çekilmesi ve elde tutulmas›
hedeflerinin gerisinde kal›yor. 
Araflt›rma sonuçlar›na göre flirketlerin
s›kl›kla benimsedikleri baz› Yeflil ‹K
stratejileri flöyle: 
b ‹nternet ve telekonferans yoluyla ifl
seyahatlerini azaltma (%78)
b Emeklilik planlar›n› ve di¤er flirket
belgelerini çevrimiçi yay›nlayarak kâ¤›t
bas›m›n› azaltma (%77)
b Çal›flanlar›n kâ¤›t kullan›m›n›
azaltmak için teflvik edici tutumlar
(%76)
b Do¤ru beslenme, spor, sa¤l›kl›
yaflam gibi iyileflme programlar› (%68)
b Çal›flanlara evden çal›flma imkan›
sa¤lama (%57)
b Ulafl›m için araç paylafl›m modelleri
uygulama (%52)
b Yeflil uygulamalar›yla fark yaratan
bireylere özel ödüller verme (%77)

YYeeflfliill  PPrrooffiilllleerr  
‹flyerinize yeflil bir kimlik
kazand›rmadan önce, de¤ifltirmeye
çal›flt›¤›n›z insanlar›n farkl› ruh hallerini
dikkate alman›z son derece önemli.
Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikas›’n›n (MESS) geçti¤imiz y›l

yay›nlad›¤› Leigh Stringer’in Yeflil
‹flyeri (The Gren Workplace) kitab›nda,
meslektafllar›n›z›n “yeflil profillerini”
anlaman›z› kolaylaflt›racak önemli
veriler bulunuyor. ‹flte ifl hayat›n›n en
yayg›n yeflil profilleri ve onlar› do¤ru
yönlendirmek için baz› ipuçlar›: 

YYeeflfliill  DDeelliilleerrii
Çevreye faydal› olmak söz konusu
oldu¤unda her fleye evet der. fiirketin
en h›zl› yeflilleridirler. fiirketin bu
kesimi için yeflil bir iflyeri yaratmak söz
konusu oldu¤unda, gitmeye haz›rd›rlar
ve muhtemelen kuruluflun “program›
uygulamas›” konusunda sab›rs›z
davran›rlar. Bu grup sözünün eri
olmaktan, söylediklerini yapmaktan ve
kiflisel olarak yapt›klar›n› baflkalar›yla
paylaflmaktan korkmaz. Kuruluflu yeni
düzeylere itecek fikirler ortaya atma
konusunda tutkulu ve h›zl›d›rlar.
“Yapmal›y›z” ya da “Yapmal›s›n›z”
demeye e¤ilimlidirler. Di¤er gruplar
coflkular›n› takdir ederler; ancak
bazen vaaz verildi¤i hissine kap›l›rlar.
Yeflil delileri en yeni yeflil düflünceleri,
en son trendleri ö¤renmek için çok
zaman harcarlar; bu yüzden baflkalar›
onlar›n araflt›rmalar›na inan›r ve
güvenirler. Daha fazla ilerici fikir ve
uygulama incelemifl olduklar›ndan
herkese yard›mc› olurlar. 

ÇÇeevvrreeccii  BBiillaannççooccuullaarr
Çevre bilinci tafl›rlar ve çevre
meseleleri söz konusu oldu¤unda
dahil olduklar› toplulukta aktif rol
al›rlar. Çözülmesi gereken çevre
sorunlar› oldu¤una inan›rlar. Yine de
yeflil teknolojiyi ya da fikirleri ilk
benimseyenler aras›nda yer almazlar.
Yeni bir fleye zaman ve enerji yat›r›m›
yapmadan önce test edildiklerini
görmeyi tercih ederler. Dikkatli bir
gruptur. fiirkete ve çevreye yarar
sa¤layan stratejileri tercih etme e¤ilimi
gösterirler. Onlar için sadece çevre
kaynaklar›n› ak›ll›ca yönetme fikri ifl
aç›s›ndan bir anlam ifade eder. ‹fle

odaklanmalar› ve sa¤l›kl› flüphecilikleri
nedeniyle, bu grup özellikle yöneticileri
etkilemekte baflar›l›d›r. 

ÇÇeevvrreeccii  MMiisskkiinnlleerr
Yeni yeflil davran›fllar› denemeye
isteklidirler – tabii de¤iflimler kolay ve
kendilerine faydal› oldu¤u sürece.
Çal›flma tarzlar›n› bozacaksa, yeflil
deneyimler için yollar›n› de¤ifltirmeye
isteksizdirler. Bu grupta kolay sonuç
veren giriflimler ya da kuruluflun
giderlerini düflüren basit de¤iflimler ifle
yarar. Onlar› kiflisel olarak etkileyen,
yaflamlar›n› kolaylaflt›ran stratejiler de
etkilidir. Önerilen yeni yeflil yöntemler
kesinlikle kolay ve cazip olmal›d›r.
Hareketsizliklerinin üstesinden gelmek
ve davran›fllar›n› de¤ifltirmeye ikna
etmek gayret gerektirir. Yeflil bir
yenili¤i kuruluflta ço¤unluk
benimsemiflse genellikle ikna
edilebilirler. Kuruluflun iflgücünün
ciddi bir bölümünü oluflturduklar› için
kazan›lmalar› gerekir. 

fifiüüpphheecciilleerr  ((vvee  DDoollaapp  fifiüüpphheecciilleerrii))
Medyan›n yeflil meselelere gösterdi¤i
sürekli ilgiden rahats›z olurlar ve iklim
kriziyle ilgili ciddi s›k›nt›lar olsa bile
bunun birçok önemli öncelikten
sadece biri oldu¤una inan›rlar.
Özellikle de etkili konumlarda
bulunuyorlarsa dikkate al›nmalar›
gerekir. Bu grup asla yeflil bir stratejiye
dahil olmasa da kurulufl düzeyinde
gerçekçi yeflil ölçümler hedeflenirken
hesaba kat›lmalar› gerekir. Dolap
flüphecileri ise, yeflil bilançocular gibi
davran›rlar ve yeflil meselelere sözde
ba¤l›l›k sergilerler; ancak gerçekten
davran›fllar›n› de¤ifltirmek gibi bir
niyetleri yoktur. Çok yo¤un bir
yaflamlar› vard›r ve sadece mesele
hakk›nda düflünmek zorunda
kalmaktan kaç›nmak için bafllar›n›
sallarlar. fiüpheciler yeflil sohbetlere
dahil edilmelidirler ancak onlar›
de¤ifltirmeye ikna etmek muhtemelen
harcanacak büyük çabaya de¤mez. 

‹nsan Kaynaklar›

‹K’lar›n Popüler Yeflilleflme Yöntemleri
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de¤erlendiriliyor, yüksek çaba göste-
renlere ödüller veriliyor, böylece kar-
t›n kullan›m› giderek art›yor. Çevresel
duyarl›l›kta tatl› rekabete katk›da bu-
lunmak için bir de görsel yaz›l›m üre-
tilmifl. Her çal›flan›n flirket içi internet
a¤›nda kiflisel bir “mercan kayal›¤›”
var. Çal›flan sorumlu davrand›kça ka-
yal›¤a birkaç yeni bal›k, deniz canl›s›
ekleniyor; umursamaz davran›rsa za-
manla kayal›kta su kirleniyor, canl›lar
ölüyor. Buraya arada bir göz atarak
çevresel sorumluluk aç›s›ndan göster-
dikleri baflar›y›, ifl yaflant›lar›n›n do¤a-
ya etkilerini kontrol edebiliyorlar. 

Yolculuk ‹fle Al›mdan Bafll›yor
Bu tür sistem yaratma çal›flmalar›, flir-
keti yeflillefltirmenin temel tafllar›n-
dan ve belli ölçüde etki yarat›yorlar
ancak bu kadar›n›n uzun vadede, arzu-
lanan “yeflil flirket” portresini olufltur-
maya yetmedi¤i tecrübeyle sabit. Sos-
yal sorumluluk projelerinde de kâr
önemli bir unsur ama sosyal sorumlu-
luk hedefleri ço¤u zaman flirketleri
kayda de¤er miktarda zarara ve dola-
y›s›yla hüsrana u¤rat›yor. Tam da böy-
le t›kanma anlar›nda daha uzun vadeli
bakmak, sat›fllarda art›fl gibi do¤ru-
dan sonuçlar beklemek yerine risk yö-
netimi, marka de¤eri veya ekip gelifli-
mi gibi dolayl› ve uzun vadeli kazanç-
lara odaklanmak gerekiyor.

Konu daha yeflil olmaksa yeflillefl-
meyi, bu dolayl› yollar› da gözeterek,
genifl düflünmeli. Bu da ‹K uzmanlar›-
n›, insan faktörünün “yeflil ifl” ba¤la-
m›nda gölgede kalm›fl, farkl› boyutlar›
üzerine e¤ilmeye sevk ediyor. Bugü-
nün ekonomisinde, insana yap›lan ya-
t›r›m› bofla saymak mümkün de¤il; he-
le ki plan›n›z yaln›zca daha verimli de-
¤il, ayn› ölçüde sürdürülebilir bir ifl ye-
ri tasarlamaksa. Yenilikçi yeflil ‹K
ekipleri için, flirketlerini yeflillefltirme-
ye giriflirken art›k iflyerinin kurgulan-
mas›yla paralel gitmesi gereken bir
baflka ilk ad›m var: ‹fle al›m, eleman
de¤erlendirme ve performans yük-
seltme yöntemlerinin “yeflil” bir gözle
yeniden tasarlanmas›. 

‹yi e¤itimli, sürdürülebilirli¤i çevre-
sel, ekonomik ve sosyal boyutlar›yla
kavram›fl ve inovatif bir heyecan› olan
elemanlar seçmek, tüm ifl süreçlerini
yeflil ve sürdürülebilir k›lmak için
önemsenmesi gereken ilk basamak.
‹kinci basamak ise eldeki insan kayna-
¤›ndan nas›l daha iyi yararlan›labile-
ce¤ini bulmak. Bu sürece uygun nite-
likteki elemanlar› baz› küçük çapl›
maddi ödünler vermekten kaç›nmaya-
rak flirket bünyesinde tutmak önemli.
Çal›flma yo¤unlu¤unu düflürmek, izin
sürelerini art›rmak, emeklilik için afla-
mal› seçenekler sunmak gibi çal›flan-
lar›n ifl-hayat dengesini iyilefltiren dü-

zenlemeler yap›labilir. Tüm bu çaba-
lar, uzun vadeli geliflme için hayati
öneme sahip. Böylece ekibin beceri
potansiyeli kaybolmam›fl ve üretimin
en sanc›l› safhalar›nda kullan›lmak
üzere saklanm›fl olur. 

Bu yeni perspektifle ortaya çok bü-
yük bir maliyet ç›kt›¤› da söylenemez.
Üstelik eldeki kaynaklardan daha yük-
sek verim al›nabildi¤i için, flirketlerin
birincil beklentisi olan sürdürülebilir-
likle birlikte kârl›l›¤› sa¤lamak da ko-
laylafl›yor. Buna uygun bir ‹K progra-
m›, e¤er sürdürülebilir biçimde yürü-
tülürse, flirket ve paydafllar› uzun va-
dede mutlaka kazançl› ç›k›yor. Tabii
yeflil ‹K yönetmenleri de bir yandan
enerjik, inovatif, kendisini konusuna
adam›fl elemanlar› bilgilendirecek ve
cesaretlendirecek ‹K programlar› ta-
sarlamal›, bir yandan da etki azalt›c›
fiziksel sistemler kurgulamay› sürdür-
meli. Sonuç olarak kendini sürdürüle-
bilir k›lmay› hedefleyen her kurumun
ifle en temel ve yarat›c› kaynaktan, ya-
ni insandan bafllamas› kaç›n›lmaz. Bu-
rada da görev bu süreci özümsemifl ‹n-
san Kaynaklar› yönetimlerine düflü-
yor. Bu konuda mesafe katetmemifl in-
san kaynaklar›yla bu süreci do¤ru düz-
gün aflmak da hiç mümkün görünmü-
yor. Anlayaca¤›n›z e¤itimcinin e¤iti-
mi, her zamanki gibi, iflin merkezine
oturuyor… m

‹yi e¤itimli, sürdürülebilirli¤i
çevresel, ekonomik ve

sosyal boyutlar›yla kavram›fl
ve inovatif bir heyecan› olan
elemanlar seçmek, tüm ifl

süreçlerini yeflil ve
sürdürülebilir k›lmak için
önemsenmesi gereken ilk

basamak. 
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Sivil Toplum

“Yaflanabilir Bir Gezegen Bulmak 
Hiç Kolay De¤il!”
22 Haziran’da Marilyn Mehlmann ve
ekibiyle görüflmek üzere
Stockholm’ün banliyölerinden
birindeki Global Action Plan
International ofisindeydik. Marilyn,
hem yeryüzünde bir kad›n ad›na
konmufl en önemli çevre
ödüllerinden Rachel Carson
Ödülü’nün 2011’deki sahibi, hem
de Global Action Plan (GAP) adl›
uluslararas› çevreci a¤›n genel
sekreteri. Bu ödüle kifli, flirket ve
kurumlara sürdürülebilir yaflam ve
ifl yapma tarz› konusundaki yol
göstericili¤i nedeniyle lay›k görüldü.
Sohbetimizi EKOIQ okurlar›yla
paylafl›yoruz.

BBiirreeyylleerrii,,  flfliirrkkeettlleerrii  vvee  ssiivviill  ttoopplluumm  kkuurruulluuflflllaarr››nn››
ssüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  ffaaaalliiyyeettlleerriinnee  kkaattmmaakk  iiççiinn  uuzzuunn
yy››llllaarrddaann  bbeerrii  ggöösstteerrddii¤¤iinniizz  ççaabbaallaarr  nneeddeenniiyyllee
RRaacchheell  CCaarrssoonn  22001111  ÖÖddüüllüü’’nnüü  aalldd››nn››zz..  BBuu  ööddüüll  hheerr
yy››ll  ççeevvrreeyyii  kkoorruummaakk  iiççiinn  oollaa¤¤aannüüssttüü  iiflfllleerr  yyaappmm››flfl
bbiirr  kkaadd››nnaa  vveerriilliiyyoorr..  BBuu  ööddüüllllee  iillggiillii  dduuyygguullaarr››nn››zz››
EEKKOOIIQQ  ookkuurrllaarr››yyllaa  ppaayyllaaflfl››rr  mm››ss››nn››zz??  
Çok büyük onur duydum. Rachel Carson ola¤a-
nüstü bir bilim kad›n› olarak tan›n›yor (oysa ben
bilim insan› de¤ilim). Kendisi, 1962’de yay›nlad›-
¤› “Sessiz Bahar” kitab›yla çevrenin tahribiyle il-
gili küresel bilinçlenmeyi bafllatan kiflidir. Beni
en çok etkileyen ne araflt›rma alan›d›r, ne de ötü-
cü kufllar›n say›s›n›n azald›¤›n› tespit etmesi. Bu
tespiti daha önce de pek çok kifli yapm›flt›. Ama o,
“neden?” diye sormufl ve bu sorusunu tekrar

Söylefli: Ayfle B‹LGE D‹CLEL‹
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eden bir düzeni ortaya ç›kar›ncaya ka-
dar sürdürmüfltü. Ço¤umuz fiilen far-
k›na vard›¤›m›z de¤iflimleri sorgula-
mak yerine, kabul etme veya içsellefl-
tirme e¤ilimindeyizdir. Benim ve Glo-
bal Action Plan’daki arkadafllar›m›n
bu ödüle lay›k görülmesindeki esas
neden tam da bu noktaya temas edi-
yor: En çetin gerçeklere bile b›k›p
usanmadan bakma isteklili¤i. 

““SSeessssiizz  BBaahhaarr””ddaa  RRaacchheell  CCaarrssoonn  kkiimmyyaa--
ssaallllaarr››nn  zzaarraarrll››  bbööcceekklleerrllee  mmüüccaaddeelleeddee
ggeelliiflfliiggüüzzeell  kkuullllaann››mm››nn››nn  eettkkiilleerriinnii  bbii--
lliimmsseell  oollaarraakk  oorrttaayyaa  kkooyydduu..  OO  ggüünnlleerrddee
kkoonnuu  AABBDD’’ddee  bbüüyyüükk  ttaarrtt››flflmmaallaarraa  yyooll
aaççtt››  vvee  kkeennddiissii  ““bbiilliimmsseell  bbiirr  kkiittaapp  yyaazzmmaa
yyeettkkiinnllii¤¤iinnddee  oollmmaayyaann,,  iisstteerriikk  bbiirr  kkaa--
dd››nn””  oollmmaakkllaa  ssuuççllaanndd››..  NNee  vvaarr  kkii,,  ççaabbaa--
llaarr››  DDDDTT’’yyii  vvee  1122  bbaaflflkkaa  bbööcceekk  iillaacc››nn››  yyaa--
ssaakkllaayyaann  uulluussllaarraarraass››  aannllaaflflmmaallaarr››nn  iimm--
zzaallaannmmaass››yyllaa  ssoonnuuççllaanndd››..  OO  ggüünnddeenn  bbuu
yyaannaa  4499  yy››ll  ggeeççttii..  SSüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikk  aaçç››--
ss››nnddaann,,  nneelleerr  ddee¤¤iiflflttii,,  nneelleerr  aayynn››  kkaalldd››??
Örne¤in, ifllerine gelmeyen haberleri
dillendirenlere yönelik karalama e¤ili-
mini bir de¤iflmeyen olarak gösterebi-
liriz. “Bilim d›fl›” denmesi, en hafifle-
rinden say›l›r. Kan›mca, de¤iflenlerin
bafl›nda, yeryüzündeki milyarlarca in-
san›n yol açt›¤› etkinin yerel olmad›¤›,
s›n›r tan›mad›¤› ve gerçekten de bü-
tün insanl›¤›n gelece¤ini risk alt›na
soktu¤u bilincinin güçlenmesi geliyor.
Kabul etmesi oldukça zor ama bindi¤i-
miz dal› kesti¤imizin giderek daha faz-
la fark›na var›yoruz.

De¤iflmeyen ise, bu bilince denk dü-
flecek yasal düzenlemelerin yavafl iler-
lemesi. Yasama iflinin öyle çarçabuk
yap›lamayaca¤› akla yatk›n geliyor;
temsili demokraside ifller yavafl iler-
ler; öyle de olmal›. K›smen bu nedenle,
temsili demokrasinin bu tehditle bafla
ç›kmaya yetmeyece¤ini düflünüyo-
rum. Kat›l›mc› demokrasiye dayanan;
harekete geçmek isteyen birey, grup
ve politikac›lar› destekleyen güçlü ta-

ban hareketlerine ihtiyaç duydu¤u-
muza inan›yorum. Asl›nda bu süreç
bafllad› ancak yavafl gelifliyor.

De¤iflen bir baflka fley de ifl dünyas›-
n›n sürdürülebilirlik konusundaki
söylemi. 49 y›l önce ifl dünyas›n›n da-
ha fazla kârdan baflka bir seçene¤i bu-
lunmad›¤› genel kabul görürdü. Nehir
havzalar›n›n harabeye çevrilmesi, ha-
va kirlili¤i, habitatlar›n tahrip edilme-
si ve sosyal yap›lar›n paramparça ol-
mas›! Bu gibi etkiler ne olursa olsun,
dikkate al›nmazd›. Yeflil söylem ilk ön-
ce kirlenme kontrolleriyle bafllad›; ki
bu çok yereldir. Ancak ifl dünyas› art›k
sosyal sorumluluk, s›f›r at›k ve karbon
nötrlük gibi konseptleri de kullan›yor.

Marilyn Mehlmann’›n ödülünün isim
annesi olan Rachel Carson, 1907’de
Pennsylvania,’da bir çiftlikte do¤du.
Çocuklu¤undan itibaren bir do¤a
gözlemcisiydi. Üniversitede ‹ngiliz dili
okuyan Rachel, daha sonra da John
Hopkins Üniversitesi’nde zooloji
dal›nda master yapt›. 1936’da ABD
Bal›kç›l›k Bürosu’nda çal›flmaya
bafllad›, daha sonra kurumun kadrolu
biyolo¤u ve 1949’da da flef editörü
oldu.
Zaman zaman dergilere yaz›lar yazan
Carson, daha sonra denizlerdeki
gözlemlerini içeren kitaplar
yay›nlamaya bafllad›. ‹kinci kitab›
“Etraf›m›zdaki Deniz” (1951) John
Burroughs Madalyas›’na lay›k görüldü,
Ulusal Kitap Ödülü’nü ald› ve 200 bin
satt›.  1962’de yay›nlad›¤› “Sessiz
Bahar” kitab›nda zararl› böceklerle
mücadelede kimyasallar›n gelifligüzel
kullan›m›n›n etkilerini kan›tlad›. 
Bunun üzerine kimya sanayii, ABD
Tar›m Bakanl›¤› ve ABD T›p Derne¤i,
Carson’a karfl› muazzam bir karalama
kampanyas› bafllatt›. Bu arada “Sessiz
Bahar” hem ABD’de hem de farkl›
ülkelerde en çok okunan kitap haline

geldi. Baflkan Kennedy, Carson’un
yazd›klar›n›n s›nanmas› için özel bir
ekip oluflturdu, ABD Senatosu’nda da
özel oturumlar düzenlendi. 
“Sessiz Bahar”, DDT ve 12 baflka
böcek ilac›n› yasaklayan uluslararas›
anlaflmalar›n imzalanmas›n› sa¤lad›.
Yazar› ise, “Dünyay› kurtarmak için
harekete geçen 100 kifli” listesinin
birinci s›ras›nda an›l›yor ve modern
çevre hareketinin kurucu annesi
say›l›yor.
Rachel Carson, kitab›n›n
yay›nlanmas›ndan iki y›l sonra, 1964’te
meme kanserine yenik düfltü.

Rachel Carson Kimdir?

Uluslararas› Rachel Carson 2011
Ödülü’nü kazanan Global Action Plan
Stockholm ekibi bir arada. Marilyn
Mehlmann’a göre ödülü kazanmalar›n›n
en temel nedeni, ayn› Rachel Carson gibi,
en çetin gerçeklere bile b›k›p usanmadan
bakma istekleri...
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Kimi flirketler bunu sözde b›rakma-
y›p sözlerinin arkas›nda duran faali-
yetlerde bulunuyor. Bir bak›ma sar-
mal›n bir üst basama¤›na ç›km›fl ya da
çevrimi tamamlam›fl bulunuyoruz.
Günümüzde art›k sürdürülebilirli¤in
bütün ifl stratejileriyle bütünlefltirilme
zorunlulu¤undan söz ediliyor; yoksa
flirketler için de marjinalleflme olas›l›-
¤› mevcut.

SSüürrddüürrüülleebbiilliirrlliikkllee  iillggiillii  ppeekk  ççookk  kkiittaapp
yyaayy››nnllaann››yyoorr..  SSaayy››ss››zz  ssiivviill  ttoopplluumm  kkuurruu--
lluuflfluu,,  ttaabbiiaatt››nn  kkuullllaann››llaaccaakk  bbiirr  kkaayynnaakk
ddee¤¤iill,,  iiflflbbiirrllii¤¤ii  yyaapp››llaaccaakk  bbiirr  oorrttaakk  oollaarraakk
ggöörrüüllmmeessii  iiççiinn  iinnssaannllaarr››nn  vvee  flfliirrkkeettlleerriinn
bbuu  kkoonnuuddaakkii ttuuttuummllaarr››nn››  ddee¤¤iiflflttiirrmmeessii--
nnii  ssaa¤¤llaammaakk  iiççiinn  ççaall››flfl››yyoorr..  NNee  vvaarr  kkii,,  iinn--
ssaannllaarr››nn  vvee  kkuurruummllaarr››nn  aall››flflkkaannll››kkllaarr››nn››
ddee¤¤iiflflttiirrmmeekk  hhiiçç  ddee  kkoollaayy  ddee¤¤iill..  SSiizziinn  ddee--
nneeyylleerriinniizzee  ggöörree,,  ççeevvrree  ddoossttuu  aall››flflkkaann--
ll››kkllaarr  eeddiinneebbiillmmeemmiizz  iiççiinn  yyeennii  bbiirr  tteemmee--
llii  nnaass››ll  oolluuflflttuurraabbiilliirriizz??
Seçim yapma hakk›na sahip oldu¤u-
nuza ve yapt›¤›n›z seçimin anlam tafl›-
d›¤›na gerçekten inan›yor musunuz?
‹nanm›yorsan›z, yeni al›flkanl›klar
edinmeniz çok zor. Bu durumda, so-
runlar› kabul etmek bile çok zor gelir.
Durumu etkileme, örne¤in küresel
›s›nmay› azaltma konusunda gücünüz
olmad›¤›n› düflünüyorsan›z, en kolay
ve en insanca tepki, iklim de¤iflikli¤iy-
le ilgili haberlere “kulak kabartma-
mak”t›r. K›saca buna, dikkate almama
diyebiliriz.

Kendimiz baflta olmak üzere, herkes
için geçerli olan bir fley var: E¤er ben
iklim de¤iflikli¤ini ve sizi önemsiyor-
sam, bana kat›lman›z için sizi etkile-
me flans›m vard›r. Bir çal›fltay kat›l›m-
c›s› flunlar› yazm›flt›: “Sizin beni
önemsedi¤inizi anlay›ncaya kadar,
bildikleriniz umrumda de¤ildi.”

Demek ki, yeni temel: Önemseme.
Önemseyebilmeniz için de bir fark ya-
rataca¤›n›za inanman›z gerekir. Bazen
bir seçene¤iniz oldu¤unu keflfetmenin

en kolay yolu deney yapmakt›r. Deney
yapt›¤›n›zda ve sonuçlar›n› gözlemle-
di¤inizde, kendinize daha fazla önem-
seme görevi verirsiniz. 

‹fl dünyas›nda “ana faaliyet alan›”,
bir baflka engelleyici etken olarak or-
taya ç›k›yor. ‹lginçtir, ifl insanlar› kimi
zaman iflin gereklerine ola¤anüstü ay-
k›r› davran›yor. Enerji tasarrufuna yüz
bin Euro yat›rarak bir milyon Euro ta-
sarruf edecek bir yönetici, gene de bu
yat›r›m› yapmamay› seçebiliyor. Ne-
den? Buna gerekçe olarak enerji iflinde
olmad›klar›n› ve yat›r›mlar›n›n ana fa-
aliyet alan›na yönelmesi gerekti¤ini
gösteriyor.

Afl›r› basitlefltirmek gibi olsa da,
1970’lerdeki enerji krizi s›ras›nda flir-
ketlerin enerji tasarrufu konusuna na-
s›l ciddiyetle e¤ildiklerini hâlâ hat›rla-
r›m. Para tasarruf etmek için de¤il, da-
ha az zarar görmek için. O s›rada bü-
yük bir uluslararas› firmada çal›fl›yor-
dum. Son derece az bir yat›r›mla ›s›t-
ma ve so¤utmada kullan›lan yak›t
miktar›n› yüzde 90 azaltabilmiflti. Ne
muazzam bir yat›r›m geri dönüflü! O
zaman insan, neden bunu daha önce
yapmad›lar diye flafl›p kal›yor. Yukar›-
daki nedenle tabii ki.

Bu psikolojik mekanizma ile bir bire-
yin kimlik duygusu aras›nda paralellik
kurabilirsiniz. E¤er kimlik duygum sa-
hip olduklar›ma, örne¤in arabama
odaklanm›flsa, çevrenin durumuyla il-
gili söylenenlerin hiçbiri beni arabam-
dan indirip otobüse bindiremez.

GGlloobbaall  AAccttiioonn  PPllaann  kküürreesseell  oollaarraakk  ççeevv--
rreeyyllee  iillggiillii  oolluummlluu  aall››flflkkaannll››kkllaarr››nn  eeddii--
nniillmmeessii  iiççiinn  öönneemmllii  bbiirr  rrooll  ooyynnuuyyoorr..
11999955’’tteenn  bbuu  yyaannaa  bbuu  uulluussllaarraarraass››  aa¤¤››nn
ggeenneell  sseekkrreetteerrii  oollaarraakk  GGAAPP  IInntteerrnnaattiioo--

Sivil Toplum

Mehlmann insanlar›n iklim
de¤iflikli¤iyle ilgili psikolojilerine
dair önemli saptamalar yap›yor:

“E¤er kimlik duygum sahip
olduklar›ma, örne¤in arabama

odaklanm›flsa, çevrenin
durumuyla ilgili söylenenlerin
hiçbiri beni arabamdan indirip

otobüse bindiremez”
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Sivil Toplum

nnaall’’iinn  ppeekk  ççookk  bbaaflflaarr››ss››nnaa  ttaann››kkll››kk  eettttii--
nniizz..  EEnn  öönneemmlliilleerriinnddeenn  bbiirrkkaaçç››nn››  ppaayy--
llaaflflaabbiilliirr  mmiissiinniizz??
Son 21 y›l içinde sürdürülebilirlikle il-
gili davran›fl de¤ifliklikleri programla-
r›m›zla pek çok ülkede say›s›z insana
ulaflt›k. Elimizde ayr›nt›l› istatistikler
yok fakat bugün bu say›y› milyonlar
fleklinde telaffuz edebiliriz. Araflt›r-
malar›m›za göre, bu insanlar pek çok
yeni ve daha sürdürülebilir al›flkanl›k-
lar edinip bunlar› sürdürüyorlar. Tabii
ki bu yeterli de¤il. Ne de olsa insanl›k
hâlâ sürdürülebilirli¤i daha az dikkate
alarak yafl›yor. 

Bu nedenle çabalar›m›z›, kendi de-
neylerimizden ö¤renme noktas›nda
yo¤unlaflt›rman›n daha önemli olaca-
¤›n› düflündük. Bu deneylere dayana-
rak art›k say›s›z yönteme, araca ve
üye kurulufllar›n daha iyi programlar
yapabilmesine yard›mc› olacak mo-
dellere sahibiz. En yeni program›m›z
deneyimlerden daha h›zl› ö¤renmeyi
sa¤lamakla ilgili bir yöntem. Kendi
örnek vakan›zla birlikte “De¤iflim
‹çin Ö¤renme” çal›fltay›na geliyorsu-
nuz, kendinizin ve öteki kat›l›mc›la-
r›n deneyimlerinden ö¤reniyorsunuz.
Asl›nda görmek istedi¤imiz de¤iflimi
modelliyoruz. Daha h›zl› ö¤renmeye

ve daha iyi iletiflim kurmaya odakla-
n›yoruz.

LLiiddeerrlliikk!!  BBuu  kkoonnuuddaa  hheemm  iiflfl  ddüünnyyaass››nnddaa
hheemm  ddee  ssoossyyaall  hhaayyaattttaa  ppeekk  ççookk  flfleeyy  ssööyy--
lleenniiyyoorr..  VVee  lliiddeerrlliikkllee  iillggiillii  ssaayy››ss››zz  kkiittaapp
yyaayy››nnllaann››yyoorr,,  ee¤¤iittiimmlleerr  vveerriilliiyyoorr..  SSiizzee
ggöörree,,  ggüünnüümmüüzzüünn  lliiddeerrii  hhaannggii  öözzeelllliikk--
lleerree  ssaahhiipp  oollmmaall››??
Kat›l›mc›lar›m›za bu soruyu sordu¤u-
muzda Rahibe Theresa ile Bill Gates
aras›nda gidip gelen say›s›z özellik sa-
y›yorlar. Üç özellikle s›n›rlarsak: En
önemli özellik oturtmas› en zor fakat
fark edilmesi en kolay olan özelliktir:
Kendisi olmak! Baflka bir lideri kopya
etmemek ve kendi tarz›n› oluflturmak.

Buna, esnekli¤i ekleyebilirim. Bir
baflka ifadeyle, belirsizlik koflullar›nda
çal›flabilme yetene¤i. Sürdürülebilir
kalk›nma belirsizliklerle doludur; her
olguyu bilir hale gelene kadar bekler-
seniz, çok geç olabilir. 

Ve bunlara önemsemeyi de katmal›-
y›m. Sürdürülebilir kalk›nma, e¤itim ve-
ya sa¤l›k ya da imalat, ne olursa olsun,
lider ifli önemsemelidir. Ayn› zamanda o
ifli yapan ve bunun sonuçlar›ndan yarar-
lanacak insanlar› da önemsemelidir. Ta-
bii gezegenimizi de. Yaflanabilir bir ge-
zegen bulmak hiç de kolay de¤il! m

Marilyn Mehlmann Kimdir?

‹ngiltere’de do¤du, uzun y›llard›r
‹sveç’te yafl›yor ve 1955’ten bu yana
kiflileri ve kurulufllar›
sürdürülebilirlikle ilgili davran›fllara
teflvik eden bir uluslararas› STK a¤›
olan Global Action Plan
International’in genel sekreteri. 
2005’ten bu yana merkezi
Brüksel’de bulunan ve bir araflt›rma
enstitüsü-dokümantasyon merkezi
olan Uluslararas› Dernekler Birli¤i’nin
ikinci baflkan›. ‹sveç Ö¤renenler
Toplulu¤u kurucusu ve baflkan›,
Seattle’daki ‹nsan Merkezli Kalk›nma
Forumu ile Almanya ve Meksika’daki
Gaia Üniversitesi Dan›flma Kurulu
üyesi. Mehlmann, lider koçlu¤u
yap›yor ve sürdürülebilirlik
konusunda davran›fl de¤iflikli¤i
üzerine dersler veriyor.

EKOIQ
Korusu 1892
Fidana Ulaflt›

Bu Say› ‹çin 
175 Fidan...
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ildi¤iniz gibi dünyada tam gü-
nefl tutulmas› belli bölgelerden
ancak 20-30 y›lda bir gözlem-

lenebildi¤i için, her zaman ilgi uyand›-
ran bir astronomik etkinlik olmufltur.
Türkiye'de ise 4-5 y›ld›r süre gelen bir
günefl tutulmas› yaflanmakta, kendisi-
ne efllik etti¤ini düflündü¤üm parçal›
ak›l tutulmas› ile birlikte. 

Enerji sektöründe faal olarak yer
alanlar veya temiz enerji sektörünü
bir parça yak›ndan takip edenlerin ya-
k›ndan gözlemledi¤i gibi, son 10 y›l
içinde günefl enerjisi, sadece enerji
sektörü de¤il, di¤er tüm sektörlerin
içinde de minimum yüzde 40-50 büyü-
me oran› gösteren tek sektördür.

Almanya'n›n bafl›n› çekti¤i birçok
ülkede günefl enerjisine verilen cö-
mert teflvikler, bu son 10 y›l içinde
hem teknolojinin olgunlaflmas›na,
hem önemli bir iflgücü/istihdam yara-
tan sanayi oluflumuna, hem de en
önemlisi güneflten üretilen elektri¤in
maliyetinin dünyan›n birkaç bölgesin-
de flimdiden flebeke elektri¤i fiyatlar›-
n›n alt›na düflmesine sebep oldu.

Bu noktada yukar›da bahsetti¤im
parçal› ak›l tutulmas› yaflayan Türki-
ye, maalesef somut tek ad›m atamad›.
Parçal› ak›l tutulmas› benzetmemin
sebebi de asl›nda günefl enerjisinin
önemini kavram›fl oldukça fazla bü-
rokrat, siyasetçi ve ifl adam› olmas›na

ra¤men, onlar›n çabalar›n›n mevcut
durumu de¤ifltirecek somut bir eyle-
me dönüflmemifl olmas›d›r.

Buna bir de yaz›l›-sözlü-görsel ve di-
jital bas›nda yaflanan bilgi kirlili¤i de
eklenince yine kaotik bir ortam olufl-
mufl oldu. Son zamanlarda bas›nda
okudu¤umuz haberler sahiden insan›
flafl›rt›yor, daha geçen gün ülkemizin
amiral gazetesinde yay›nlanan tam
sayfa haberde, üstelik de haberi “Tü-
keticinin Abisi” s›fat›yla yazan sayg›n
bir köfle yazar›m›z haz›rlam›fl, tam da
flunlar yaz›yordu:

“Temiz enerji kullananlar devletten
kWh bafl›na 7-11 dolar (dolarcent de¤il
dolar yaz›yor haberde!) al›yorlar, çat›-

Solar Baba

Günefl 
Tutulmas› m›? 

Ak›l 
Tutulmas› m›?

Atefl U¤urel,
nam› di¤er
Solar Baba,
art›k her say›da
EKOIQ
okuyucular›yla
birlikte olacak.
Günefl
enerjisinin
Türkiye’deki
hali pürmelalini
anlatan bu
say›daki
yaz›s›ysa, bir
çok sorumuzun
cevab›
niteli¤inde. 

Atefl U¤urel
solarbaba@solarbaba.org

www.solarbaba.org
facebook.com/solartr

B
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s›na panel, bahçesine rüzgâr türbini
kuran fazla elektri¤i devlete sat›yor,
yat›r›m da en geç 4 y›lda geri dönü-
yor." 

Ne güzel bir tablo, keflke gerçek ol-
sa, keflke Türkiye'nin yeni yüzü bu ol-
sa. Maalesef bu ve benzeri haberlerin
gerçek ile yak›ndan uzaktan bir alaka-
s› yok.

Devlet De¤il fiirketlere Satacaks›n›z
Gelelim mevcut duruma ve onun biraz
günefl enerjisi özelinde teknik analizi-
ne. Konu uzun, onun için bu sefer önce
halk›n ve bas›n›n daha büyük bölümü-
nü ilgilendiren “kendi enerjini kendin
üret, fazlas›n› devlete sat” olay›n› ir-
deleyelim. 

fiu anda kurulu güç olarak 500kW
ve alt›nda kalma flart›yla her özel ve
tüzel kiflili¤in günefl enerjisinden elek-
trik üreterek kendi ihtiyac›n› sa¤lama
imkan›, ilgili kanunla sa¤land›. Daha
sonra bu kanunla ilgili yönetmelik ha-
z›rlanmas› gerekiyordu, san›r›m 3 y›l
bekledik, o da yay›nland›. Daha sonra
bu yönetmelikle ilgili en son olarak il-
gili usul ve esaslar›n yay›nlanmas› ge-
rekiyor resmi olarak, bunu hala bekli-
yoruz. Taslak metin haz›rland› ama
resmi olarak onaylanmad› henüz. Do-
lay›s›yla Türkiye'de flu anda hiçbir
kimse güneflten üretti¤i elektri¤i dev-
lete veya baflka bir kuruma satamaz,
satm›yor da zaten. 

Eski yönetmelik tasla¤›nda günefl-
ten üretti¤iniz elektri¤in en az yüzde
50'sini tüketme zorunlulu¤u vard›, ya-
ni siz gerekli mevzuatlar yürürlü¤e
girdikten sonra ancak geri kalan yüz-
de 50'sini satabilecektiniz. fiimdi bu
da kalkt›, art›k bir ay boyunca sadece
bir adet ampul yak›p, fazla tüm elek-
tri¤i satma flans›n›z var. Yani uygula-
mada bir çat›ya veya bir aç›k alana ku-
raca¤›n›z 500kW'l›k bir günefl enerjisi
sisteminin üretti¤i tüm elektri¤i, o
bölgedeki da¤›t›m flirketine kanunda

belirtilen rakamdan satma imkan› ve
hakk› size tan›nm›fl durumda (rakam
flu anda 13,3 dolarcent/kWh).

Bas›nda sürekli olarak devlete elek-
trik satma ifadesi kullan›l›yor, asl›nda
(özellefltirme süreci bittikten sonra
san›r›m tüm da¤›t›m flirketleri özel
sektöre geçmifl olacak) sizden günefl
elektri¤ini alacak kurum da¤›t›m flir-
ketleri olacak.

Yani bugün itibar›yla elektrik sat›m›
mümkün olsa, Ankara K›z›lay'da çat›-
ya kuraca¤›n›z sistemden üretece¤iniz
elektri¤i Baflkent Elektrik (Sabanc›
Grubu), ‹stanbul Kad›köy'de ise Aye-
dafl alacak. Da¤›t›m flirketlerinin 2-3
y›l içinde tamamen özellefltirilmesin-
den sonra da elektrik sat›m› konusun-
daki tek muhatab›n›z özel sektör men-
subu bu flirketler olacak.

Danan›n Kuyru¤u Kimin Elinde?
Burada danan›n kuyru¤unun ilk kop-
ma noktas› karfl›m›zda. Bir özel flirket
milyarlarca dolar para vererek o böl-
genin da¤›t›m haklar›n› alacak, bu flir-
ketin tek gelir kayna¤› elektrik sat-
mak olacak. Peki, bu kurum, gelirini
nas›l maksimize edebilir?

a) Elektri¤e yap›lacak zamla;
b) Bölgedeki mevcut abonelerin da-

ha fazla elektrik tüketmesiyle;
c) Bölgedeki mevcut abonelerin sa-

y›s›n›n artmas›yla.
Halbuki sizin çat›n›za kuraca¤›n›z

her bir günefl enerjisi sisteminin üre-
tece¤i elektrik, o bölgenin da¤›t›m flir-
ketinin o kadar daha az elektrik sat-
mas› anlam›na geliyor. Bu durumda
milyar dolar vererek imtiyaz haklar›n›

alm›fl bir flirket, abonesi olan özel ve
tüzel kifliliklerin kendi elektri¤ini ken-
disinin üretmesini engellemek için le-
gal veya illegal, resmi veya gayriresmi
her tür yola baflvuracakt›r kan›mca.

Önümüzdeki y›llarda günefl enerji-
sinin önündeki belki de en büyük teh-
dit, flebekeye ba¤lanma izinlerinin ve-
rilmemesi, y›llara uzayan sürelerde
geciktirilmesi ve bürokratik binbir so-
runla karfl› karfl›ya gelecek temiz
enerji yat›r›mc›s›n›n en sonunda pes
etmesidir. Bu, birçok Avrupa ülkesin-
de yaflan›yor ve yafland›. Bir kanun ol-
mas› (hele ki Türkiye'den bahsediyor-
sak) o kanunu kâ¤›tta yaz›l› oldu¤u gi-
bi uygulanaca¤› anlam›na gelmiyor
maalesef.

‹kinci büyük sorun, çok kolayl›kla
elektrik al›m sat›m› üzerinden kurgu-
lanacak ve hemen hayata geçirebile-
cek bir sistem yerine olay›n içine para
al›flveriflinin sokulmas›d›r. Mahsup-
laflma olsayd› ne olurdu: Çok basit, di-
yelim ki Bodrum’da bir yazl›k eviniz
var, çat›n›z da mükemmel, tam güneye
bak›yor, günefl almad›¤› tek bir dakika
yok. Çat›n›za 5kW kurulu gücünde bir
sistem kurma flans›n›z var, bu da Bod-
rum flartlar›nda ortalama y›lda
7.250kWh elektrik üretir.

Yaz›n evinizde 2-3 ay kald›n›z, bol
bol elektrik tüketiyorsunuz klimalar
24 saat çal›fl›yor, buzdolaplar› elektrik
tüketiyor. Öncelikle çat›n›zdan gelen
günefl elektri¤ini kullan›yorsunuz, ek-
sik kalan miktar› da flebekeden al›yor-
sunuz. Sonra Eylül bafl›nda evinizi ka-
pat›p ‹stanbul'a dönüyorsunuz. Çat›-
n›zdaki sistem bir sonraki haziran ay›-
na kadar sürekli elektrik üretiyor ve
üretilen elektri¤i flebekeye veriyor. Siz
haziran ay›nda geldi¤inizde o kadar
miktar› bedel ödemeden kullanma
hakk›n›z oluyor ve mahsuplafl›yorsu-
nuz. Bunu Türkiye geneline yayd›¤›-
n›zda s›f›r enerjili binalar›n altyap›s›n›
kurmufl oluyorsunuz.

“Önümüzdeki y›llarda günefl
enerjisinin önündeki en büyük

tehdit, flebekeye ba¤lanma
izinlerinin verilmemesi veya

y›llara uzayan sürelerde
geciktirilmesi olabilir”
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Bu Sistem ‹fllemez!
Halbuki flimdi ne olacak bir kurgulaya-
l›m birlikte. Diyelim ki ben Assos tepe-
lerinde yaflamakta olan bir vatanda-
fl›m, araba ile bile zor ulafl›lan bir me-
kanda bir evim var. Param da var, çat›-
ma ve bahçeme 100kW kurulu gücün-
de sistem kuraca¤›m. Tüketimimden
çok daha fazla üretim yapaca¤›mdan
esas motivasyonum elektri¤i da¤›t›m
flirketine satmak ve güneflten para ka-
zanmak.

Bunun için öncelikle birçok bürok-
ratik süreçten geçece¤im; da¤›t›m flir-
keti gelecek (nas›l gelecekse) sisteme
bakacak. Sistemde yerli üretim malze-
me varsa onu da kontrol edecek (nas›l
anlayacaksa); daha sonra sat›fl için ba-
na onay verecek. Elektrik üretimine
bafllad›¤›m ilk ay sonunda da Behram-
kale Garanti Bankas› TL hesab›ma da-
¤›t›m flirketi taraf›ndan ayl›k üretim
miktar›m x 13,3 dolarcent kadar (veya
yerli üretim malzeme kullanm›flsam
biraz daha fazla) para yatacak.

Ve bunu Türkiye geneline yay›n, on-
binlerce kiflinin ayn› baflvuruyu Art-
vin'den, Hakkâri’den, Kaçkar Da¤la-
r›’ndan, Antalya yaylalar›ndan, Konya
ovalar›ndan yapt›¤›n› düflünün. Çat›s›-
na 1 (bir) adet panel kuran kifli bile bu
hakka yasal olarak sahip. Bu sistemin
ilk günden itibaren çal›flmaz hale gele-
ce¤ini görmek için kahin olmaya hiç
gerek yok san›r›m.

Halbuki mahsuplaflma olsayd› ve
tüm hesaplar kWh üzerine yap›lsayd›,
tüm bu bürokratik sürecin en az yüzde
90'› gereksiz hale gelecekti. Herkesin
tek amac› tüketti¤i kadar üretmek
olacakt›.

‹flte tüm bu süreç parçal› ak›l tutul-
mas› ile aç›klanabilir ancak, iyi niyetle
günefl enerjisini orta vadede Türki-
ye'nin birincil enerji kayna¤› yapmak
isteyenler, eminim ki kurguyu çok
farkl› flekilde yaparlard›.

Politik kararlar ve teknolojik gelifl-

me, hep demokrasinin daha az geliflti-
¤i veya ara s›ra engellenmeye çal›flt›¤›
co¤rafyalarda birbirine rakip olmufl-
tur. Sansüre karfl› tüm dünyada inter-
netin en büyük karfl› cevap olmas› gibi,
egemen fosil yak›t ve merkezi enerji
üretim anlay›fl›na karfl›l›k da günefl
enerjisi pek yak›nda çok önemli bir
güç haline gelecektir. 

Bir de ‹flin Elektrikli Arabas› Var
Beklenmedik bir darbe de elektrikli
arabalar›n yayg›nlaflmas›yla gelecek-
tir. Yukar›da kurgulad›¤›m›z tüm se-
naryolarda depolama opsiyonu yok-
tur. Güneflten üretti¤in elektrik, tüke-
timinden fazla ise, flebekeye geri ver,
güneflten üretti¤in elektrik yetersiz
kal›yorsa eksi¤i flebekeden tamamla.
Bu basit algoritma üzerine kurgulan-
m›flt›r tüm Avrupa ve di¤er ülkelerde

günefl teflvikleri. fiebeke çok büyük, s›-
n›rs›z bir akü-depolama alan›d›r bu
sistemde.

Peki, elektrikli arabalar›n konu ile
alakas› nedir? Bugüne kadar elektrik
depolama yöntemleri pahal›, verimsiz,
a¤›r ve pratik kullan›mlar› küçük uy-
gulamalarla s›n›rl› kalan çözümlerdi.

Halbuki elektrikli arabalar için üre-
tilen aküler günefl elektri¤ini de depo-
lamak için ideal özelliklere sahip ola-
caklar. En önemlisi ucuz ve verimli
olacaklar, sürücülerini yolda b›rakma-
mak için olmak da zorundalar. Bu akü-
lerin temiz enerji sistemlerine adap-
tasyonu ile birlikte eskiden pahal› ve
teknik olarak “Rantabl de¤il” denilen
depolama sistemleri art›k flebeke olan
yerlerde de kullan›lmaya bafllayacak. 

Yani bir temiz enerji üreticisinin fle-
bekeye ba¤lanmaya olan ihtiyac› da
(zincirin en zay›f halkas›) minimize
olacak. Bu durumda da¤›t›m flirketle-
rinin, do¤algaz üretici ve sat›c›lar›n›n
(baflta Rusya olmak üzere) ve en
önemlisi dünya genelinde siyasi ikti-
darlar›n alacaklar› "önlemleri" merak-
la bekliyorum. Ço¤u ekonomistin ön-
gördü¤ü temiz enerji-fosil yak›t savafl›
belki çoktan bafllam›fl bile olabilir. 

Bir sonraki yaz›mda da 500kW üstü
günefl enerjisi santrallerini (yani li-
sans baflvurusu yap›larak kurulacak
GES'leri) irdelemeyi hedefliyorum,
orada da maalesef kaotik bir ortam
oluflmak üzere. m

Solar Baba

“Siyasi iktidarlar›n
önümüzdeki dönemde

alacaklar› ‘önlemleri’ merakla
bekliyorum. Ço¤u ekonomistin

öngördü¤ü temiz enerji-fosil
yak›t savafl› belki çoktan

bafllam›fl bile olabilir” 

Ne Zaman Eko-Adam Oluruz? 
(Fatih Altayl›'ya Sevgiler…)
“Mecburuz yoksa karanl›kta kalaca¤›z”
diye bize dayat›lan TES'lere (Termik
Enerji Santralleri), DES'lere (Do¤algaz
Enerji Santralleri), HES'lere
(Hidroelektrik Enerji Santralleri) ve
NES'lere (Nükleer Enerji Santralleri)
birileri ç›k›p PES demeye bafllad›¤›
zaman.
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Yeflil Giriflim

“Maksimum Organik Otel”
Foto¤raflar: Özgür GÜVENÇ
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Türkiye’nin ilk organik butik oteli unvan›na sahip Five Boutique Hotel, tadilat›nda
kullan›lan malzemelerden odalardaki eflyalara, sunulan yemek mönülerine kadar
say›s›z organik ürüne ve çevre dostu sertifikalara sahip. ‹stanbul’un göbe¤indeki

bu sevimli otel modern tasar›ml› odalar›yla konfordan taviz vermek istemeyen
müflterilere organik yaflam›n anahtarlar›n› sunuyor.  
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Yeflil Giriflim

‹stanbul’un en merkezi
semtlerinden Harbiye’de,
Kongre Vadisi’ne yürüme
mesafesinde bulunan Five
Boutique Hotel, tüm g›da
ürünlerinde organik ürünleri
tercih ediyor.

rganik butik otel ne demek? Yan›t al-
mas› en kolay adreslerden biri, ‹stan-
bul’un Harbiye semtinde. Türki-

ye’nin ilk organik butik oteli Five Boutique
Hotel’in kurucu ekibi, özenli çal›flmalar›yla
yaln›zca Türkiye’de de¤il dünyada da pek ör-
ne¤ine rastlanmayan bir konsepte imza at-
m›fl. 

Five Boutique Hotel’in hikâyesi, son y›llar-
da sevdikleri birçok insan› kanser yüzünden
kaybeden befl turizmci arkadafl›n, her zaman
ilgilendikleri bir konu olan organik yaflamla
mesleklerini nas›l iç içe geçirebileceklerine
kafa yormas›yla bafll›yor. Toplant›lar yap›l›-

yor, beyin f›rt›nas› ve ortak fikirler… Sonuçta
yaln›zca birkaç organik ürün kullanmaktan
ibaret olmayan, “organik” s›fat›n› hak ede-
cek nitelikte bir otel açmaya karar veriyorlar.
Ama nas›l bir organik otel? 

Minimum At›k, Maksimum Organik
Organik butik oteli dünyada çok say›da örne-
¤i olan “Bio hotel” kavram›yla kar›flt›rma-
mak gerekiyor. Bio hotel flehirden uzakta,
da¤ ete¤i, göl veya nehir k›y›s›, orman içi gibi
yerlerde kurulu, ahflap mimarileri ve yemek-
lerde kendi üretimleri olan yiyecekleri sun-
malar›yla dikkat çeken butik iflletmeleri ifa-
de ediyor. ‹stanbul’un en merkezi semtlerin-
den Harbiye’de, Kongre Vadisi’ne yürüme
mesafesinde bulunan Five Boutique Hotel ise
organik kavram›na farkl› bir aç›dan bak›yor.
Bu otelin yap›s›, sa¤l›k ve güvenilirlik ilkeleri
temel al›narak oluflturulmufl. Modern tasar›-
ma sahip 19 odas›yla oldukça konforlu ko-
naklama imkân› sunan bu otelin iflletmecile-
ri “maksimum organik” slogan›yla yola ç›k-
m›fl. Türkiye’de temin edilebilen tüm organik
sertifikal› ürünleri takip eder ve kullan›rken,

O
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Odalarda kullan›lan çarflaflar,
havlular, nevresimler ve
perdelerin organik pamuktan
üretildi¤i otelde, geri
dönüflüme özel bir önem
veriliyor.  

otelin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak di¤er ürün-
leri de do¤a ve çevre dostu niteliktekilerden
seçiyor. 

Odalarda kullan›lan çarflaflar, havlular,
nevresimler ve perdeler organik pamuktan
üretilmifl, ayr›ca otel taraf›ndan Bureau Veri-
tas firmas›na test ettirilerek ikinci kez serti-
fikaland›r›lm›fl. Sabunlar has zeytinya¤l›. 

Odalar›n tüm ahflap mobilyalar› ve parke-
leri ham ahflap, yani kokusuz, cilas›z ve ver-
niksiz. Duvar ve tavan boyalar› çevre dostu
sertifikas›na sahip bir boya firmas›n›n pa-
tentini tafl›yor. 

Organik yaflam, odan›n d›fl›nda da sürüyor.
Kahvalt›ya indi¤inizde yiyip içtiklerinizin ne-
redeyse tamam› organik ürün sertifikas›na
sahip. Servis edilen g›dalar günlük ve hafta-
l›k olarak fiiflli Organik Pazar›’ndan ve orga-
nik ürün sat›fl› yapan di¤er firmalardan te-
min ediliyor. Organik ürün al›rken sertifika
kontrolü titizlikle yap›l›yor. 

Ya¤mur Suyu da Ar›t›l›yor
Otelin temizli¤i ve bak›m› da “maksimum
organik” konseptiyle uyumlu. Temizlik

için hem yerli hem ithal organik ve çevre
dostu temizlik ürünleri kullan›l›yor. At›k
yönetimi de oldukça önemseniyor. Otelin
tüm bas›l› kâ¤›t malzemeleri, kurflun ka-
lemleri at›k kâ¤›tlardan, çöp pofletleri ise
do¤ada çözünen ve humus olarak topra¤a
kar›flabilen maddelerden üretilmifl. Kâ¤›t,
plastik, ahflap, metal ve elektronik at›klar
farkl› kutularda toplan›yor ve geri dönü-
flüm için çeflitli toplama merkezlerine
ulaflt›r›l›yor. Otelin örne¤ine pek s›k rast-
lanmayan bir uygulamas› da ya¤murdan
faydalanmak. Bir ar›tma sistemi sayesin-
de temizlenip biriktirilen ya¤mur sular›
bahçe ve temizlik ifllerinde de¤erlendirili-
yor. Enerji tasarruf politikas› gere¤ince
otelde yaln›zca A s›n›f›, yani en az enerji
tüketen elektrikli ve elektronik ürünler
kullan›l›yor. 

five b otel  8/23/11  1:13 PM  Page 101



OOtteelliinniizziinn  mmüüflfltteerrii  pprrooffiilliinnddeenn  ssöözz
eeddeerr  mmiissiinniizz??  FFiivvee  BBoouuttiiqquuee  HHootteell’’iinn
kkoonnsseeppttiinnii  kkiimmlleerr  tteerrcciihh  eeddiiyyoorr??    
Otelimiz Türkiye’nin ilk organik oteli
olmas›ndan dolay›, özellikle yurtd›fl›n-
dan büyük ra¤bet görüyor. Bu nedenle
yabanc› misafir a¤›rl›kl› çal›fl›yoruz.
Yerli misafirlerin son y›llarda organik
ve ekolojik yaflam konusunda bilinç-
lenmeleri bizleri çok sevindiriyor ama
yurtd›fl›yla k›yaslad›¤›m›zda henüz
yolun bafl›nday›z diyebilirim. Halk›-
m›zda hala organik ürünlere karfl› bir
güvensizlik ve önyarg› var. Biz bunu
k›rmak için hem internet sitemize
hem de otelimizin birçok köflesine
aç›klay›c› yaz›lar koyuyoruz, ürünleri-
mizin sertifikalar›n› sergiliyoruz. Ayr›-
ca tüm personelimizi organik ürünler

ve organik yaflam konusunda e¤itiyor
ve bilgilendiriyoruz.

OOtteellddeekkii  eekkoolloojjii  ddoossttuu  uuyygguullaammaallaarr--
ddaann  mmüüflfltteerriilleerr  nnaass››ll  eettkkiilleenniiyyoorr??  NNaass››ll
ggeerrii  bbiillddiirriimmlleerr  aall››yyoorrssuunnuuzz??
Tüm müflterilerden çok iyi geri dönüfl-
ler al›yoruz. Örne¤in 31 Mart’taki, ay-
d›nl›k bir gelecek için tüm dünyada
uygulanan “1 saatli¤ine elektrikleri
kapatmay›” öngören Dünya Saati et-
kinli¤ine tüm otel olarak kat›ld›k. Ote-
lin tamam›nda elektrikleri 1 saat bo-
yunca kapatt›k, lobi ve resepsiyonda
mumlar yakt›k. Gelen misafirler önce
çok flafl›rd›lar ancak bilgi al›nca çok
hofllar›na gitti ve eyleme destek verdi-
ler. Ayr›ca organik yaflamla ilk kez ote-
limizde tan›flan insanlar, buradan ay-

r›ld›ktan sonra art›k organik ürünler
kulland›klar›na dair bilgi ve teflekkür
mektuplar›, mailleri gönderiyorlar.

OOtteelliinniizzddee  ççeevvrree  kkoorruummaa  aammaaççll››  hhaannggii
uuyygguullaammaallaarr››  hhaayyaattaa  ggeeççiirrmmeeyyii  ddüüflflüü--
nnüüyyoorrssuunnuuzz??  
Bundan sonraki ilk projemiz, günefl ve
rüzgâr enerjilerini otelimizde kullan-
mak. Bu konuda gerekli ad›mlar› at-
maya bafllad›k. Öncelikli hedefimiz or-
ganik butik otel projemizi baflka flehir-
lerde ve bölgelerde de yayg›nlaflt›r-
mak ancak bu ifli baflarmak çok mali-
yetli ve yorucu bir süreci gerektiriyor.
Bunun için organik ürün firmalar›n›n
deste¤ini tam olarak arkam›zda his-
setmeye ihtiyac›m›z var; haz›r olmay›
bekliyoruz. m
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Yeflil Giriflim

Five Boutique Hotel Genel Müdürü Figen Dikkaya:

“Müflterilerimizi de Dönüfltürüyoruz”
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Geridönüflüm
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Exitcom Kurucusu Murat Ilgar:

“Flüoresanlar› da 
Tonerleri de Geri 
Dönüfltürece¤iz”

E-at›k konusu tüm dünyan›n son derece ciddiye ald›¤› bir
konu. Elektronik malzemelerin art›fl›, insana ve do¤aya
zararl› e-at›k da¤lar›n›n oluflumuna neden oluyor. fiu
anda do¤ru düzgün bir yönetmeli¤i bile olmayan bu
alan›n hem endüstrisi ve altyap›s›n›n hem de kamusal
bilincinin oluflmas› için durmaks›z›n u¤raflan Exitcom’un
kurucusu Murat Ilgar, evlerdeki e-at›klar›n toplanmas›
için herkesin elini tafl›n alt›na koymas› gerekiyor diyor ve
Marmara Kalk›nma Ajans›’yla kuracaklar› Toner Geri
Dönüflüm tesisinin müjdesini veriyor. 

Foto¤raflar: Özgür GÜVENÇ
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GGeeççttii¤¤iimmiizz  yy››ll  yyiinnee  bbiirraarraayyaa  ggeellmmiiflfl  vvee
ssoonn  ddeerreeccee  öönneemmllii  bbuulldduu¤¤uummuuzz  ee--aatt››kk
kkoonnuussuunnuu  kkoonnuuflflmmuuflflttuukk..  OO  ggüünnddeenn  bbuu
yyaannaa  nneelleerr  yyaaflflaanndd››??  EE--aatt››kkttaa  nnee  aaflflaa--
mmaaddaayy››zz??
Bir kere bu süreçte, sizlerin, yani
medyan›n da deste¤iyle e-at›¤›n bili-
nirli¤i artt›. Ama e-at›k konusundaki
çözümsüzlük hâlâ devam ediyor. Bir-
çok firma elektronik at›k ifline girdi
ancak bu durum, mevcut legal at›k
geri dönüflümünde bizi daha da zor
duruma soktu. 

NNeeddeenn??
Çünkü Türkiye’de 500 bin ton e-at›k
var fakat bunun sadece befl bin tonu
legal olarak toplan›yor. Lisans alan fir-
malar bu befl bin ton üzerinde yo¤un-
laflt›lar. Zaten ufak olan pastan›n pay-
lafl›m›nda ifller iyice içinden ç›k›lmaz
hale geldi.

PPeekkii,,  ppaassttaa  hhiiçç  bbüüyyüümmeeddii  mmii??
Pasta çok nadir büyüdü. Belki firmala-
r›n biraz daha gayretiyle 10 bin tonla-
ra ç›km›flt›r. Sorun flurada: Türkiye’de-
ki ya da dünyadaki istatisti¤e bakt›¤›-
n›z zaman elektronik at›¤›n yüzde 85’i
evlerde bulunuyor. Lisans alan bizim
gibi firmalarsa evlerden toplama ya-
pamad›¤› için endüstriyle çal›fl›yorlar.
O da toplam at›¤›n sadece yüzde 15’i.
Yani 75 ton at›ktan bahsediyoruz. Ta-
bii bunun en büyük nedeni Türkiye’de
yönetmeli¤in ç›kmamas›. Biz Exitcom
olarak toplama sistemini kendi aç›-
m›zdan kurmufl vaziyetteyiz. Maalesef
Türkiye’de bunu sadece biz yap›yoruz
ve aç›kças› bundan zarar ediyoruz fa-
kat yapmaya da devam edece¤iz. 

fifiuu  aannddaa  hhaannggii  eelleekkttrroonniikk  mmaa¤¤aazzaallaa--
rr››yyllaa  aannllaaflflmmaa  yyaappmm››flfl  dduurruummddaass››nn››zz??
Electro World, Medya Markt ve Tek-
nosa bu iflin bafl›n› çekiyor. Baflka ma-
¤azalar da bafll›yor e-at›klar› topla-
maya. Ben onlar› gerçekten tebrik

Geridönüflüm

fiu anda Marmara Kalk›nma Ajans›’yla
beraber Yaklafl›k 750 bin Lira bütçeli
bir toner geri dönüflüm tesisi kuruyoruz.
Toneri hammaddeye çevirece¤iz. Toner
olay› çok ciddi bir problemdir. Tonerin
geri dönüflümü çok yüksek maliyetli
oldu¤u için insanlar bunu geri
dönüflüme getirmiyorlar, do¤rudan
çöpe at›yorlar. 
Toner geri dönüflüm tesisi ço¤u ülkede
yok. Toner geri dönüflümü zor bir ifl.

K›r›lma s›ras›nda patlama riski var,
içindeki toz, tehlikeli at›k k›sm›na
giriyor. Bu aç›dan toner ciddi bir
s›k›nt›. Toneri flu an Türkiye’de
yakmaktan baflka çare yok ama bu
tesisle biz ondan hammadde
üretece¤iz. ‹çindeki plasti¤i
temizleyece¤iz, demiri, bak›r›,
alüminyumu ay›raca¤›z. Bu tesis de 
6-7 ay sonra bitecek. Bunu da ilk defa
size aç›kl›yorum. 

“‹lk EKOIQ’ya aç›kl›yorum: 
Tonerleri de Geri Dönüfltürece¤iz”
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ediyorum. Adamlar yurtd›fl›ndan gel-
diler ve zarar›na, kâr›na bakmadan
oradaki prosesin ayn›s›n› burada uy-
gulamaya bafllad›lar.

Bu sistemi kurmak gerçekten hiç
çok kolay de¤il; zor ve maliyetli. Bu
sistemin organizasyonunu yapacak-
s›n›z, bilgilendirmesini yapacaks›n›z,
elemanlar›n›z› e¤iteceksiniz… Bizden
baflka da bunu yapmak isteyen pek
olmad›. 

BBuu  ttooppllaammaa  ssiisstteemmii  nnaass››ll  kkuurruulldduu??  
Firmalarla beraber kurduk. Yabanc›
firmalar›n pazara girdi¤ini duyunca
onlara gittik anlatt›k; baz›lar› da do¤-
rudan bize geldiler, “Biz böyle bir fley
yapmak istiyoruz” dediler. Bunu mar-
keting olarak da kullan›yorlar netice-
de. Çal›flmalar gayet güzel gidiyor.
Halk da getiriyor. 

PPaassttaann››nn  bbüüyyüümmeessiinnddee  bbuu  ççaall››flflmmaann››nn
bbiirr  kkaattkk››ss››  vvaarr  mm››??
Muhakkak. Yaln›z flöyle bir s›k›nt› var:
Ufak ma¤azalarda yer problemi oluyor
ama büyük ma¤azalar›n hepsinde ra-
hatl›kla bu ifl yürüyor. Asl›nda bu çal›fl-
malarla biz kendimizi kurtard›k. Fakat
bizim derdimiz Türkiye için. Türkiye
gerçekten çok büyük bir ülke. Belçika,
Hollanda gibi ülkelerle Türkiye’yi k›-
yaslamamak laz›m. At›kta transport
olay› çok önemlidir. Biz at›¤›m›z› örne-
¤in Mersin’den, Kayseri’den, Ada-
na’dan al›yoruz ama orada legal firma-
lar bulamad›¤›m›z için ‹zmit’teki tesi-
simize tafl›yoruz çünkü do¤ru düzgün,
bölgesel çal›flan, lisansl› firmalar yok.
Lisansl› firmalar›n ço¤u da iyi denet-
lenmiyor. 

Bak›n, Türkiye’de ciddi manada bir
denetleme s›k›nt›s› var. Bunun alt›n›
özellikle çizerek söylüyorum. Bugün
belediyeler, il çevre müdürlükleri bana
göre gerçek anlamda denetleme yap-
m›yorlar. 

Oysa at›k olay›n›n hiç flakas› yok.

Geçti¤imiz dönemde Dilovas›’nda bin
tona yak›n tehlikeli at›k döküldü. Bun-
lar› kim döktü? Bugün elektronik at›k-
ta bir firma 250 ton at›¤› demir diye
hurdac›ya verdi. Bunu kim denetledi?
Cezas› verildi mi? 

Aç›k ve net söylüyorum bu at›k ola-
y›, geri dönüflüm firmalar›, at›¤› üre-
ten firmalar, üreticiler, bakanl›klar ve
belediyeler dahil olmak üzere herke-
sin komple organize çal›flmas› gere-
ken bir alan. Tek bir taraf›n yapabile-
ce¤i bir fley de¤il. 

HHiiççbbiirr  zzaammaann  tteekk  bbaaflfl››nnaa  kkiimmssee  bbuunnuu
bbaaflflaarraammaazz……
Kesinlikle öyle. Herkes üzerine düflen
görevi yapacak, herkes elini tafl›n alt›-
na koyacak. fiu anda Türkiye’de kur-
du¤umuz sistem çok güzel çal›fl›yor.
Market zincirlerinden, belediyelerden
bir s›k›nt›m›z yok ama bizim üstümü-
ze çok fazla yük biniyor. Örne¤in imha
maliyetlerini biz karfl›l›yoruz ki bu bi-
zim kar›fllamam›z gereken bir maliyet
de¤il. Bunun yönetmelikle düzenlen-
mesi gerekiyor. Bunu flu anda ham-
madde de¤erleri yüksek oldu¤u için
karfl›layabiliyoruz. Ama bunun bilinç-
lendirilmesi ifli var -ki asl›nda bu da bi-
zim görevimiz de¤il. m

“Yunanistan’›n 
Flüoresanlar›n› da 
Geri Dönüfltürebiliriz”

Biz firma olarak elektronik at›¤›n

kanayan yaralar›na el at›yoruz.

Mesela son derece tehlikeli gazlar

içeren flüoresan kanayan bir

yarad›r. Türkiye’de her y›l 40

milyona yak›n flüoresan sat›l›yor,

bu da 3-4 bin ton yapar. Ama

Türkiye’de sadece 100-200 ton

toplan›yor.

Ve flu anda bir y›l› aflan bir süredir

TÜB‹TAK’la birlikte sürdürdü¤ümüz

flüoresan geri dönüflüm tesisi

tamamlanm›fl durumda. Bir tek

filtrelerin ba¤lanmas› ifli kald›.

Tamamen kendi know-how’›m›zla

yapt›¤›m›z bir tesis bu. Böyle bir

tesis Avrupa’n›n belli bafll› ülkeleri

d›fl›nda hemen hiçbir ülkede yok.

E¤er Bakanl›k’tan izin verirse

Yunanistan, Bulgaristan ve

Romanya gibi yak›n ülkelerden de

flüoresanlar dönüfltürülmek üzere

bize gelecek. fiu anda Almanya’ya

yolluyorlar. Üzerine de dünya kadar

para ödüyorlar. Halbuki biz daha

yak›n›z onlara. 
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Ticaret

Adalet Ticaretin Temeli (midir?)

Fairtrade 
Yaz›: Alp GÖKALP
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Ticaret ahlak›na bir
standart getirilebilir mi?
Elden ç›kar›lan›n daha
fazlas›n›n cebe geri
dönmesi mant›¤›yla
çal›flan Fairtrade,
faaliyet alan›na giren
ülkelerdeki çiftçilerin ve
iflçilerin belirli bir
standarda göre
ücretlendirilebilmesi için
2002 y›l›ndan beri çaba
sarf ediyor. Dünyaca
bilinen markalar›n
deste¤ini de arkas›na
alan organizasyon,
negatif elefltirilere
rakamlarla cevap
vermeyi tercih ediyor.
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ngiliz yazar James Boswell, 18.
yüzy›lda kaleme ald›¤› “Samuel
Johnson’›n Hayat›” adl› biyogra-

fide kendisinden flöyle bir al›nt› yapar:
“Bir adam›n ifli sadece para kazan-
maktan ibaret de¤ildir, taraflar ara-
s›nda iyi niyet yeflertebilmek de ifl ya-
flam›n›n önemli bir parças›d›r.”

‹flte bu al›nt›, Fairtrade, yani “Adil
Ticaret” ak›m›n›n slogan› olarak an›l›-
yor günümüzde. Fairtrade vas›tas›yla,
geliflmifl ülkelerin tüketim gücü kulla-
n›larak geliflmekte olan ülkelerini üre-
ticileri için adil bir ücretlendirme ya-
p›lmas› güvence alt›na al›n›yor. Dola-
y›s›yla Bat› piyasalar›nda yap›lan kü-
çük bir de¤ifliklik, dünya üzerindeki
baflka bir yerde büyük bir de¤ifliklik
yap›lmas› için vesile oluyor. Sadece
bununla da yetinmiyor Fairtrade ve
al›c› firmalar›n, anlafl›lan fiyat›n üstü-
ne sosyal, çevre ve ekonomik geliflim
projelerini desteklemek amac›yla bir
de ekstradan prim ödemesini flart ko-
fluyor. Bu flekilde çiftçilerin mevsim
de¤iflimleri, zay›f tohumlar gibi d›fl et-
kenler karfl›s›nda bile kendilerini gü-
vende hissetmeleri sa¤lan›yor.

Adil Ticaretin Yükselifli
Resmi sitesinde Fairtrade kendini,
uluslararas› platformda tan›nan ve
azgeliflmifl ülkelerdeki üreticilere,
ürünlerine ve servislerine hakça paha
biçilece¤ini vaat eden, makul çal›flma
flartlar› sa¤layan ve sat›n alanlar tara-
f›ndan kendilerine güvence verilece¤i-
ni taahhüt eden; k›saca ticarette ada-
leti öngören bir yaklafl›m olarak ta-
n›ml›yor.

Di¤er etik ticaret projelerinden
farkl› olarak üreticiye parasal aç›dan
iki tür yarar sa¤l›yor Fairtrade. Sürdü-
rülebilir üretimin maliyetlerini karfl›-
layan garanti alt›ndaki bedel, yani Fa-
irtrade Minimum Ücretlendirme
(FMP), ücretlerin belirlenmifl kotan›n
alt›na düflmesine engel oluyor. Bu

flekilde, flartlar ne olursa olsun, belirli
bir ücretin alt›na inilmeyece¤i güven-
cesinin yan› s›ra çiftçinin ve iflçilerin
üretim için yapt›klar› masraf›n karfl›l›-
¤›n›n olabildi¤ince ço¤unun tekrar
kendi ceplerine girmesine önayak olu-
nuyor. Fairtrade Prim (FP) ücretlendi-
rilmesi ise, ele geçenin üzerine bir bo-
nus oluyor ve çiftçi bunu hangi sosyal
geliflim alan›nda kullanaca¤›na kendi-
si karar veriyor. 

Her ne kadar üzerinde Fairtrade lo-
gosu bulunan ürünlerle piyasadaki di-
¤er ürünlerden gözle görülür derecede
fiyat fark› bulunsa da, insani getirisi-

Ticaret

‹

Fairtrade Minimum
Ücretlendirme (FMP),

ücretlerin belirlenmifl kotan›n
alt›na düflmesine engel
oluyor. fiartlar ne olursa
olsun, çiftçilere belirli bir

ücretin alt›na inilmeyece¤i
güvencesini veriyor. 

Dikkatli bak›ld›¤›nda ürün toplayan bir
çiftçiyi tasvir eden Fairtrade logosunu,
günümüzde kuruluflun faaliyet
gösterdi¤i ülkelerdeki birçok ürünün
üzerinde bulmak mümkün. Çay,
kahve, pirinç, muz, mango, kakao,
pamuk, fleker, bal, meyve suyu,
kabuklu yemifl, baharat, flarap, giyim
malzemeleri ve ayakkab›lar gibi genifl
bir yelpazede ürüne ulaflan yeflil-mavi
logonun yap›flt›r›ld›¤› en ilginç yer ise
futbol topu. 
Pakistan’da Fairtrade sertifikasyonunu
almak için ilk baflvuran flirket Talon
Sports. fiirket taraf›ndan resmi
standartlara uygun olarak üretilen bu
futbol toplar›, yap›ld›klar› köydeki ev
kad›nlar›na ifle yak›n bir çal›flma alan›
sa¤l›yor. 
Talon Sports’un bu gayreti tarihsel bir
ironiye de sahip. Belki pek ço¤unuzun
bildi¤i üzere, 1995 y›l›nda bas›na
s›zd›r›lan foto¤raflarla, Pakistan’da Bat›l›
firmalar›n futbol topu üretmek amac›yla
çocuk iflçi ve kad›nlar› uzun saatlerce,
çok zor flartlarda çal›flt›rd›¤› ortaya
ç›km›flt›. 1998 y›l›nda V.V. Giri Ulusal
Çal›flma Enstitüsü’nün (NLI) yay›nlad›¤›
rapora göre Jalandhar sanayi
bölgesinde o dönemde 10 binden
fazla çocuk iflçi çal›flt›r›l›yordu.
Resmi standartlardaki bir futbol topu
ancak elle dikilebiliyor ve günde bir kifli
en fazla 5 ya da 6 tane top
ç›karabiliyor. Fairtrade sertifikasyonu ile
çal›flan iflçilerin ceplerine ayl›k
ortalama 6 bin rupi geçiyor ve bu daha
önce kazand›klar›n›n üç kat›na denk
geliyor.

Gönül Rahatl›¤›yla
Futbol
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nin yüksek olmas›, her geçen gün daha
fazla tüketicinin bu ürünleri tercih et-
mesine neden oluyor. Uluslararas›
Kalk›nma Sekreteri Douglas Alexan-
der, Fairtrade sat›fllar›n›n 2010 y›l›nda
yüzde 57’lik bir art›fl gösterdi¤inin al-
t›n› çiziyor: “Art›k ‹ngiltere’deki 10 ev-
den 7’si Fairtrade’i destekliyor. En gü-
zeli de insanlar›n Fairtrade’i, açl›k ora-
n›n› azaltma ad›na en etkili yol olarak
görmesi. Bugün ‹ngiltere’de 450 tane
Fairtrade sertifikas›na sahip kasaba, 3
bin okul ve 5 bin tane kilise ve sinagog
bulunuyor.” BM’nin tahminlerine gö-
re, global ekonomik krizin 100 milyon
insan› açl›k s›n›r›n›n alt›na itmesi, 60
milyonunu da iflsiz b›rakmas›n›n, Fair-
trade’in ne kadar önemli bir yap›lan-
ma oldu¤unu bir kez daha vurgulad›¤›-
n› söylüyor Alexander. 

Uzun Soluklu Bir Ak›m
Bir hareket olarak bak›ld›¤›nda, Fair-
trade tahmin edildi¤i kadar genç bir
yap›lanma de¤il asl›nda. 2. Dünya Sa-
vafl› sonras›, kendileri d›fl›nda ülkele-
rin de varl›¤›ndan haberdar olan Ame-

rikal›lar›n, kimi mahalle bakkallar›, ki-
lise gruplar› ve pazarlarda yard›m
amac›yla Çinli mültecilerin ve fakir
Porto Rikolu yerlilerin el eme¤i ürün-
lerini satmas›yla ortaya ç›k›yor adil ti-
caret düflüncesi. Aralar›nda sözbirli¤i
olmad›¤›ndan herhangi bir yap›lan-
maya gidemeyen bu gruplar, 60’l› y›l-
lara gelindi¤inde Avrupa’daki neo-em-
peryalizme karfl› gelifltirilen politik
yaklafl›m›n ikonlar› aras›nda say›lma-

ya bafll›yor. Radikal ö¤renci
hareketlerinin çokuluslu flir-
ketleri hedef almas›, gele-
neksel küçük aile flirketi mo-
delinin ifle yaramaz hale gel-
mesi endiflesine eklenince
nihai bir çözüm aray›fl› kaç›-
n›lmaz oluyor. 

1965 y›l›nda “Yard›m de-
¤il, ticaret” düsturu ile orta-
ya ç›kan ilk Alternatif Tica-
ret Organizasyonu olan ‹n-
giltere menfleli Oxfam, eski
kolonilerden ithal etti¤i elifli

ürünleri ülkenin çeflitli yerle-
rinde açt›¤› dükkânlarda ve ka-

talogla posta siparifli yöntemiyle sat-
maya bafll›yor. Hemen akabinde gelifl-
mekte olan ülkelerin yerel sanatç›lar›-
n›n elyaf ifli, kanaviçe tarz› çal›flmala-
r›n› Amerika’n›n çeflitli eyaletlerinde-
ki kiliselere ve bitpazarlar›na tan›t-
mak amac›yla, ilk Worldshop (Dünya
Dükkân›) aç›l›yor. Bu anlay›fl o kadar
de¤er görüyor ki, 1970’lerin bafl›nda
Benelüks flehirleri ve Almanya’da bu-
na benzeyen bir sürü küçük dükkân
aç›lmaya bafll›yor. Bu dükkânlar› da
arkalar›na alarak, bu hareketin politik
nedenlerden dolay› ana ticaret kanal-
lar›na dahil edilmeyen ülkeler için pi-
yasa bulmay› hedefledi¤inin alt›n› çi-
zen aktivistler dünya piyasalar›n›n il-
gisini çekmeyi baflar›yorlar. 

Buna ra¤men, 80’lere gelindi¤inde
Worldshop ürünleri, piyasada bulunan
benzerlerinden daha demode ve sakil

Uluslararas› Kalk›nma
Sekreteri Douglas Alexander,

Fairtrade sat›fllar›n›n 
2010 y›l›nda yüzde 57’lik 

bir art›fl gösterdi¤inin 
alt›n› çiziyor ve 

“Art›k ‹ngiltere’deki 10 evden
7’si Fairtrade’i 

destekliyor” diyor.
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göründükleri düflüncesiyle on sene
önce yakalad›klar› ra¤beti kaybetme
tehlikesiyle karfl›lafl›yor. Bu, bir yan-
dan Fairtrade destekçilerini yeni bir
model bulmak için düflünmeye zorlar-
ken, bir yandan da tar›msal hammad-
de fiyatlar›n›n düflmesinin fakir çiftçi-
yi nas›l etkiledi¤i sorgulanmaya baflla-
n›yor. Sonuç olarak Worldshop’lar›n
sadece eliflleriyle s›n›rl› kalmay›p çift-
çiden çay, kahve, kurutulmufl meyve,
kakao, meyve suyu, pirinç ve baharat
gibi ürünleri de sat›n almas›na karar
veriliyor. 

Fairtrade’in sadece bir doktrin de¤il,
ekonomik yap›lanma olarak ifle yara-
mas› ve sat›fllardan sonuca ulaflabil-
mesi için ise sertifikas›n› beklemesi
gerekiyor. Her ne kadar sat›fllar gün
geçtikçe art›yor olsa da sa¤a sola da¤›l-
m›fl olan küçük dükkânlar›n tüketiciye
istenilen ölçüde ulaflamayaca¤› düflü-
nüldü¤ünden daha büyük da¤›t›m ka-
nallar› aranmaya bafllan›yor. Böylece,
1988 y›l›nda Fairtrade ürünlerine bir
sertifika verilerek Worldshop’lar›n d›-

fl›nda da sat›labilmesi fikri ortaya at›l›-
yor ve Solidaridad adl› firma taraf›n-
dan kullan›lan sertifika sayesinde Hol-
landal›lar, ilk sertifikal› Fairtrade ta-
r›m ürünü olan Meksika kahvesiyle ta-
n›fl›yorlar. 

1997 y›l›nda Almanya’da kurulan
FLO (Fairtrade Markaland›rma Orga-
nizasyonu) ile olay daha da ciddilefli-
yor ve 2002 y›l›ndan itibaren, Fairtra-
de logosu birbirinden farkl› say›s›z
ürünün üzerinde yer almaya bafll›yor.
‹flin sadece ürüne biçilen adil fiyatla
s›n›rl› kalmas›n› istemeyen Fairtrade
yetkilileri, 2000 y›l›ndan itibaren al›c›
firmalar›n verdikleri ücretin yan› s›ra
bir de sa¤l›k, e¤itim ad›na yap›lan har-
camalarda kullan›lmak üzere prim
ödemelerini zorunlu tutmaya bafll›-
yorlar. Bu yolla çiftçilerin erozyon, sel
gibi do¤al de¤iflimler karfl›s›nda eks-
tradan bir güvenceleri olmas›, yeterli
mahsule ulaflamasalar bile o dönemde
maddi s›k›nt›ya düflmemeleri için ola-
nak sa¤lan›yor.

2001 y›l›ndan beri Fairtrade’de Yet-
kili Müdürlük görevini sürdüren Har-
riet Lamb’e göre ise adil ticaret hare-
keti için att›klar› en etkili ad›m Tops-
hop, Nestle, Starbucks ve The Body

Ticaret

Soruyu yöneltti¤imiz FLO Yeni
Pazarlar Dan›flman› Matthias Altman,
asl›nda Türkiye’den birtak›m firmalar›n
Fairtrade kullan›c›s› olarak bir süredir
listelerinde bulundu¤unu belirtiyor:
“Bu flirketler, Fairtrade sertifikal›
ürünleri kullan›yor ve ticaretini
yap›yorlar. Ama ne yaz›k ki bu ürünler
piyasada Fairtrade ismi ve amblemi
alt›nda temsil edilmiyorlar. Bunun da
nedeni henüz Türkiye’de bizi temsil
eden bir inisiyatifin bulunmamas›.”
Bunun bizim fark›nda olmadan
Fairtrade ürünleri kullanmam›z›
engellemedi¤ini söyleyen Altman
ekliyor: “Türkiye’de bayilikleri bulunan
Topman, Starbucks, Ben & Jerry’s,
Accessorize, Debenhams gibi flirketler
vas›tas›yla ürünlerimiz Türklere
ulafl›yor ve bu da bizi mutlu ediyor.”

Altman, Fairtrade sertifikasyonu almak
isteyen flirketlerin info@flo-cert.net
adresinden kendileriyle iletiflime
geçebileceklerini ve gerekli bilgileri
edinebileceklerini söylüyor. 

Fairtrade Türkiye’ye Gelir mi?

Fairtrade’in Yetkili Müdürü
Harriet Lamb’e göre, adil

ticaret hareketi için att›klar›
en etkili ad›m Topshop,

Nestle, Starbucks ve The
Body Shop gibi markalar›n

Fairtrade sertifikas› almas›n›
sa¤lam›fl olmak.
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Shop gibi dünyaca tan›nm›fl
markalar›n Fairtrade sertifi-
kas› almas›n› sa¤lam›fl ol-
mak. “Büyük firmalara ihti-
yac›m›z var” diyor Lamb,
“çünkü bizi ileriye götürebil-
mek için gerekli olan piyasa
de¤iflikliklerini sa¤layacak
kapasiteye sahipler. Art›k bir
Starbucks dükkân›n›n ön ca-
m›ndaki bütün posterlerin
üzerinde Fairtrade’in logo-
sunu görüyorsunuz. Çal›-
flanlar›n yakalar›nda ‘I’m
proud to support Fairtra-
de’ (Fairtrade’i destekle-
di¤im için gurur duyuyo-
rum) rozetleri bulunuyor.
‹nsanlar›n gözlerinin al›fl-
mas› için bu tip ad›mlar çok de-
¤erli.” Bugün bir zamanlar ucuza iflçi
çal›flt›r›ld›¤› için boykot edilen Tops-
hop ya da H&M, Marks&Spencer gibi
giyim markalar›n›n satt›¤› birçok ürü-
nün etiketinde nerede üretildi¤inin
hemen alt›nda Fairtrade pamu¤u kul-
lan›ld›¤› yaz›yor. Nestle ve Cadbury çi-
kolatalar›n› da sertifikaland›ran Fair-
trade, The Body Shop, Lush gibi koz-
metik markalar›n›n kulland›¤› birçok
üründe de ad›n› geçirmeyi baflar›yor. 

Madalyonun Öbür Yüzü 
Fakat her fley istenildi¤i kadar pürüz-
süz ilerlemiyor. Faaliyet alan›n› sürek-
li geniflletmeye çal›flan Fairtrade, bir
süredir “adaletin s›n›rlar›n› fazlas›yla
zorlad›¤›” gerekçesiyle do¤a forumla-
r›nda baz› suçlamalarla karfl› karfl›ya
kal›yor. Karfl›t fikir gelifltirenlerin ç›k-
t›¤› nokta kuruluflun, kendi kendine
yetebilme düsturu ad›na, sertifikas-
yon alan ifl sahiplerini piyasada bulu-
nan markalarla rekabete girebilmek
amac›yla fazla mesaiye cesaretlendir-
mesi ve bunun da mekanizasyona, in-
san gücü kapasitesinin afl›lmas›na yol
açmas›.

Serbest pazar düflünce havuzu
Adam Smith Institute’tan Dr. Madsen
Pirie’ye göre, belirli üreticilerin sesini
duyurabilmesi için piyasaya müdahale
eden Fairtrade asl›nda bu yolla üçüncü
dünya ülkelerinin çiftçilerini “Bat› pa-
zarlar›n›n köleleri” haline dönüfltürü-
yor: “Satt›klar› ürünlere ödedi¤imiz
primler bir süre sonra onlar›n bize
ba¤l› hareket etmelerine, bu çark›n
difllisi olmalar›na yol aç›yor. Bu flekil-
de en baflta yola ç›k›lan ba¤›ms›z piya-
salara, küçük esnafa ulaflma amac›n-
dan sap›lm›fl oluyor.”

E¤itim kalk›nma örgütü WORLD-
write’tan Steve Daley de, Fairtrade’›n
etki alan›n›n fazlas›yla dar oldu¤unu
savunuyor, “Fairtrade’den gelen bir-
kaç ekstra bir insan›n hayat›n› ne öl-
çüde de¤ifltirebilir ki? Peru’da sabah

6’dan akflam 5’e kadar çal›fl›p
Fairtrade kahve üreten bir iflçi
günde 10 sole kazan›yor (yakla-
fl›k 5 TL), ki bu ayn› flartlarda
çal›flan baflka bir iflçiden sadece
2 sole fazla. ‹yi niyet tafl›mas›,
gerçekten de baflar›l› bir sonu-
ca ulaflt›¤› anlam›na gelmiyor
ne yaz›k ki.” Fairtrade’in üçün-
cü dünya ülkelerinin çiftçileri-
nin hayatlar›n› de¤ifltirmek ye-
rine Bat›l› tüketicileri pohpola-
d›¤›na inanan Daley ekliyor:
“Daha geleneksel olan güzel-
dir”i destekliyor Fairtrade ama
geliflmekte olan ülkelerin Ba-

t›’n›n de¤iflen zevklerine hitap
etmek yerine, modern tar›m metot-

lar›yla tan›fl›p insan gücüne dayanan
üretimi k›rmaya ihtiyac› var.” 

FLO Medya Sorumlusu Reykia Fick
ise bu tart›flmalar› anlams›z buluyor.
“Geliflmekte olan ülkelerdeki çiftçile-
rin ve iflçilerin, ürünlerini çeflitlendir-
mek ya da ailelerine gelir sa¤layabil-
mek ad›na sadece tar›ma umut ba¤la-
mamalar› için yat›r›mlara ihtiyaç var.
Fairtrade sertifikasyonu sayesinde
prim ödemelerini toplum ve ifl gelifltir-
me projelerine yat›rabiliyorlar” diyor
Fick ve baz› istatistiklere dikkat çeki-
yor: “Son 20 y›ld›r, lisansl› Fairtrade
ürünleri 80’den 4 bin 500’e ç›k›p, dün-
yan›n çeflitli yerlerindeki 7 bin çiftçi ve
ailesine yard›mc› olmay› baflard›. Bu-
gün Meksika’dan Güney Afrika’ya 22
ülkede, 58 geliflmekte olan ülkede ye-
tifltirilen Fairtrade ürünleri sat›l›yor.
Sadece geçen sene ‹ngiltere’de Fair-
trade ürünlerinden 700 milyon pound
kazanç edinildi. Olumsuz elefltirilerde
bulunanlar›n, bu rakamlar› göz ard›
etmemeleri gerekti¤ini düflünüyo-
rum.” m

Organizasyon hakk›nda daha detayl›
bilgi edinmek için web adresi
www.Fairtrade.org.uk

FLO Medya Sorumlusu 
Reykia Fick, son 20 y›ld›r,

lisansl› Fairtrade ürünlerinin
80’den 4 bin 500’e ç›kt›¤›n›, 
dünyan›n çeflitli yerlerindeki

7 bin çiftçi ve ailesine
yard›mc› olmay› baflard›¤›n›

söylüyor.
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ünyan›n tüm kentleri at›k
toplama sorunuyla her geçen
gün daha fazla yüzlefliyor. Bu

devasa sorunu çözmenin yoluysa, da-
ha ileri teknolojilere yönelik yat›r›m-
lar yaparak mevcut standartlar› yük-
seltmekten geçiyor. ‹talya’n›n Pie-
monte bölgesi ve özellikle Cuneo ken-
ti, ça¤dafl metropollerin at›k yöneti-
minin en stratejik sektörlerden biri
haline geldi¤inin en iyi kan›tlar›ndan
biri say›l›yor. ‹spanya’dan Fransa’ya,
Güney Amerika’dan Birleflik Arap
Emirlikleri’ne ve en son Türkiye’ye ka-
dar bir çok de¤iflik co¤rafyada uygula-
ma alan› bulan Easy Entegre Otomatik
At›k Toplama Sistemi’nin yarat›c›s›
Nord Engineering de, iflte bu kentten
yola ç›km›fl. Bugün, tasar›m ve endüs-
triyel otomasyon alan›n›n lideri olan
ve yaklafl›k 20 y›ld›r Cuneo’daki mer-
kezinde otomatik, yandan yüklemeli
çöp toplama ekipmanlar› ve bunlar›
yöneten bilgisayar programlar› üze-
rinde çal›flan flirketin geliflimi de bafl-
döndürücü. Sadece son iki y›lki ciro ar-
t›fl› yüzde 150.

fiirket sahibi Massimo Armando;
“Uzun y›llara dayanan deneyim ve bu-

Geridönüflüm

“Avrupa’y› ‹kna Ettik; 
S›ra Türkiye’de”
‹talya’n›n Cuneo flehrinden yola ç›kan ve en yenilikçi kentsel at›k toplama
teknolojilerinden biri olan EASY Entegre Otomatik At›k Toplama Sistemi, art›k
Türkiye’de. Sistemin tasar›mc›s› ve üreticisi Nord Engineering flirketinin Türkiye
Yöneticisi Roberto Messi, at›klar›n kaynakta ayr›flt›r›lmas›n›n öncelikli oldu¤unu
vurguluyor ve ekliyor: “EASY sistemli kamyonlar›m›z ve CITY konteynerlerimiz
aras›ndaki eflsiz uyum sayesinde ayn› kamyonla, kar›fl›k çöp, plastik, metal, kâ¤›t ve
cam at›¤› ayr› ayr› toplayabiliyoruz”.

D
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günkü çöp toplama hizmetiyle ilgili
sorunlar›n analizi, tek bir operatör ta-
raf›ndan kullan›labilen, kamyonun
her iki taraf›ndan konteyner boflalta-
bilen ekipman ve fl›k bir kent mobilya-
s› görünümlü, genifl hacimli ve çok
amaçl› at›k konteynerleri dizisinden
oluflan EASY çöp toplama sisteminin
gerçeklefltirilmesini mümkün k›ld›”
diyor. 

Türkiye’nin yerel yönetimlerinin ve
tabii vatandafllar›n›n bafl›n› en çok a¤-
r›tan konulardan biri olan at›k soru-
nuna yenilikçi çözümler getirdiklerini
ve bunu Avrupa’da baflar›yla uygula-
d›klar›n› ifade eden Nord Engineering
Türkiye Yöneticisi Roberto Messi bu
pazardaki ana hedeflerini EKOIQ der-
gisine anlatt›. Tüm at›klar›n entegre
bir sistemle kayna¤›nda ayr› toplan-
mas› noktas›nda Türkiye’nin emekle-
me döneminde oldu¤unu söyleyen
Messi, buna ra¤men oldukça umutlu
çünkü ona göre “Türkiye, yeni tasa-
r›mlara ve projelere yatk›nl›kta liste
bafl›nda ve Türkler her zaman yenilik-
çi çözümler konusunda çok dikkatli”.

NNeeddeenn  TTüürrkkiiyyee’’yyee  ggeellddii  NNoorrdd  EEnnggiinnee--
rriinngg??
Gururla ifade edebilirim ki, ‹talya ha-
ricinde Nord Engineering ilk defa bir
baflka ülkede kendi flirketiyle temsil
ediliyor. Bu durum, bu ülkeye verdi¤i-
miz önemin göstergesi. Asl›nda çeflitli
ürünlerimizle 2004 y›l›ndan beri Tür-
kiye’de bulunuyoruz ama ticari iliflki-
lerimizi güçlendirmek ve iyi bir sat›fl
sonras› hizmeti sunmak amac›yla ye-
rel bir birime gerek duyduk. Ayr›ca
Türkiye pazar›nda imaj›m›z› zedele-
yen haks›z rekabetle karfl›laflt›k. Tür-
kiye’deki fiziki varl›¤›m›z›n amac›, ön-
celikle, ürünlerimizi, kalite ve patent-
lerimizi korumak.

‹stanbul, Sancaktepe’deki flubemiz,
sat›fl sonras› departman›, kamyon ser-
vis atölyesi, sat›fl ofisleri, konteyner
montaj› alan›yla son derece modern
bir tesistir. Ve bekledi¤imiz gibi, Tür-
kiye’deki do¤rudan faaliyetlerimiz k›-
sa sürede yeni araçlar ve yeni kontey-
nerler sat›n alan müflterilerimiz tara-
f›ndan kabul gördü. Ayr›ca çok say›da
yeni müflteri edindik ve farkl› ekip-
manlar› üretmeye ve teslim etmeye
devam ediyoruz.

EEAASSYY  SSiisstteemmii’’nniinn  bbööyyllee  bbüüyyüükk  bbiirr  iillggii
ggöörrmmeessiinniinn  sseebbeebbii  nnee  ssiizzccee??
Bunun nedeni, iflletme maliyetlerini
azaltarak kentin at›k yönetiminin ye-
niden organize edilmesine olanak ver-
mesi ve at›k toplama standard›n› yük-
seltmesi. EASY sistemli kamyonlar ve
CITY konteynerleri aras›ndaki eflsiz
uyum sayesinde ayn› kamyonla, kar›-
fl›k çöp, plastik, metal, kâ¤›t ve cam
at›¤› ayr› ayr› toplanabildi¤inden mut-
lak verimli ve fonksiyonel hizmet su-
nulabiliyor.

BBiizzee  bbiirraazz  iiflfl  yyaakkllaaflfl››mm››nn››zzddaann  bbaahhsseeddee--
bbiilliirr  mmiissiinniizz??  
Ürünlerimiz, kentsel peyzaja mükem-
mel biçimde entegre edilmek üzere ta-

“Yenilik ve geliflmeye
içtenlikle ba¤l›y›z, sürekli

olarak yeni projeler
üretiyoruz. Çok yak›nda, 
daha az çevresel etkiye 

sahip olan, yeni nesil
konteyner serilerini piyasaya

sunaca¤›z”
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sarlanm›fl ve yap›land›r›lm›flt›r. Kulla-
n›c›lar taraf›ndan kolayl›kla tan›nabi-
lirler. Do¤a bize, her bir eleman›n be-
lirli bir ifllevi gerçeklefltirmek üzere
özel olarak tasarlanm›fl oldu¤unu gös-
teriyor. Bu nedenle, ürünlerimiz en-
tegre kentsel at›k yönetiminin tüm ge-
reklerini yerine getiren, aralar›nda
mutlak tamamlay›c› unsurlara sahip
bir mant›kla tasarlanm›flt›r. 

At›k toplama iflleminin negatif ta-
raflar›n› ve çevresel etkiyi s›n›rlaya-
rak ve görsel esteti¤i art›rarak kent
dokusu içine kusursuz entegrasyona
olanak veren teknolojik çözümler ge-
lifltirmeye çal›fl›yoruz.

TTüürrkkiiyyee,,  aatt››kk  yyöönneettiimmii  kkoonnuussuunnddaa  nnee--
rreeddee  ssiizzccee??
Bu güzel ülke, tüm at›klar›n entegre
bir sistemde kayna¤›nda ayr› toplan-
mas› noktas›nda birçok Avrupa ülkesi-
ne oranla kesinlikle emekleme döne-
mindedir ve aradaki fark› kapatmak
için uzun bir yol almas› gereklidir. An-
cak, Türkiye’nin yeni tasar›mlara ve
projelere yatk›nl›¤›n› vurgulamak ge-
rekiyor; Türkler her zaman yenilikçi
çözümler konusunda çok dikkatli ol-
mufl ve ciddi bir ilgi göstermifltir.

YYeerreell  yyöönneettiimmlleerr  ssiizzccee  aatt››kk  yyöönneettiimmii--
nniinn  ffaarrkk››nnddaa  mm››??
Benim görüflüme göre, belediyeler,
çevre üzerindeki etkiyi mümkün oldu-
¤u ölçüde azaltmak ve ayn› zamanda
makine ve insan optimizasyonu yoluy-
la kaliteli at›k toplama hizmeti sun-
mak için somut ilgi gösteriyorlar. Bu
iddiam›z, ‹stanbul’daki birçok beledi-
ye ve Türkiye'nin di¤er büyük kentle-
rinde üzerinde çal›flt›¤›m›z genifl kap-
saml› ve iddial› projelerle do¤rulan›-
yor. Belediyeler aç›s›ndan kayna¤›nda

ayr›lm›fl at›klar› ayr› toplamak son de-
rece önemli bir konu çünkü Entegre
At›k Yönetimi bilinçli ayr›flt›r›lm›fl
at›klar›n ayr› toplanmalar›n› dikkate
almaks›z›n gerçeklefltirilemez. Tüm
Avrupa’da uzun y›llard›r, ayr›lm›fl at›k
toplama ve geri dönüflüm her flehir için
bir önceliktir. Sistemimiz, tarihi kent
merkezlerindeki “Kap› kap› toplama
sistemi” ile birlefltirilerek, geleneksel
yol üstü konteynerleriyle, ambalaj
at›klar›n›n toplanmas› sistemlerinde
yüzde 30-35 seviyesini aflamayan geri
dönüflüm oran›n› yüzde 70’lerin üzeri-
ne ç›kar›labilmesini sa¤l›yor.

BBuu  aallaann››nn  ggeelleeccee¤¤iinnii  nnaass››ll  ggöörrüüyyoorr--
ssuunnuuzz??
Her flirketin küresel anlamda yaln›zca
ürünler de¤il komple konseptlere
odaklanmas› gerekti¤ini düflünüyoruz.
Yaln›zca, özel çözümler üreten ve öne-
ren, yerel flartlara uygun teknolojileri
sunan ve toplam hizmet veren flirket-
ler ileri gidecektir. Biz, y›llard›r yapt›-
¤›m›z gibi, çevre ve halk› daha fazla ko-
ruyan, daha hijyenik ve kolay kullan›m
sa¤layan at›k yönetimi gerekleri üze-
rinde çal›flmaya devam edece¤iz. Bunu
yaparken uzun y›llard›r biriken know-
how zenginli¤imize güveniyoruz. m

Geridönüflüm

Tek bir noktadan farkl› konteyner
çeflitlerini (yeralt›-yerüstü) kavrayabilen
(mantar tipli bir kavrama kafas› - F90
Mushroom Coupling) ve joystick
marifetiyle tek kifli taraf›ndan idare
edilebilen otomatik teleskopik bir vinç
sistemi olan EASY, ‹talya ve Avrupa’n›n
önde gelen kent ve kasabalar›n›n yerel
yönetimlerinin ilk tercihleri aras›nda.
Sistemin yarat›c›s› Nord Engineering
yöneticileri, sözgelimi Barselona’n›n
geçen y›l 60’›n üzerinde EASY At›k
Toplama arac› ve 8000’den fazla yerüstü
konteyneri sat›n ald›¤›n› ve kentin at›k
yönetiminin yüzde 40'›ndan fazlas›n›n bu

sistemle yap›ld›¤›n› vurguluyorlar. fiirket
yetkilileri, Barselona’n›n yerel
yöneticilerinin, Nord Engineering’in
EASY sisteminin sundu¤u avantajlardan
çok memnun olduklar›n›, araç ve
konteyner say›s›n› y›ldan y›la art›rmay›
hedeflediklerini de gururla anlat›yorlar.

Barselona’n›n At›klar› EASY’ye Emanet 
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Kültür-Sanat

Foto¤raflarla
“Enerji’k Bak›fl”

‹FSAK (‹stanbul Foto¤raf ve Sinema Amatörleri Derne¤i) ve yal›t›m
sektörünün önemli firmalar›ndan ‹zocam’›n ortaklafla var ettikleri 
“Enerji’k Bak›fl” projesi, onlarca yazar, sanatç› ve foto¤rafç›y› bir araya
getiriyor ve enerjiye bak›fl›m›z› bir kez daha sorgulamam›z› sa¤l›yor. 25
May›s’ta ‹stanbul Modern’de aç›l›fl› yap›lan Enerji’k Bak›fl foto¤raf
sergisinin ikinci dura¤› ‹FSAK Sergi Salonu oldu. Sergi y›l sonuna kadar
Ankara, Bursa, Konya, Adana gibi illeri dolaflarak Türkiye s›n›rlar›ndaki
yolculu¤unu sürdürecek.

YYaazz››::  YYoonnccaa  CC‹‹NNGGÖÖZZ
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““EEnneerrjjii””  ddeeyyiinnccee  nnee  ggeelliirr  aakkllaa??  BBiirraazz  dduurruupp  ddüüflflüünnüünnccee  bbeeyynniimmiizzii  zzoonnkkllaattaaccaakk  hhaa--
cciimmddee  bbiirr  kkeelliimmee  bbuu..  BBeeddeenn,,  rruuhh,,  aakk››mm,,  ››ss››,,  ››flfl››kk,,  sseess,,  nneeflflee,,  ddöönnüüflflüümm,,  aaffeett......  PPeekkii,,
eenneerrjjiinniinn  öözznneell  vvee  ttoopplluummssaall  ttüümm  oollaass››  aannllaammllaarr››nn››  bbiirr  pprroojjeeddee  bbiirrlleeflflttiirrmmeeyyee  ccee--
ssaarreett  eeddeerr  mmiiyyddiinniizz??  ‹‹FFSSAAKK  vvee  ‹‹zzooccaamm  eettmmiiflfl;;  EEnneerrjjii’’kk  BBaakk››flfl  aadd››nn››  kkooyydduukkllaarr››  pprroo--
jjeeyyllee  bbuu  ggöözzaall››cc››  bbaaflflll››¤¤››nn  aalltt››nn››  ddoolldduurrmmaakk  iiççiinn  vvaarr  ggüüççlleerriiyyllee  ççaall››flflmm››flflllaarr..  SSüürreecciinn
ttaammaammllaannmmaass››  iikkii  yy››ll››  bbuullmmuuflfl,,  ssoonnuuçç  ddaa  vveerriilleenn  ssüürree  vvee  eemmee¤¤ee  ddee¤¤eecceekk  kkaaddaarr  ttaatt--
mmiinn  eeddiiccii  oollmmuuflfl..  fifiaaiirrlleerr,,  ssiinneemmaacc››llaarr,,  ttiiyyaattrrooccuullaarr,,  aakkaaddeemmiissyyeennlleerr,,  ffoottoo¤¤rraaffçç››--
llaarr,,  rreessssaammllaarr,,  ee¤¤iittmmeennlleerr,,  aakkttiivviissttlleerr……  220000’’ee  yyaakk››nn  iissiimm,,  pprroojjeeyyee  ffoottoo¤¤rraaffllaarr››,,  yyaa--
zz››llaarr››,,  ççiizziimmlleerrii,,  mmüüzziikklleerrii,,  vviiddeeoollaarr››yyllaa  kkaatt››llmm››flfl..  

BBööyylleeccee  pprroojjeenniinn  ssoonnuunnddaa  eenneerrjjii  kkaavvrraamm››,,  hheerr  ççiifftt  ggöözzüünn  bbiirr  ddüünnyyaa  oolldduu¤¤uunnuu
aakk››llddaa  ttuuttaarraakk,,  ssaayy››ss››  ssoonnssuuzzaa  uuzzaannaann  ppeerrssppeekkttiifflleerrddeenn  bbaakk››flflllaarr,,  kkeelliimmeelleerr,,  sseesslleerr
vvee  ggöörrüünnttüülleerriinn  bbiilleeflfliimmiinnddee  vvüüccuutt  bbuullmmuuflfl..  KKüürraattöörr  YYaallçç››nn  SSaavvuurraann,,  ““EEnneerrjjii’’kk  BBaa--
kk››flfl””››nn  yyaazz››  vvee  ffoottoo¤¤rraaffllaarr››nn››  ddeerrlleerrkkeenn,,  ““ttoorrnnaaddaann  çç››kkmm››flfl””  ttaabbiirriinnii  tteerrss  yyüüzzeettmmeekk
iisstteemmiiflfl  ssaannkkii..  KKaatt››ll››mmcc››llaarraa  bbiiççiimmsseell  bbiirr  ççeerrççeevvee  ssuunnuullmmaamm››flfl,,  aakkssiinnee  hheerr  ttüürr  yyaakk--
llaaflfl››mmaa,,  iiffaaddee  sseeççiimmiinnee  vvee  ddeenneeyysseellllii¤¤ee  aaçç››kk kkaapp››    bb››rraakk››llmm››flfl..  BBööyylleeccee  yyaazz››nnssaall  aaçç››--
ddaann  oorrttaayyaa  çç››kkaann  mmaannzzaarraa,,  ççookk  rreennkkllii  bbiirr  aallgg››llaarr  vvee  üüsslluuppllaarr  ddeemmeettii..  KKiimmii  yyaazzaarr
eenneerrjjiinniinn  kkeennddiissiinnddee  ssaakkll››  aannllaamm››nn››  ppaayyllaaflfl››yyoorr,,  kkiimmiissii  eenneerrjjii  ffiikkrriinniinn  iinnssaann  zziihh--
nniinnddee  nnaass››ll  bboozzuulldduu¤¤uunnuu,,  bbuu  bboozzuullmmaann››nn  ddüünnyyaayyaa  nneelleerr  eettttii¤¤iinnii  yyaassll››  bbiirr  ddiillllee  aann--
llaatt››yyoorr..  KKiimmiissii  ffoottoo¤¤rraaff››nn  ççiizzddii¤¤ii  ffiizziikkii  ççeerrççeevveeyyllee,,  kkaarreeddeekkii  ffiiggüürrlleerriinn  bbiillddiikk,,  yyaayy--
gg››nn  aallgg››llaann››flflllaarr››yyllaa  ss››nn››rrll››yyoorr  aannllaatt››ss››nn››,,  kkiimmiissii  iissee  ççaa¤¤rr››flfl››mmllaarr››nn  bbüüyyüüssüünnee  kkaapp››ll--
mm››flfl,,  iimmggeelleemmiinnddee  uuzzuunn  bbiirr  yyoollccuulluu¤¤aa  çç››kk››pp  oorraaddaann  ggöönnddeerriiyyoorr  kkeelliimmeelleerriinnii..  

FFoottoo¤¤rraaffçç››llaarr  ddaa  bbuu  ssuunnuulluu  öözzggüürrllüü¤¤üü  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  kkuullllaannmm››flfl..  HHeerrkkeess  eenneerrjjii--
nniinn  kkeennddiissiinnee  ddookkuunnaann  bbiirr  yyeerriinnddeenn  ddeevvflfliirrmmiiflfl  kkaarreessiinnii..  BBööyylleeccee  eenneerrjjii  bbiirr  eevviinn
iiççiinnee  ggiirriiyyoorr,,  bbiirr  aarrkkaa  ssookkaa¤¤››nn  dduuvvaarr››nnaa  ddaayyaann››yyoorr,,  iiflfllleekk  bbiirr  ccaaddddeeddee  yyüürrüüyyoorr  bbaa--
zzeenn,,  ttaarrllaa  yyoolluunnaa  ssaapp››yyoorr,,  sseebbzzeelleerriinn  aarraass››nnaa  ddaall››yyoorr,,  mmaakkiinneelleerrddeenn,,  ffaabbrriikkaallaarr››nn
bbaaccaallaarr››nnddaann,,  dduummaannllaarr››nnddaann  yyaannss››yyoorr,,  ggöö¤¤ee  kkaarr››flfl››pp  yyeerree  ddöönnüüyyoorr,,  bbiirr  oo  ccaannll››nn››nn
bbiirr  öötteekkiinniinn  bbeeddeenniinnddeenn,,  ppeekk  ççookk  ffaarrkkll››  nneessnneenniinn  ddeettaayyllaarr››nnddaann  ggeeççiiyyoorr..  GGöözzlleerrii--
mmiizzllee  bbiirr  kkaarreeddeenn  ööbbüürrüünnee  ggeeççeerrkkeenn  bbiizz  ddee  eenneerrjjiinniinn  mmooddeerrnn  ddüünnyyaa  üüzzeerriinnddeekkii
ççeettrreeffiillllii  yyoollccuulluu¤¤uunnuunn  bbiirr  öözzeettiinnii  yyaaflfl››yyoorruuzz..  

EEnneerrjjii’’kk  BBaakk››flfl  iiççiinn  ffoottoo¤¤rraaffçç››llaarr››nn  ggöönnddeerrddii¤¤ii  kkaarreelleerr,,  ggöönnddeerriillddiikklleerrii  mmeettiinn  yyaa--
zzaarrllaarr››nn››nn  kkaarreenniinn  kkeennddiilleerriinnddeekkii  yyaannss››ss››nn››  ddöökkttüükklleerrii  ccüümmlleelleerrllee  bbiirrlleeflflttiirriillmmiiflfl
vvee  sseerrggii  mmaallzzeemmeessii  ttaammaammllaannmm››flfl..  SSeerrggiilleennmmeekkttee  oollaann  eesseerrlleerriinn  kkiittaabb››  ddaa  bbaass››lldd››
aannccaakk  pprroojjee  bbuunnuunnllaa  ss››nn››rrll››  kkaallmmaadd››;;  aayynn››  tteemmaa  aalltt››nnddaa  bbiirr  kk››ssaa  ffiillmm,,  bbiirr  ccaannllaann--
dd››rrmmaa  ffiillmm  vvee  mmüüzziikk  ppaarrççaallaarr››  hhaazz››rrllaanndd››..  2255  MMaayy››ss’’ttaa  ‹‹ssttaannbbuull  MMooddeerrnn’’ddee  aaçç››ll››flfl››
yyaapp››llaann  EEnneerrjjii’’kk  BBaakk››flfl  ffoottoo¤¤rraaff  sseerrggiissiinniinn  iikkiinnccii  dduurraa¤¤››  ‹‹FFSSAAKK  SSeerrggii  SSaalloonnuu  oolldduu..
SSeerrggii  yy››ll  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  AAnnkkaarraa,,  BBuurrssaa,,  KKoonnyyaa,,  AAddaannaa  ggiibbii  iilllleerrii  ddoollaaflflaarraakk  TTüürrkkiiyyee
ss››nn››rrllaarr››nnddaakkii  yyoollccuulluu¤¤uunnuu  ssüürrddüürreecceekk..  KKüürraattöörr  YYaallçç››nn  SSaavvuurraann’’llaa  hhaazz››rrll››kk  ssüürreeccii
vvee  aammaaççllaarr››  üüzzeerriinnee  ssööyylleeflflttiikk..  
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‹‹zzooccaamm’’llaa,,  eenneerrjjiiyyee  yyoo¤¤uunnllaaflflaann  bbiirr
pprroojjee  oollaann  EEnneerrjjii’’kk  BBaakk››flfl’’››  ggeerrççeekklleeflfl--
ttiirrddiinniizz..  ‹‹FFSSAAKK’’››nn  ççeevvrree  kkoonnuullaarr››nnaa
yyaakkllaaflfl››mm››nnddaann  vvee  bbuu  pprroojjeeyyii  nneeddeenn
öönneemmsseeddii¤¤iinniizzddeenn  ssöözz  eeddeerr  mmiissiinniizz??  
‹FSAK, çok çeflitli sosyal konulara ilgi
duyabilen, sosyal sorumluluk projeleri
yürüten bir foto¤raf derne¤i. Enerji
verimlili¤i de bafll›klar›m›zdan biriydi.
‹FSAK’›n bünyesinde uzun süredir do-
¤a, çevre ve sürdürülebilirlik konular›-
na kafa yoran, çal›flan çok say›da arka-
dafl›m›z var. 1990’larda do¤a foto¤raf-
ç›l›¤›yla ilgili ilk e¤itimlerin gerçeklefl-
ti¤i yer de buras›. E¤itimlerde amaç
sadece gidip do¤ada güzel foto¤raflar
çekmek de¤il, do¤ada nas›l var oluna-
bilir, nas›l davran›l›r, gezilen bölge na-
s›l korunarak b›rak›l›r, ayn› zamanda
bu bilgileri aktarmak, bunlar› düflüne-
rek hareket etmekti. 1990’lardan bu
yana gelen bir birikim bir noktada
gündemle örtüflüyor ve böyle ifller ç›-
k›yor. fiahsen permakültürle ve sürdü-
rülebilir yaflam tasar›m›yla ilgilenen
biriyim. Onun için, böyle bir projede
koordinatör olmak ayr›ca keyif verdi.
Bu projenin fark› daha genifl çapl› ol-
mas›yd›. Sergiler gelir geçer ama bir
kitap rafa girdi¤inde tekrar tekrar ele
al›nacak, sürekli okunacak, yaflaya-
cakt›r. Ayr›ca ayn› metin, insan›n her
okuma ça¤›nda baflka bir anlam ifade
eder. Bunun için kitap haline getirmek
önemliydi bizim için. 

PPrroojjeeyyee  yyaazz››  vveeyyaa  ffoottoo¤¤rraaffllaa  kkaatt››llaaccaakk
iinnssaannllaarr››  nnaass››ll  bbiirraarraayyaa  ggeettiirrddiinniizz??  
Sadece foto¤raf üzerine yaz› yazabilen
kiflilere yönelmekten ziyade, toplu-
mun farkl› katmanlar›ndan, farkl› di-
siplinlerden gelen, farkl› duyarl›l›kla-
ra sahip kiflileri biraraya getirme dü-
flüncesinden yola ç›kt›k. Kimi foto¤-
rafla, kimi yaz›yla, kimiyse karikatürle
katk›da bulundu. Foto¤raf› çekenlerin
içinde de foto¤raf d›fl› disiplinlerden
gelen insanlar var. fiöyle bir foto¤raf

veya böyle bir yaz› olacak diye bir bi-
çim sunmad›k. Sadece ç›k›fl noktam›z-
la ilgili metnimizi gönderdik ve onu
okuduklar›nda yaflad›klar› etkileflim
do¤rultusunda üretmelerini istedik. 

PPrroojjeeyyii  ttaassaarrllaarrkkeenn  ffoottoo¤¤rraaff  dd››flfl››  ddiissiipp--
lliinnlleerrddeenn  iinnssaannllaarr››nn  kkaattkk››ss››  nneeddeenn
öönneemmlliiyyddii  ssiizziinn  iiççiinn??  
Foto¤raf› görsel olarak elefltirebilecek
kifliler, bir görme biçimi disiplininden
gelenlerdir. Bu nedenle o formasyon
içinde de¤erlendirmek zorunda kala-
caklard›. O durumda kitap bir “foto¤-
raf› okuma” kitab› olurdu. Biz bunu
amaçlamad›k. Bu foto¤rafa bak›p,
içinde bununla ilgili nas›l bir duyum
al›yor, foto¤raf ona gelecekle, zaman-
la veya zamans›zl›kla ilgili neler ça¤-
r›flt›r›yor, bunlar› görmek, farkl› bak›fl
aç›lar›n› ortaya koymak istedik. Her
bir foto¤raf asl›nda, öncesi ve sonras›-
n› bilmedi¤imiz için, ask›da kalm›fl bir
karar an›n› belirler; bu, çekenin karar
an› ve foto¤raf›n kendi zaman›d›r. Bir
baflkas› ona bakt›¤›nda ise, o kiflinin
zaman›na girer foto¤raf. Onun belle-
¤inde ne varsa, kültür ve birikim ola-
rak, bunlarla ba¤lanarak dile gelmeye

bafllar. Buradaki foto¤raflar için de
“Kim nereden bak›yor?” ve “Nas›l dile
gelecekler?”in merak› içindeydik. Ser-
ginin isminden de anlafl›laca¤› gibi, bu
sadece bir bak›flt›, yaz›nsal ve görsel
anlamda. Bu yüzden foto¤rafç›lardan
mekan ve tarih gibi bilgileri de talep
etmedik. Metin yazar›n› bu bilgilerle
yönlendirmek istemedik. Sonuçta çok
iyi foto¤raflar ve yaz›lar ç›kt› ve yap-
mak istedi¤imize büyük oranda ulafl-
t›k diyebilirim.

BBuu  pprroojjeeyyii  ‹‹zzooccaamm’’llaa  bbiirrlliikkttee  ggeerrççeekk--
lleeflflttiirrddiinniizz..  SSiivviill  ttoopplluumm  aallaann››nnddaa  ççaall››--
flflaann  kkuurruummllaarr  iiflfl  ddüünnyyaass››yyllaa  hhaannggii  kkoo--
flfluullllaarrddaa  oorrttaakkll››kk  eettmmeellii  ssiizzccee??
Her firman›n y›l içindeki aktivitelere
ay›rd›¤› bir bütçe var. Böyle projeleri
gerçeklefltirmek için derneklerin de
kayna¤a, kaynak sa¤layacak bir fir-
maya ihtiyaçlar› var. ‹ki taraf birara-
ya geliyor. Çokuluslu flirketlerin dün-
ya ekonomisini yönlendirdi¤i, istih-
dam› ve üretimi sa¤lad›¤› bir ortam-
da, kaç›n›lmaz bir yol. Bu noktada,
do¤ru flirketi belirlemek önemli. ‹n-
san üzerinden sömürüye yönelik çal›-
flan ve toplum üzerinde olumsuz etki-
leri olan firmalar› bilmeniz ve sak›n-
man›z, yan yana gelece¤iniz firmay›
iyi araflt›rarak, bas›ndan takip ederek
belirlemeniz gerekiyor. O firman›n
geçmifliyle, birikimiyle do¤ru bir yer-
de durmas› önemli. 

SSeerrggii  bbuu  yy››ll  bbaaflflkkaa  hhaannggii  mmeekkaannllaarrddaa
ttaakkiipp  eeddiilleebbiilliirr??
‹FSAK’tan sonra Taksim’deki Cumhu-
riyet Sergi Salonu’nda, sonra da k›fl ay-
lar›nda Ankara, Bursa, Konya, Adana
gibi baz› illeri gezip oralarda sergile-
necek. Zira ‹stanbul d›fl›nda pek çok il-
den kat›l›mc› arkadafllar›m›z oldu, on-
lar›n bulundu¤u illere de ulafls›n isti-
yoruz. Projeye Türkiye çap›nda bakt›k
ve oralarla da etkileflimde olmak isti-
yoruz. 

Kültür-Sanat
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Enerji Verimlili¤i’ne ayna tutulmas›n›
hedefledik. Eserleriyle projeye katk›da
bulunanlar foto¤raf, edebi metin, k›sa
film, karikatür, animasyon film ve beste
dallar›nda yarat›c›l›klar›n› ortaya
koydular. Sergilenen eserler albüm
haline getirilerek gelecek nesillere ›fl›k
tutacak bir sanat rehberine
dönüfltürüldü. “Enerji’k Bak›fl”
sergisinde “Enerji Verimlili¤i” temal› 120
foto¤raf, o foto¤raflardan yola ç›k›larak
yaz›lm›fl 120 metin ve karikatürlerle
birlikte bu projeye özel haz›rlanm›fl iki
beste, bir k›sa film ve bir animasyon
film yer al›yor. 
‹stanbul Modern Sanatlar Galerisi’nde
gerçeklefltirdi¤imiz ilk sergi sonras›nda
hem projeye eserleriyle destek veren
isimlerden, hem izleyenlerden, hem de
bas›ndan çok olumlu elefltiriler ald›k.
Gelece¤imizi etkileyecek böylesi önemli
bir konuya dikkat çekmesi aç›s›ndan da

‹zocam olarak “Enerji Verimlili¤i”ne
verdi¤imiz önemi her f›rsatta
vurguluyoruz. Yal›t›m yüzde 80’e varan
oranlarda enerji tasarrufu sa¤l›yor.
Toplumumuzda “yal›t›m” yapt›rarak
“enerji tasarrufu” bilincini
oluflturabilmek önde gelen
misyonlar›m›z aras›nda. Enerjide
maalesef d›fla ba¤›ml› bir ülkeyiz. Her
sene bir-iki yeni sosyal sorumluluk
projesi yürüterek konunun önemini
gündemde tutuyoruz ki daha genifl
kitlelere ulaflabilelim. Enerji’k Bak›fl
projesi de böyle do¤du. “Enerji
Verimlili¤i”nin önemini farkl› kitlelere
duyurabilme çal›flmalar›m›za yeni bir
halka eklemek istedik.
‹FSAK ile birlikte yürüttü¤ümüz projenin
ana yap›s›, öncelikle foto¤raflar› baz
alarak farkl› disiplinlerden kiflilerle
enerjiye sanatsal aç›dan yaklaflmakt›. ‹ki
y›l süren projede, sanatç› duyarl›¤› ile

projemiz oldukça ilgi gördü.
‹stanbul’daki sergilerin sonras›nda
Enerji’k Bak›fl, baflta Ankara, ‹zmir,
Bursa olmak üzere Türkiye’nin çeflitli
illerine tafl›nacak. 

Fatih Öktem (‹zocam Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›):

“Enerji Verimlili¤inin Önemini Farkl› Kitlelere Duyurmaya Çal›fl›yoruz”

TTeeppee enerjisini yeryüzünün derinliklerin-
den, gökyüzünün ötelerinden al›yor, ener-
ji dolu… Denizdeki her can sürekli enerji
üretiyor, miad› doldu¤unda yerini kendi-
sinden sonrakine b›rak›yor ve son enerji-
sini yeni formuna dönüflmeye harc›yor…
Hareket halinde ve dura¤an tekhücreli-
den memelilere kadar birçok canl› toprak
içinde ve üstünde enerji dolu… ‹nsan yok
foto¤rafta. Nerede bilmiyorum, sanki
kendi enerjisini kendinden çalm›fl, bir du-
man, karanl›k kaplam›fl varl›¤›n›. Bir ha-
yal kurmufl, dalm›fl gitmifl insan. Hayalin-
de enerjiyi depolamak, daha ço¤una sahip
olmak, hakimiyeti alt›na almak istemifl ve
resimden yok olmufl bu flekilde… Dikkatle
bak›p resmin duman›ndan ç›kmak gerek-
li, kendi enerjisi ile her var olandan ilham
almak… Resme girmek laz›m, resim insan-
s›z eksik, duman içindeki hayal duman›n
kendisi kadar gerçek d›fl›… 

“Resim, ‹nsans›z Eksik Kal›yor”
Yaz›: Victor ANAN‹AS l Foto¤raf: Sebahattin ÖZVEREN 
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Kültür-Sanat

“Ay Çöre¤i”
Yaz›: Sunay AKIN l Foto¤raf: Ali BALKI 

“Direniflçi”
Yaz›: Orhan Cem ÇET‹N l Foto¤raf: A. Agâh ÖNCÜL

“Umutla 
Karanl›klar 
Deliniyor”
Yaz›: Zeynep AHUNBAY 
Foto¤raf: Sema KÖSO⁄LU KARLIOVA 

Hayallerin yolunu gösterir
Gerçe¤in pusulas›
Uzay arac›ndan Armstrong’un
Ay’a indi¤i merdivenin 
Basama¤›nda durur
Kül Kedisi’nin düflen ayakkab›s›

Bilmeden dünyay› uzaydan
‹lk kez Gagarin adl›
Bir sosyalistin seyretti¤ini
Yapt›¤› çöre¤i Ay’a benzetmeye çal›fl›yor
Bir f›r›n iflçisi

Karn›ndaki kabloyla 
Gemiye ba¤l› astronot
Uzay bofllu¤unda
Do¤acak bir bebek gibidir
Tarih boyunca yak›lan
Onca kitab›n sanc›s›yla

Direnç.
Direniflçi.
Ne tuhaf… Bu küçücük devre, mücadeleyi,
baflkald›r›y›, isyan›, engellemeyi
hat›rlat›yor. 
Güçle, enerjiyle iliflkimizi özetliyor.
Enerjiyi üretmekle ifl bitmiyor. ‹letmek,
tafl›mak da yetmiyor. 
Bütün mesele galiba onu engellemekte,
k›s›tlamakta, hatta öfkelendirmekte,
k›zd›rmakta. 
Ancak o zaman enerji bir ifle yar›yor,
hizmetkar›m›z oluyor. 
Bir y›lan› k›sk›vrak yakalay›p, zehrini al›p,
ondan ilaç yapmak gibi bir fley bu. 

……  LLiimmaannddaa demirlemek geçici bir duraklama. Her gün ziyaret
edilen ilginç yerler, görülen farkl› insanlar, kültürler, yolcular›
kendi dünyalar›ndan çekip al›yor, günlük didiflmelerden uzak-
laflt›r›yor, baflka heyecanlara yöneltiyor. ‹rili ufakl› sürprizler,
hofl yerlerin, güzel karfl›laflmalar›n beklentileriyle dolular.
Renk renk ampuller, ›fl›kl› karpuzlar geminin kocaman gözler

gibi aç›lan lombozlar›, bu beklentilerin iflaretleri sanki. Sars›lan
objektif görüntüyü titretmifl, gelecekle ilgili hayalleri biraz
daha efsunlu, mu¤lâk yapm›fl. ‹nsan yaflam› irili ufakl› sevinç
kabarc›klar› ile dolu bir ›fl›k demeti gibi. Umutla karanl›klar
deliniyor, ileriye do¤ru ayd›nl›k pencereler aç›l›yor, güzellik-
lere götüren beyaz geminin hayali görünüyor…
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Kültür-Sanat

“Enerjiye En Çok ‹htiyaç 
Duyaca¤›n›z An”
Yaz›: Özcan YURDALAN l Foto¤raf: Feridun DÜZA⁄AÇ 

“Rüzgâr Medeniyete Öfkeli”
Yaz›: Yurtsan ATAKAN l Foto¤raf: Esin KOÇ 

……RRüüzzggâârr gittikçe sertlefliyor. Medeniyetin k›rm›z› devlerinin
önüne dikilmesiyle daha da bir öfkeleniyor sanki. H›rsla sald›r›yor
yel de¤irmenlerine. 
Don Kiflot’u göremeyen seyirci hayal k›r›kl›¤› içinde. Do¤an›n gücü
rüzgâr medeniyete öfkeli. Askerler vakur, kollar› dövüflüyor. 
Rüzgâr daha da h›zlan›yor. O öfkelendikçe yel de¤irmeni daha h›zl›
dönüyor. Gün a¤ar›yor, ortal›k ayd›nlan›yor. Do¤ay› insan
koruyor. 

… Evrene gönderdi¤imiz enerji dönecek bizi bulacak
Bizi bulan enerjiyle biz neler yapmayaca¤›z?
Bu aralar en çok bunlar› okuyoruz, dinliyoruz…
Oysa, 
Nice beklentimiz, umudumuzu milyonlarca dala ba¤laya-
rak, evrene göndermenin fleklini yüzy›llar önce zaten bul-
mam›fl m›yd›k biz?
Bulmufltuk elbet, devir de¤iflir, enerji yola devam eder…

“Enerji Yola 
Devam Ediyor”

Yaz›: Ayflegül ÖZTÜRK l Foto¤raf: Türkan DERYA 

FFeerriidduunn Düza¤aç’›n aylard›r masam›n üstünde duran bu fo-
to¤raf›yla uzun uzun bak›flt›k. Hiç konuflmad›k, sadece ba-
k›flt›k. Bu süre içinde k›fl oldukça yumuflak geçti, kar hemen
hiç ya¤mad›, ya¤mur az düfltü ama bir gece gökyüzü ola¤a-
nüstü flimfleklerle bezendi. Birkaç kere elektrikler kesildi.
Bir kez kap› zilinin kablosu koptu, gelenler yokuz diye geri
döndü… 

…Bugün Sendai’deki dört nükleer santralden s›z›nt› haberi
verdi televizyon. Nükleer felaketin efli¤inde oldu¤umuz söyle-
niyor. Yak›t bulunamad›¤› için arabalar yürümüyor, su yok,
insanlar felaket bölgesinden kaçmaya çal›fl›yorlar…

Az önce, aylardan beri sözünü benden sak›nan foto¤raf ko-
nufltu… Ve flu soruyu sordu:

Hayatta enerjiye en çok ihtiyaç duyaca¤›n›z an hangi and›r?
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Ulafl›m

‹TÜ Marka 
Elektrikli Araba 
Elektrikli ve hibrid arabalar Türkiye’de
üretilmeye ve al›c› bulmaya bafllad›. ‹lk siparifl
edenlerden biri de Baflbakan Erdo¤an oldu.
“Peki ya biz yerli elektrikli arabam›z› ne
zaman üretece¤iz?” sorusuna yan›t ise ‹TÜ
ö¤rencilerinden geliyor: “Biz yapar›z!” 

YYaazz››::  YYoonnccaa  CC‹‹NNGGÖÖZZ    FFoottoo¤¤rraaffllaarr::  ÖÖzzggüürr  GGÜÜVVEENNÇÇ
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lternatif enerji türlerinin
Türkiye’de yerleflmesi için
›s›nma turlar›na, ekonomi

çevresinin yan› s›ra sivil toplum ve
akademi dünyas› da var gücüyle kat›-
l›yor. Mevzuatlar oturdukça, teflvik-
ler geldikçe farkl› sektörlerden cesur
yat›r›mlar ve takipçilerinin say›s› her
geçen gün art›yor. Alternatif enerji
üzerine kafa yoranlar›n topland›¤› et-
kinlikler de ard› ard›na geliyor. Bu
büyük küresel ak›m›n akademik ale-
me dokunmamas› elbette mümkün
de¤il. Nitekim, çorbada bir tutam tu-
zu olmas› niyetiyle köflesinde sessiz
sedas›z çal›flan küçük ama azimli bir

ekip var. ‹stanbul Teknik Üniversite-
si’nde daha geçen y›l kurulmufl, ku-
rulduktan k›sa süre sonra önlerine
“elektrikli araba yapmak” gibi büyük
bir hedef koymufl bir ö¤renci toplulu-
¤undan söz ediyoruz: ‹TÜ Alternatif
Enerji Kulübü (ALEK). 

Konvansiyonel Enerjinin Sonu Belli
ALEK çiçe¤i burnunda bir topluluk.
Kulübün ismi daha önceden konmufl-
sa da, alternatif enerji üzerine ciddi
flekilde kafa yorma ve ürün ç›karma
niyetiyle konuya el atan flimdiki eki-
bin toplanmas› geçen y›l Nisan ay›n-
da olmufl. O günden beri de ar› gibi

çal›flan ekibin çekirdek kadrosu 5-6
kifli. Ço¤unlu¤u elektrik mühendisle-
rinden oluflan kulübün baflkan› Duy-
gu Bayram, kulübe emek verme ne-
denlerini flöyle anlat›yor: “‹TÜ’de
elektrik mühendisleri genelde elek-
tronikten çok uzak, güç ve enerji
odakl› bir enerji mühendisi olarak ye-
tiflirler. Biz, zaten enerjiyle yak›ndan
ilgilenen insanlar olarak, konvansi-
yonel enerjinin dünyaya zarar verdi-
¤ini o kadar net gördük ki art›k alter-
natif enerjiye yönelmenin, ö¤rencile-
rin de buna yönelmesinin yolunu aç-
man›n, fark›ndal›k yaratman›n iyi
olaca¤›n› düflündük.” 

A
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Alternatif enerji türleriyle ilgili
özellikle üniversite çevresini bilgilen-
dirmek, bu alanda çal›flman›n önemi-
ne dair bilinci art›rmak için ALEK gö-
nüllüleri ifle seminerler düzenleyerek
bafllam›fl, çeflitli akademisyenleri ko-
nuk etmifl, birikimlerini art›rm›fllar.
‹simlerini k›sa sürede ‹TÜ d›fl›nda du-
yurmay› baflarm›fl olduklar›n› Santral
‹stanbul E¤itim Birimi’nin getirdi¤i
teklif sonucu görmüfl ALEK ekibi. AB
Sürdürülebilir Enerji Haftas› için San-
tral ‹stanbul’un e¤itmenleriyle fiubat’-
tan Nisan’a kadar yo¤un bir ortak ça-
l›flma yürütmüfller. Sonuç: Legolarla
haz›rlad›klar› enerji döngüsü maketle-
ri, her yafl grubunun kat›l›m›na uygun
deney düzenekleri, bol görselle des-
teklenmifl konu anlat›mlar›; çocukla-
r›n enerjisine en yak›n, en heyecanl›
anlat›c›lar ve yemekten, koflmaktan,
süt içmekten ve büyümekten bahse-
den abla ve abilerini dinlerken enerji-
nin ne oldu¤unu bafllar› a¤r›madan,
güle oynaya ö¤renen çocuklar… Yani
Enerji Haftas›’n›n en ilgi çeken stand-
lar›n›n ALEK ekibine ait olmas› tesa-
düf de¤il. Çocuklar mutlu, Santral eki-
bi mutlu, çocuklara e¤itim vermeyi
düfllemedikleri halde oradaki dene-
yimlerinin b›rakt›¤› histen ALEK’liler
de mutlu. Durum böyle olunca, San-
tral’daki gönüllü e¤itim çal›flmalar›na
devam etmeye karar vermifller. Ekip-
ten birkaç kifli halen yaz okulunda
farkl› yafl gruplar›na alternatif enerji-
yi anlatmay› sürdürüyor. 

‹TÜ ‹malat› Elektrikli Araba 
Lakin, pek çok üniversite kulübünün
aksine, ekiplerinin büyük ço¤unlu¤u
yüksek lisans ö¤rencisi ve ö¤retim gö-
revlisi olan ALEK’lileri bu kadar› kes-
memifl. Bir yandan kendi e¤itim ha-
yatlar›n›, ‹TÜ’deki idari sorumlulukla-
r›n› ve kulübün rutin ifllerini, bir yan-
dan Santral’daki çal›flmalar› sürdüren
enerjik gençler, bu koflturmacan›n

aras›nda, ALEK’in ifllerinin bundan
ibaret kalmamas› gerekti¤i fikrini de
hep ak›llar›nda tutmufllar. Bu kulüp
canl› kalmal›, ona emek verenlerin bu-
radaki zihin jimnasti¤i akademik ha-
yatlar›n› etkilemeli, bu ortakl›ktan
birçok akademik ürün ortaya ç›kmal›
ve tabii, çabalar›n›n somut bir meyve-
si olarak ALEK’e ait göz dolduracak bir
proje yeflermeli. 

Nitekim bir süre sonra, ‹TÜ’deki e¤i-
timlerin içeri¤ini geniflleten kulüp
üyeleri daha detaylara yönelik, teknik
e¤itimler almak amac›yla akademis-
yenlerin yan› s›ra alternatif enerji ala-
n›nda komponent üreten çeflitli elek-
tronik firmalar›yla da ba¤lant›ya geç-
mifller. Farkl› ürünlere sahip firmala-

r›n uzmanlar›ndan teknik destek alan
topluluk, aralar›nda konufltuklar› pro-
je fikrini bu süreçte somutlaflt›rm›fl ve
ad›n› koymufllar: ‹TÜ EV Projesi. Proje-
nin amac›, ‹TÜ EV’yi, yani Türkiye’nin
tüm parçalar› Türkiye’de yap›lan, ilk
yüzde 100 ‹TÜ yap›m›, tam elektrikli
arabas›n› ‹stanbul Teknik Üniversitesi
ö¤retim elemanlar› ve ö¤rencileriyle,
elbirli¤iyle üretmek. Hedeflenen tes-
lim tarihi, 2011 sonu. 

‹lk proje için neden otomotiv alan›-
na yöneldikleri sorusuna Bayram’›n
yan›t› flöyle: “Dünyan›n ihtiyac› ne-
dir, proje seçerken bizim için bu
önemli. Ulafl›m hiç ölmeyecek bir
sektör; sürekli beslenmesi gerekiyor.
Petrole ulaflmak küresel olarak ko-
laylaflmayacak, aksine her geçen gün
daha zor ve pahal› hale gelecek çünkü
o kayna¤› her seferinde biraz daha
derinden ç›kartmak zorundas›n›z.
Yap›lan tüm istatistik çal›flmalar›,
2040 y›l›nda bu kayna¤›n ekonomik
sürdürülebilirli¤inin s›f›ra inece¤ini
gösteriyor. Art›k ulafl›m için baflka al-
ternatifler önermek zorundas›n›z.
Elektrikli araba da, tüm otomotiv
devleri art›k ciddi destek verdi¤i için,
çok uygun bir seçenek.” 

Ulafl›m

“Yap›lan tüm istatistik
çal›flmalar›, 2040 y›l›nda

petrolün ekonomik
sürdürülebilirli¤inin s›f›ra
inece¤ini gösteriyor. Art›k

ulafl›m için baflka alternatifler
önermek zorundas›n›z. Zaten

bu nedenle tüm otomotiv
devleri elektrikli arabalara
art›k ciddi destek veriyor”
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Amaç Kar Suyu Kaç›rmak
‹TÜ EV için ALEK’in kulüp bütçesiyle
sat›n ald›¤› 1600 motor gücünde, ben-
zinli bir araba üzerinde, dört temel
grup halinde çal›fl›l›yor: Motor, kon-
trol devresi, akü ve mekanik. Bu araba,
tam elektrikli bir araca dönüfltü¤ünde
içten yanmal› 1800 motor devrine sa-
hip bir araçla eflde¤er bir güce kavufl-
mufl olacak. Bu ifl için hiçbir otomotiv
firmas›ndan maddi veya akademik
destek almad›klar›n› belirtmekte de
fayda var. 

Bayram, 2012’de yollarda olacak
elektrikli arabalar›n› gelifltirirken, bu-
nu seri üretime geçirmek gibi ticari bir
düflünceleri olmad›¤›n› özellikle vurgu-
luyor: “Daha önce üniversitemizde ya-
p›lm›fl elektrikli ve benzer araçlar tan›-
t›ld›, bunlar üniversitede monte edildi.
Biz ise aküler ve karkas d›fl›ndaki her
fleyi kendimiz yapaca¤›z ve elimizden
geldi¤ince bu ülkenin kaynaklar›n› kul-

lanmaya çal›flaca¤›z. Araflt›rma ve bilim
ad›na önemli bir ad›m atmaya, kendi
elimizle bir elektrikli arabay› hayata
geçirmeye çal›fl›yoruz. Bizim amac›m›z
kulaklara ufak bir kar suyu kaç›rmak,
elektrikli araç fikrini daha çok duyur-
mak, bunun üretilebilir oldu¤unu, bir
üniversite bünyesinde dahi yap›labile-
ce¤ini ve kullan›labilirli¤ini göstermek.
‹TÜ EV, bu co¤rafyan›n ve ‹TÜ’nün
prestij arac› olacak, iste¤imiz bu.” 

“Yasal Düzenlemeler Önemsenmeli”
ALEK’in bu projeyle devlete, karar al›-
c›lara da vermek istedi¤i bir mesaj var.
Onu da ALEK gönüllülerinden taze ‹TÜ
mezunu Mert Mökükçü özetliyor:
“Elektrikli araçlar Türkiye’ye girdi as-
l›nda ama seri üretimi yavafl iflliyor.
Otomotiv firmalar› buna h›zl› geçifl
yapmak istemiyor çünkü bu zarar de-
mek. Üretim bantlar›nda büyük de¤i-
fliklikler yapmalar› gerekiyor. Ameri-

ka’da Avrupa’ya göre daha geliflmifl
durumda oldu¤u halde, örne¤in Porte-
kiz büyük bir at›l›m yapt›. fiu anda
1000’den fazla flarj istasyonu var. Por-
tekiz bunu yapabiliyorsa biz niye yap-
m›yoruz, neden flarj istasyonlar›m›z›
kurmuyoruz, art›rm›yoruz? Vergiler
düflürüldü, ruhsat problemi çözüldü.
Ama çok geç kal›nd› diyebiliriz çünkü
henüz standartlar bile oturmad›. Bu
araçlar gelecek ama nas›l gelecek?
Mevzuatlarda gerekli de¤ifliklikler çok
geç yap›l›yor. Bir örnek verirsek, flu an
piyasada, yasal olarak elektrikli bisik-
let statüsünde görünen ama Avrupa
standartlar›na göre afl›r› h›z yapan bir-
çok motosiklet var. Yasal düzenleme
gecikince, bu araçlar› toplatt›¤›n›zda
alanlar ma¤dur olmufl oluyor. Daha
h›zl› hareket edilmesi, yasal düzenle-
melerin hemen ve konunun tüm bo-
yutlar› birarada düflünülerek yap›lma-
s› gerek.” m
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DDHHLL  SSuuppppllyy  CChhaaiinn  oollaarraakk  nnee  zzaammaanndd››rr
TTüürrkkiiyyee’’ddeessiinniizz??
fiirket al›mlar›yla birlikte uzun bir sü-
redir Türkiye’deyiz asl›nda. Mesela
2000’li y›llar›n bafl›nda DHL en büyük
ikinci lojistik flirketi olan Excel’i sat›n
ald›.  Bu, dünyan›n en büyük sat›n al-
ma operasyonlar›ndan biriydi. O za-
mandan bu yana Türkiye’de de faaliyet
gösteriyoruz. DHL Supply Chain, teda-
rik zincirlerine yönelik çözümler üre-
ten bir flirket. Ve bu alandaki di¤er flir-
ketlerden farkl› olarak, eve teslimlerle
son kullan›c›ya da dokunan bir yap›-
m›z var.  

BBiizzee  bbiirraazz  flfliirrkkeettiinniizziinn  GGooGGrreeeenn  ççaall››flfl--
mmaass››nnddaann  bbaahhsseeddeerr  mmiissiinniizz??
Lojistik alan›nda çal›fl›rken eninde
sonunda tafl›ma da yap›yorsunuz ve
atmosfere belli bir miktar karbon sa-
l›m›na neden oluyorsunuz. DHL’in
küresel ölçekte yürürlü¤e koydu¤u,
“Sosyal Sorumlulu¤u Yaflamak” isim-
li bir inisiyatifi var. Bunun içinde üç
tane giriflim bulunuyor. Birincisi
afetlerle ilgili olan GoHelp. Bu proje-
de belli risk bölgelerine gidip lojistik
deste¤i veriyoruz. Ayn› zamanda be-
lirli alanlarda, özellikle havaalanla-
r›nda, bir afet oldu¤unda ne yap›lma-
l›ya dair e¤itimler düzenliyoruz. Giri-
flimin ikinci aya¤› GoTeach olarak ad-
land›r›l›yor ve e¤itim eflitsizli¤i olan
bölgede destek faaliyetleri yürütülü-
yor. Çal›flman›n üçüncü aya¤› ise çev-
re sorunuyla ilgili olan GoGreen. DHL
küresel bazda karbon emisyonlar› ve
iklim de¤iflimine büyük bir önem ve-
riyor. Zaten bu ba¤lamda 2020’de
karbon sal›m›n› yüzde 20 azaltma gi-
bi önemli bir hedef belirlendi. GoGre-
en giriflimi, her bir alanda çevre için

Söylefli

Durmak Yok, “GoGreen”

DHL Supply Chain, dünyada 60’dan fazla ülkede faaliyet
gösteren, toplam 2400 çal›flan›yla 120 binin üzerinde
müflteriye hizmet veren dev bir tedarik zinciri ve lojistik
hizmeti flirketi. Global ölçekte GoGreen inisiyatifi
çerçevesinde 2020 y›l›na kadar karbon emisyonlar›n›
yüzde 20 azaltmay› taahhüt eden DHL, hibrid araçlardan
enerji verimlili¤ine ve çal›flan e¤itimlerine kadar bir dizi
çal›flmay› sürdürüyor. 2000’li y›lar›n bafl›ndan beri
Türkiye’de faaliyet gösteren DHL Supply Chain Türkiye
Pazarlama ve ‹letiflim Müdürü Seda Bi, bu kapsamda
gerçeklefltirdikleri çal›flmalar› EKOIQ’ya anlatt›.
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yap›labileceklerin planland›¤› ve ge-
lifltirildi¤i bir çerçeve. Bu giriflimi
Türkiye’de de yürütecek bir ekip
oluflturuldu flirket bünyesinde.

BBuu  eekkiipp  nnaass››ll  oolluuflflttuurruulldduu??
Süreç Gelifltirme Departman›’n›n en
önemli ifllerinden biri bu. Proje yurt-
d›fl›ndan da çok ciddi bir flekilde takip
ediliyor. Her türlü data giriliyor ve
yap›lan her fley ad›m ad›m raporlan›-
yor. GoGreen kapsam›nda 2008’den
beri yap›lan çok önemli projeler var.
Bunlarda en temel amaç, karbon
emisyonlar›n› azaltmak ve enerji ve-
rimlili¤ini yükseltmek. Sürekli nas›l
daha çevreci hizmet verece¤imiz üze-
rine de kafa yoruyoruz. Çal›flanlar›-
m›z›n bu konuda bilinçlendirilmesi
de bizim için son derece önemliydi.
‹fle ilkönce onlardan bafllad›k. Kulla-

n›lmayan bilgisayarlar›n kapat›lma-
s›ndan geri dönüflümlü kâ¤›t kullan›-
m›na ve klimalar›n lüzumsuz çal›flt›-
r›lmamas›na yönelik yeflil ofis çal›fl-
malar›n› sürdürüyoruz.

TTeessiisslleerriinniizzddeekkii  eenneerrjjii  vveerriimmlliillii¤¤ii  kkoo--
nnuussuunnddaa  nnee  ggiibbii  ççaall››flflmmaallaarr  yyüürrüüttüü--
yyoorrssuunnuuzz??
Depolama alanlar›nda en çok enerji
sarfiyat›na sebep olan kalemlerden
biri ayd›nlatma sistemleridir. Burada
tasarruf yapabilmek için fotosensör-
lü ayd›nlatmaya geçildi. Ayr›ca alter-
natif kaynaklara, özellikle hibrid
araçlara yönelik çal›flmalar›m›z da
sürüyor. Yak›t tasarrufu konusunda
ise, araçlara borpower isimli madde
eklenmesine baflland›. Bunun d›fl›nda
2010 y›l›nda depolarda alternatif
enerji kullanmaya yönelik olarak

Gebze’de bir Rüzgâr Enerjisi Platfor-
mu kuruldu. Projede daha tamamlan-
mas› gereken aflamalar var ama hem
Türkiye’deki hem de dünyadaki sü-
reç, gelifltirme departmanlar› tara-
f›ndan ad›m ad›m takip ediliyor. Bu
çal›flmalar sayesinde 2008 y›l›ndan
beri enerji verimlili¤imizi yüzde 25,6
art›rmay› baflard›k. 2020 y›l›nda da
2007’ye göre yüzde 30 daha verimli
enerji kullanmay› hedefliyoruz. 

TTeeddaarriikk  zziinncciirriinniizzddeekkii  flfliirrkkeettlleerree  vvee
mmüüflfltteerriilleerree  yyöönneelliikk  ççaall››flflmmaallaarr››nn››zz
vvaarr  mm››??  
DHL yurtd›fl›nda bu konularla ilgili
çal›flmalara bafllad›. Türkiye’de henüz
o aflamaya geçmifl de¤iliz ama o pro-
jeleri inceleyip burada da altyap›lar›-
n› kurmaya çal›fl›yoruz. Tedarikçilere
yönelik projelerimiz zaten var. Kar-
bon emisyonlar›na yönelik hedefleri-
miz müflterilerimizi de kaps›yor. Son
üç seneyi inceledi¤imizde, müflteri-
mizin de bu konulara yaklafl›m›n›n
giderek hassaslaflt›¤›n› görüyoruz. Bu
yüzden bizim hedeflerimiz aras›nda
müflterilerin ihtiyaçlar›n› en sürdü-
rülebilir flekilde karfl›lamak da var. 

PPeekkii,,  ççaall››flflaannllaarr››nn››zzddaann  nnee  ttüürr  tteeppkkiilleerr
aall››yyoorrssuunnuuzz??  GGeenneellddee  bbuu  ttüürr  ee¤¤iittiimmllee--
rree  kkaatt››llaannllaarr  ““nneerreeddeenn  çç››kktt››  flfliimmddii  bbuu””
ddiiyyee  ddee  ddüüflflüünneebbiilliiyyoorrllaarr..
Bizde o kültür bir flekilde oluflmufl du-
rumda. Baflka bir çal›flan›n odas›nda
klima aç›ksa bile di¤eri gider kapat›r.
En son insan kaynaklar› departman›-
n›n “Cin Fikirler” ödülünü alan bir pro-
je vard›. Depo çal›flanlar›ndan birinin
su tasarrufu üzerine tasarlad›¤› bir
projenin pilot uygulamas› yap›ld› ve
fikri gelifltiren arkadafl›m›z ödüllendi-
rildi. Biz zaten kendi iflimizle ilgili da-
talar› sisteme yüklüyoruz. Bu veriler
uluslararas› olarak izleniyor ve rapor-
lan›yor. Yapt›¤›m›z ifl sosyal sorumlu-
lu¤un çok daha ötesinde. m

“Bu çal›flmalar sayesinde 2008 y›l›ndan beri enerji
verimlili¤imizi yüzde 25,6 artt›rmay› baflard›k. 

2020 y›l›nda da 2007’ye göre yüzde 30 daha verimli enerji
kullanmay› hedefliyoruz”
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vrupa Komisyonu taraf›ndan iki y›l-
d›r verilmeye bafllanan “Avrupa’n›n
Yeflil Baflkenti” (European Green Ca-

pital), son derece sayg›n bir ödül. Kentlerde
ekolojik çözümler üreten ve yaflam standar-
d›n›n çevreye sayg› göstererek artmas› için
çal›flmalarda bulunan yerel yönetimlerin
desteklenmesi amac›yla ortaya konan ödü-
lün ilkini 2010 y›l›nda ‹sveç’in baflkenti
Stockholm elde etmiflti. Nüfusunun yüzde
95’inin yeflil alanlara 300 metre mesafede
yaflad›¤› “Kuzey’in Venedik’i” Stockholm,
böylece unvanlar›na bir yenisini daha ekle-
mifl oldu. “Avrupa’n›n Yeflil Baflkenti” ödülü-
nün 2011 y›l›ndaki sahibiyse Almanya’n›n
Hamburg kenti oldu. Hamburg, 2009’un fiu-
bat ay›nda yap›lan oylamada Amsterdam,
Bristol, Kopenhag, Oslo, Freiburg ve Münster
flehirlerini geride b›rakarak bu sayg›n ödülü
almaya ve y›l boyunca “yeflil baflkent” unvan›
tafl›maya hak kazand›. 

Bugüne kadar defalarca ziyaret etti¤im ve
önümüzdeki aydan itibaren de ikamet etme-
ye bafllayaca¤›m “Yeflil Hamburg”u tan›tma-

ya bafllamadan evvel Avrupa’n›n Yeflil Bafl-
kenti Ödülü’nden biraz söz etmekte fayda
var. Özellikle de ödüle baflvurmak ve ödülü
alabilmek için gerekli k›staslardan. Ödüle,
Avrupa Birli¤i’ne üye ve aday üye statüsünde
olan ülkelerin, nüfusu 200 binden fazla olan
kentleri baflvuruda bulunabiliyor. E¤er bir ül-
kenin 200 binden fazla nüfusu olan kenti
yoksa o ülkenin en kalabal›k nüfusa sahip
kenti de aday olabiliyor. Aday kentin yüksek
ekolojik standartlar› yakalamas› gerekiyor.
Yani kentte kifli bafl›na düflen yeflil alandan
havadaki karbondioksit de¤erine kadar be-
lirlenen çeflitli ölçütlere göre o kentin çevre-
ye sayg›l› olmas› isteniyor. Ayr›ca aday ken-
tin sürdürülebilir kalk›nma ve ekolojik geli-
flim aç›s›ndan gelece¤e dönük projelerinin
ortaya konulmas› isteniyor. Ve son olarak da
“yeflil baflkent” unvan› almak isteyen aday›n
kentsel uygulamalar›n›n di¤er kentlere ör-
nek teflkil etmesi gerekiyor. K›sacas› Avru-
pa’n›n Yeflil Baflkenti olacak kentin, di¤er
yerleflimlere ilham verecek bir rol modeli ol-
mas› bekleniyor.

2011’in 
Yeflil Baflkenti

“2011 Avrupa’n›n
Yeflil Baflkenti”
ödülünün sahibi
Hamburg, yeflil
alanlar›, yüksek
ekolojik
standartlar›, çevre
dostu binalar› ve
ulafl›m sistemleriyle
“21. yüzy›l kenti”
yak›flt›rmas›n› hak
ediyor…

YYaazz››::  OOnnuurr  ‹‹NNAALL
FFoottoo¤¤rraaffllaarr::  wwwwww..mmeeddiiaasseerrvveerr..hhaammbbuurrgg..ddee
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Almanya’n›n Dünyaya Aç›lan Kap›s›
Hamburg, 1,8 milyonu aflan nüfusuyla Al-
manya’n›n ikinci büyük kenti. 808 y›l›nda
Roma-Germen ‹mparatoru fiarlman’›n bu-
raya bir burg, yani kale yapt›rmas›yla Ham-
burg flehri kurulmufl. 1200 y›l› aflan tarihin-
de Hamburg her zaman önemli bir ticaret
merkezi ve kavflak noktas› olmufl. Elbe Neh-
ri kenar›nda yer alan Hamburg bugün de Al-
manya’n›n dünyaya aç›lan kap›s›. Avru-
pa’n›n dördüncü, dünyan›n da sekizinci bü-
yük liman› olan kente, her sene binlerce yük
gemisi girifl-ç›k›fl yaparak milyarlarca avro-
luk ihracat ve ithalat gerçeklefltiriyor. Ayr›-
ca limana u¤rayan dev transatlantikler ve
cruise gemileri de on binlerce turisti Ham-
burg’a kazand›r›yor. Hamburg bir liman
flehri olmas›n›n yan›nda ayn› zamanda bir
endüstri ve medya üssü. En önemlisi Airbus
olan yüzlerce holding ve flirket Hamburg’u
merkez edinmifl. Norddeutscher Rundfunk
gibi televizyon ve radyo yay›nc›lar›, Grü-
ner+Jahr ve Spiegel gibi medya devleri de
Hamburg’da bulunuyor. 

HAMBURG

Hamburg, son 
20-30 y›lda kentsel

büyümenin ve
nüfus art›fl›n›n yol
açt›¤› sorunlarla

karfl› karfl›ya kald›
ancak “yeflil

vizyona” sahip
yöneticiler do¤ru
bir planlama ve

yarat›c›
yöntemlerle bu

sorunlar›n
üstesinden

gelmeyi
baflard›lar.
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Kifli bafl›na düflen
yeflil alan›n

Avrupa
ortalamas›n›n

üzerinde oldu¤u
Hamburg’da

hemen hemen her
köfle bafl›nda bir
yeflil alan bulmak

mümkün. 

Hamburg, son 20-30 y›lda kentsel büyü-
menin ve nüfus art›fl›n›n yol açt›¤› sorunlarla
karfl› karfl›ya kalmad› de¤il. Ancak “yeflil viz-
yona” sahip yöneticiler do¤ru bir planlama
ve yarat›c› yöntemlerle bu sorunlar›n üste-
sinden gelmeyi baflard›lar. Bir di¤er ifadeyle
Hamburg, metropol olman›n beraberinde ge-
tirdi¤i sorunlara yeflil çözümler bularak “Av-
rupa’n›n Yeflil Baflkenti” ödülünü bile¤inin
hakk›yla kazand›. 

Yeflil Kente Yeflil Çözümler
Hamburg’un adayl›k dosyas›nda kentin yeflil
vizyonunun kan›t› olan önemli detaylar göze
çarp›yor. Kenti yönetenler iklim koruma ko-
nusunda ciddi bir çal›flma içindeler. Örne¤in
karbondioksit sal›m›n›n 2020’ye kadar yüz-
de 40, 2050’ye kadar da yüzde 80 azalt›lmas›
hedefleniyor. Hamburg’da, 1990 y›l›nda kifli
bafl›na 11,71 ton karbondioksit tüketilirken,
bu rakam 2006’da 8,84 tona geriledi. Günefl
ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynak-
lardan elde edilen enerji de 1997 y›l›nda yüz-
de 4,46 iken 2006’da bu rakam yüzde 11,75’e
yükseldi.

Resmi kurumlara ait binalarda enerji ta-
sarrufu için 200 bin eski tip ampul yerini ve-
rimli lambalara b›rakt›. Böylece y›ll›k 22 mil-
yon kWh elektrik enerjisi, 14 bin ton karbon-
dioksit ve 3,4 milyon avro tasarruf sa¤land›. 

Enerji tüketiminde ve karbondioksit sal›-
m›nda konutlar›n çok büyük etkisi oldu¤u bi-
liniyor. Hamburg’da 1998 y›l›ndan bu yana
sürdürülen konut modernizasyonunda 282
milyon avro harcand›. 65 bin konut elden ge-
çirilerek enerji performans› art›r›ld›. Bu ça-
l›flmalar sayesinde karbondioksit sal›m›nda
her y›l 79 bin tonluk azalma gözlendi¤i, aç›k-
lanan bilgiler aras›nda. 

Hamburg, kent içi toplu tafl›ma konusunda
da önemli bir mesafe katetmifl durumda. Bir
Hamburglu’nun oturdu¤u eve ortalama ola-
rak 300 metre mesafede mutlaka bir metro
veya otobüs dura¤› bulunuyor. Hamburg’da-
ki kent içi otobüslerin tamam›na yak›n› dü-
flük gaz sal›ml› otobüslerden olufluyor. Hid-
rojen yak›tl› otobüslerin say›s›ysa her geçen
gün art›yor. Hamburg’da bisiklet kullan›m›

2011 y›l›n›n Avrupa’n›n Yeflil Baflkenti
Hamburg’da, ziyaretçiler için her
cumartesi saat 15.00’te bafllayan ve iki
saat süren bir ekoloji turu düzenleniyor.
Ücretsiz olan tur Almanca ve iste¤e göre
‹ngilizce olarak da gerçeklefltiriliyor.
Projenin merkezi olan Infopavillion’da
bafllayan tur sekiz farkl› noktadan
geçtikten sonra Hamburg Liman›’ndaki
Strandkai’da sona eriyor.
http://www.stattreisen-hamburg.de/
index.php/die_hauptstadttour.html

Yeflil Baflkentte Ekoloji Turu
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Avrupa’n›n en
büyük kent içi
geliflim projesi
olan Hafencity
önümüzdeki

y›llarda
tamamland›¤›nda

12 bin kifliye
bar›nma ve 40 bin
kifliye de çal›flma

alan› yaratm›fl
olacak.

da çok yayg›n. “Bike and Ride”lar›n yani kent
bisikletlerinin say›s› 15 binden fazla. Kentte-
ki bisiklet yollar›n›n toplam uzunlu¤u 1700
km. Bu rakamlar Türkiye’deki kentler için flu
anda bir hayal gibi…

Hamburg, Kuzey Avrupa’daki birçok kent
gibi do¤ayla iç içe yafl›yor. Altonaer Volk-
spark ve Stadtpark gibi devasa iki yeflil ala-
n›n yan›nda Hamburg’da hemen hemen her
köfle bafl›nda bir yeflil alan bulmak mümkün.
Kifli bafl›na düflen yeflil alan›n Avrupa ortala-
mas›n›n üzerinde oldu¤u Hamburg’da, 400
hektarl›k alan›yla dünyan›n en büyük mezar-
l›¤› olan Ohlsdorf Kabristan› da bulunuyor.
Hamburg’u yönetenler, ilerleyen y›llarda
park ve bahçelerin  daha da geniflletilmesi ve
yeni yeflil alanlar yarat›lmas› için çal›flmala-
r›n› sistematik bir biçimde sürdürüyor.

Hafencity Modeli
Hamburg’un kentsel planlamas›n›n özünde,
kentin yatay olarak genifllemesinin önüne
geçmek , mevcut ormanlar›n ve yeflil alanla-
r›n kentsel büyümeye kurban edilmesini
engellemek düflüncesi yat›yor. Bu düflünce-
den hareketle kent içindeki at›l bölgelerin
(ki bu bölgeler kentin yüzde 30’luk bir k›s-
m›n› oluflturuyor) de¤erlendirilmesi hedef-
lenmifl. K›sacas› Hamburg’da yatay kentsel
büyüme yerine dikey kentsel büyüme dü-
flüncesi benimsenmifl. Bu düflüncenin haya-
ta geçirilmekte olan en güzel örne¤iyse
“Hafencity”.

Hamburg’un tam ortas›ndaki Hamburg-
Mitte bölgesinde yer alan Hafencity tarih bo-
yunca tüccarlar›n gemilerden gelen mallar›n›
boflaltt›klar›, gemilerini k›za¤a çekip tamir
ettikleri bir aland›. Liman›n merkezinin yer
de¤ifltirmesiyle Hafencity’nin bulundu¤u
alan önemini yitirdi. Bu alan› modern ve çev-
reye duyarl› bir biçimde de¤erlendirme dü-
flüncesi ilk defa 1990’larda ortaya at›ld›. 2000
y›l›ndaysa Hafencity master plan› haz›rlana-
rak 2,2 kilometrekarelik bu alan›n yeniden in-
flas›na baflland›. Avrupa’n›n en büyük kent içi
geliflim projesi olan Hafencity önümüzdeki
y›llarda tamamland›¤›nda 12 bin kifliye bar›n-
ma ve 40 bin kifliye de çal›flma alan› yaratm›fl

olacak. Rem Koolhaas ve Renzo Piano gibi iki
ünlü mimar›n tasar›mlar›n›n da yer ald›¤› Ha-
fencity’de, kendi kendine yeterli, çevre dostu
binalar infla ediliyor. Bu binalar, rüzgâr ve gü-
nefl gibi temiz enerji kaynaklar› kullanarak
kendi enerjisini üretecek. 

Hamburg’un Avrupa Yeflil Baflkenti olma
maceras› böyle. Gelecek iki y›l›n Yeflil Bafl-
kentleri ise flimdiden belli. 2012 y›l›nda ‹s-
panya’n›n Bask Özerk Bölgesi’nin ikinci bü-
yük kenti olan Vitoria-Gasteiz ve 2013 y›l›n-
da Fransa’n›n Nantes flehri, bu unvan› tafl›ma
haklar›n› kazand›lar. Türkiye’den bir kentin
bu unvan› hak etmesi için çok beklememek
dile¤iyle… m

Avrupa’n›n Yeflil Baflkenti Hamburg
“yeflil bir gelecek” vizyonu
do¤rultusunda bir “Fikirler Treni–
Train of Ideas” ile Avrupa’ya aç›ld›.
Fikirler Treni, Nisan ay›nda
Hamburg’dan hareket etti. 
13 farkl› ülkede toplam 18 Avrupa
flehrini ziyaret ettikten sonra Eylül
sonunda tekrar Hamburg’da
olacak. Bir lokomotifin çekti¤i alt›
vagonda kent ve insan, kent ve
do¤a, kentsel sorumluluk,
sürdürülebilir kalk›nma, iklim
de¤iflikli¤i gibi konularda çeflitli
sergiler bulunuyor. Bu interaktif

projeyle Hamburg, Avrupa’n›n dört
bir yan›ndaki milyonlarca kifliyi
“yeflil kent” konusunda
bilgilendirmeyi ve birer çevre
gönüllüsü yapmay› amaçl›yor.
http://www.train-of-ideas.net

Hamburg’un Fikirler Treni
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Seninki Kaç Santim kampanyas›na
“Dünya denizlerinin yüzde 75’i çoktan
tükendi, büyük bal›k türlerinin yüzde
90’› bitti”  diyerek Kas›m 2010’da bafl-
lanm›flt›. Denizlerdeki bal›k stoklar›-
n›n tükenmesinin en önemli sebepleri
afl›r› ve yasad›fl› avlanmad›r. Green-
peace Akdeniz bu amaçla G›da, Tar›m
ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤›’n›n bal›kla-
r›n yasal avlanma boylar›n› acilen de-
¤ifltirmesi için bir imza kampanyas›
bafllatt›. 

Kacsantim.org sayfas› üzerinde
bafllayan imza kampanyas›nda çok k›-
sa sürede imzalar ç›¤ gibi büyümeye
bafllad›. Bugün itibar›yla yar›m mil-
yondan fazla kifli bu kampanyaya des-
tek veriyor. Bu da insanlar›n kampan-
yaya olan ilgisinin aç›k bir kan›t›.

Greenpeace kampanyalar›n› elbet-
te ki tek bafl›na baflar›ya ulaflt›rm›-
yor. Arkas›nda onu destekleyen yüz-

binlerce insan sayesinde kampanya-
lar› kazan›yor. Seninki Kaç Santim
kampanyas› bu yüzden belki de Akde-
niz ofisinin en baflar›l› kampanyas›
oldu. ‹nsanlar günlerce slogan› ko-
nufltu, linki birbirleriyle paylaflt›; ofi-
se kaçak trol ihbarlar› ve yavru bal›k
ihbarlar› geldi; sosyal a¤larda, fo-
rumlarda tart›fl›ld›. Belki de ilk defa
bal›kç›larla su ürünleri mühendisleri
bir araya gelerek toplant›lar düzenle-
di, bal›kç›l›k sempozyumunda bal›k-
ç›l›k sorunlar› konufluldu. 

Tüm bunlar olurken de Seninki Kaç
Santim televizyon dizilerine konu ol-
du, pek çok alanda ödüller ald›. Kam-
panya boyunca tüm iletiflim kanallar›
ve sosyal a¤lar, online ortam birbirine
çok iyi bir flekilde entegre edilerek kul-
lan›ld›. Denizlerin daha sa¤l›kl› ve ba-
l›kç›l›¤›n sürdürülebilir olmas› için de-
vam eden Seninki Kaç Santimdeki ki-
lometre tafllar›n› tekrar hat›rlayal›m:

10 Aya Neler S›¤d›?
n Greenpeace eylemcileri, Tar›m Ba-
kan› Mehdi Eker ile kampanyan›n bafl-
lamas›ndan iki hafta sonra ayn› or-
tamda bir araya gelerek kampanyadan
bahsetti.
n Befliktafl Koleji ö¤rencileri ile Beflik-
tafl’taki bal›k pazar›n› ziyaret etti ve
tezgahlardaki bal›klar› ölçtü.
n Kaçsantim.org ilk ödülünü Webraz-
zi’den ald›. Kullan›c›lar›n verdi¤i oy-
larla en iyi dijital kampanya dal›nda
birinci seçildi. 

Sivil Toplum

Bize Böyle Kampanyalar Laz›m

“Seninki Kaç Santim?”
Türkiye’de çevre
kampanyalar› ne yaz›k ki
genelde kamuoyunu kolay
kolay harekete geçiremiyor.
Ama bu sefer böyle olmad›;
Grenpeace Akdeniz ofisinin
bafllatt›¤›, yavru bal›klar›n
avlanmas›n› önlemeyi
hedefleyen “Seninki Kaç
Santim” Kampanyas› bildik
çevrelerin d›fl›na ç›kt›;
ödüller kazand›;
uluslararas› kamuoyunun
ilgisini toplad›. Tüm bu
baflar›n›n ard›nda, bireyleri
kampanyan›n aktif bir
kat›l›mc›s› haline getiren
baflar›l› bir sosyal medya
yönetimi yat›yor gibi… ‹flte
Greenpeace Akdeniz
‹letiflim Sorumlusu Deniz
Sözüdo¤ru’nun kaleminden
kampanyan›n hikâyesi…
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n Ünlü flef ve iflletme sahibi Mehmet
Gürs, Num Num restoranlar›nda Se-
ninki Kaç Santim kampanyas›n› des-
teklemeye bafllad›.
n Yine Mehmet Gürs, Slow fish ‹tal-
ya’da Seninki Kaç Santim projesini
‹talyan bas›n›yla paylaflt›.
n Time Out 10. Yeme ‹çme Ödülle-
ri’nde Seninki Kaç Santim kampanya-
s›na ödül verildi.
n Bo¤az’da yasak olan trol avc›l›¤›n›
ortaya ç›karmak amac›yla eylemler
düzenlendi. Deniz polisi ile yap›lan ifl-
birli¤i sonucu pek çok yasad›fl› trol av-
c›l›¤› malzemesine el kondu.
n Ana haber bültenlerinde yavru bal›k
av› konusu tart›fl›lmaya bafllad›. Türki-
ye’nin önde gelen gazetelerindeki çok
okunan köfle yazarlar› konuyu tart›flt›.

n Sosyal a¤larda kacsantim.org çok
h›zl› bir flekilde yay›ld›. Bal›¤›n› büyüt-
me oyunu oldukça ilgi gördü. Bu saye-
de imza atanlar bal›klar›n boylar› ile il-
gili bilgilenmifl oldular.
n Türk televizyon dizilerine bile Se-
ninki Kaç Santim ve yavru bal›k konu
oldu.
n Tar›m Bakan› Greenpeace ile maka-
m›nda görüfltü.
n Kamuoyu bask›s› oluflturmak için
K›rm›z› Telefon devreye sokuldu. Gre-
enpeace’in k›rm›z› hatt›n› arayanlar
do¤rudan Tar›m Bakanl›¤›’na yönlen-
dirildi. 2070 arama, 5000 SMS ve faks

ile gerçekleflen kamuoyu bask›s› saye-
sinde bakanl›k resmi web sitesinde bir
aç›klama yay›nlamak zorunda kald›.
n 21 Haziran’da ‹stiflare Kurulu top-
land›. Ancak söz verildi¤i gibi bal›k
türlerinin yasal avlanma boylar› tart›-
fl›lmad›. Yaln›zca tek bir tür konuflul-
du. Toplant›da sunulan iki bilimsel ça-
l›flma göz ard› edildi.

n Bugüne kadar toplam 567 bin kifli
imza att›. 144 bin kifli facebook’ta be-
¤endi, 15 binden fazla kifli tweetledi.
n 23.’sü gerçeklefltirilen Kristal Elma
Türkiye Reklam Ödülleri’nde kacsan-
tim.org En ‹yi Dijital Kampanya ödülü-
nü ald›.

Kacsantim.org adresinde imza
kampanyas› devam ediyor. Henüz
bitmedi. Yap›lacak çok fley var. Tü-

rü tehlike alt›ndaki kalkan, lüfer,
orfoz ve palamut öncelikli olmak
üzere tüm ticari bal›k türlerinin av
boylar› bilimsel verilere göre de¤ifl-
tirilmeli. 

Unutmay›n, küçük bal›k yoksa bü-
yük bal›k da yoktur… m
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Küresel Is›nma

‹klim Pazarl›klar›nda
Nereden Nereye 
Malum y›l›n sonunda, 17. Birleflmifl
Milletler ‹klim De¤iflikli¤i Konferans›
toplanacak ve küresel ›s›nma
konusunda tüm ülkeler yine s›k› bir
pazarl›¤a ve tart›flmaya oturacak. 28
Kas›m-9 Aral›k tarihleri aras›nda
Güney Afrika’n›n Durban kentinde
toplanacak bu önemli zirve
öncesinde, iklim de¤iflikli¤inin ve
tabii iklim pazarl›klar›n›n tarihine bir
bakmakta fayda var. Birleflmifl
Milletler Vakf› uzmanlar›ndan
Yasemin Biro, EKOIQ için bu uzun
süreci ele alan uzun bir
de¤erlendirme kaleme ald›. Bu
kapsaml› çal›flman›n ilk bölümünü bu
say›da okuyucular›m›zla
paylafl›yoruz. 

nyedinci Birleflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i Konfe-
rans›, bu sene 28 Kas›m-9 Aral›k tarihleri aras›nda
Güney Afrika’n›n Durban kentinde toplanacak. Bu

konferansta yine her sene oldu¤u gibi hükümet temsilcileri,
uluslararas› kurulufllar ve sivil toplum örgütleri biraraya gele-
rek ‹klim De¤iflikli¤i Anlaflmas› ve Kyoto Protokolü’nün gelece-
¤ini belirlemek için çaba sarf edecekler.  Ayn› zamanda, daha
önceki konferanslarda ülkelerin, uzun müzakereler sonras›nda,
üzerinde anlaflt›¤› Bali Eylem Plan› ve Cancun Anlaflmas›’n›n
uygulanma sürecini görüflecekler. 

1992’den bu yana her sene ve bazen senede bir kaç kez ulus-
lararas› konferans fleklinde toplanan ve bir türlü kesin sonuca
ulaflamayan, art›k bilimselden çok politik ve ekonomik boyutu
öne ç›km›fl olan ‹klim De¤iflikli¤i pazarl›klar›n›n ç›k›fl noktas›
asl›nda oldukça eskilere dayan›yor. Dilerseniz, tarihte bir yol-
culu¤a ç›kal›m ve günümüze kadar iklim de¤iflikli¤i konusunun
nerelerden geçip nerelere geldi¤ine bir göz atal›m.

1824 
Fourier “Sera Etkisi”ni Buluyor
1820’lerde Frans›z fizikçi Joseph Fourier (1768-1830), dünyada ilk
defa atmosferde “sera etkisi” kavram›n› bilimsel olarak tan›mla-
d›. Dünyan›n, güneflten bulundu¤u mesafede, sadece günefl ›fl›n-
lar›yla ›s›n›yorsa, oldu¤undan çok daha so¤uk olmas› gerekti¤ini

O

iklim d yasemin biro1  8/23/11  1:38 PM  Page 138



139EKOIQ / EYLÜL 2011

hesaplayan Fourier, 1824 ve 1827’de ba-
s›lan makalelerinde dünyay› ›s›tan bafl-
ka ›s› kaynaklar›n›n neler olabilece¤ini
inceledi. Ve sonunda dünyay› saran at-
mosferin yal›tkan bir katman görevi
görerek gezegenin ›s› tutmas›na ve bu
flekilde daha fazla ›s›nmas›na yol açabi-
lece¤ini ortaya koydu.  

1861 
Tyndall, “Sera”y› Tan›ml›yor
‹rlandal› fizikçi John Tyndall (1820-
1893), su buhar› ve baz› di¤er gazlar›n
atmosferde birleflerek “sera etkisi”ni
nas›l yaratt›¤›n› gösterdi ve dünya at-
mosferinde nemli ve ›l›man hava ko-
flullar›n›n oluflmas›n› sa¤layan bu “se-
ra etkisi”nin dünyada yaflayan canl›lar
için ne kadar büyük önem tafl›d›¤›n›
vurgulad›. 

1896 
Arrhenius: Modern ‹klim
Modellerinin Atas›
Üç yafl›nda, anne babas›n›n haberi ol-
madan kendi kendine okuma yazma
ö¤renen ve 1903’te kimya dal›nda No-
bel Ödülü’ne lay›k bulunan ‹sveçli dahi
kimyager Svante Arrhenius (1859-

1927), endüstriyel devrim ile bafllayan
kömür ve petrol yak›m›n›n atmosfer-
deki do¤al sera etkisini art›raca¤›n›
öne sürdü. Ortaya ç›kan bu ilave “in-
san yap›s› sera etkisi”nin gelecek ne-
siller için faydal› olaca¤›n› iddia eden
Arrhenius’un o tarihlerde “insan yap›-
s› sera etkisi”nin olas› boyutlar›na dair
tahminleri, günümüzde kullan›lan
modern iklim modellerinin yapt›¤›
tahminlere flafl›lacak derecede benzi-
yordu. 

Arrhenius’un tahminlerine göre at-
mosferdeki karbondioksit miktar›n›n
yar› yar›ya azalmas›, ortalama dünya
s›cakl›¤›n›n 4-5 °C (Celsius) azalmas›-

na sebep olurken, atmos-
ferdeki CO2 konsantras-
yonunun iki kat›na ç›k-
mas› ise s›cakl›klarda 5-
6 °C’lik bir art›fla sebep
olacakt›. Günümüzde ik-
lim de¤iflikli¤i konusun-

da yap›lan bilimsel arafl-
t›rmalar› temsil eden ve

binlerce bilim insan›n›n ka-

Joseph Fourier

John Tyndall 

Svante Arrhenius
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t›ld›¤› IPCC’nin 2007’de aç›klad›¤›
tahminlere göre bu art›fl 2 ila 4,5 °C
aras›nda de¤ifliyor. Elbette, Arrheni-
us, atmosferdeki CO2 seviyesinin
kendi yaflad›¤› dönemdeki karbon sa-
l›mlar›na göre artaca¤›n› öngörmüfl-
tü. Oysa h›zla geliflen ve endüstrile-
flen dünyam›zda CO2 seviyeleri, Arr-
henius’un öngördü¤ünden çok daha
h›zl› bir flekilde artmakta. Arrhenius,
atmosferdeki CO2 seviyesinin iki ka-
t›na ancak 3000 senede ç›kaca¤›n›
hesap etmiflken flu andaki tahminlere
göre CO2 seviyeleri günümüzde öyle
h›zl› artmakta ki, her 100 y›lda bir
ikiye katlanmas› bekleniyor. 

1938 
“Callendar Etkisi”
‹ngiliz mühendis ve mucit Guy Callen-
dar (1898-1964), dünyan›n çeflitli böl-
gelerinde bulunan 147 meteoroloji is-
tasyonundan toplad›¤› verilerin ›fl›¤›n-
da, bir önceki yüzy›l zarf›nda dünyada
ortalama s›cakl›¤›n sürekli artt›¤›n› ve
bu art›flla ayn› dönemde atmosfere sa-
l›nan ve insanlar›n kömür ve petrol
yakmas› sonucu oluflan karbondioksit
gaz›n›n konsantrasyonundaki art›fl

aras›nda bir ba¤lant› oldu¤unu göster-
di. Bu ba¤lant› “Callendar Etkisi” ola-
rak bilim tarihine geçti.  Callendar’a
göre dünya s›cakl›¤›ndaki bu art›fl
olumlu bir geliflmeydi çünkü gezegen-
de yeni bir buz ça¤›n›n bafllamas› belki
de bu flekilde önlenebilecekti. 

1957 
Revelle: “‹nsanl›k Çok Genifl Çapl›
Bir Jeofizik Deneyi Yap›yor”
Amerikal› denizbilimci Roger Revelle
(1909-1991) ve Avusturyal› kimya-

ger/nükleer fizikçi Hans Suess
(1909–1993), 1957’de birlikte yay›nla-
d›klar› çal›flmayla, daha önceki bilim-
sel varsay›mlar›n aksine, okyanusla-
r›n insanlar›n atmosfere sald›¤› ilave
karbondioksit gaz›n›n hepsini emme-
sinin mümkün olmad›¤›n› gösterdiler.
Bu çal›flmaya göre insanlar›n üretti¤i
karbondioksit gazlar›n›n bir k›sm› at-
mosferde uzun süre kalarak ilave bir
“sera etkisi” oluflturmakta ve zamanla
“küresel ›s›nma”ya yol açmaktayd›.
Küresel ›s›nman›n sonuçlar›n›n belir-
sizli¤i karfl›s›nda ise Revelle, “‹nsanl›k
flu anda çok genifl çapl› bir jeofizik de-
neyi yapmakla meflgul” demiflti.

1958 
Keeling, Havadaki Karbondioksiti
Ölçüyor
Amerikal› kimyager ve denizbilimci
Charles David Keeling (1928–2005)
Hawaii’deki Mauna Loa Gözlem
Evi’nde kaydetti¤i karbondioksit öl-
çümleri ile dünyada ilk defa, insanla-
r›n atmosferdeki “sera etkisi”ne ve
“küresel ›s›nma”ya do¤rudan katk›s›-
n›n olabilece¤ini gösterdi. Keeling’in
Mauna Loa ve Antarktika’da uzun y›l-
lar boyunca sistematik ve kesintisiz
olarak yapt›¤› ölçümlerin sonucu orta-
ya ç›kan ”Keeling E¤risi”, bir seragaz›
olan karbondioksit gaz›n›n atmosfer-
deki konsantrasyonunun endüstriyel
büyümeye paralel olarak sürekli artt›-
¤›n›n ilk kan›t›d›r. Keeling’in araflt›r-
malar›na göre 1958’de atmosferdeki
315 ppm (parts per million) olan kar-
bondioksit konsantrasyonu, 2005’de
380 ppm’ye yükselmifltir ve bu art›fl
dünyada sürekli artmakta olan fosil
yak›t tüketimi ile ba¤lant›l›d›r. 

1965 
Amerika’ya ‹lk Uyar›
Amerikan Baflkan› Lyndon B. John-
son'›n Bilimsel Dan›flma Komitesi,
“Çevremizin Kalitesini ‹yilefltirirken”

Küresel Is›nma

Kaynak: Robert A. Rohde, Global Warming Art Projesi, 2009. 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mauna_Loa_Carbon_Dioxide.png

fiekil 1: Keeling E¤risi (1960-2010) 

Guy Callendar

Atmosferdeki Karbondioksit Oran›
(Mauna Loa, Hawaii’de ölçülen)
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bafll›kl› raporunda Amerikan hüküme-
tini küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli-
¤inin olas› olumsuz etkileri konusun-
da uyard›. 

1970
Sovyetler: “Stratosfere Yans›t›c›
Parçac›klar F›rlatal›m”
Amerika Birleflik Devletleri, “küresel
›s›nma” kavram›n› hükümet gündemi-
ne al›rken, demir perdenin öteki tara-
f›ndaki Sovyetler Birli¤i’nde de bu kav-
ram politik tart›flmalara konu olmaya
bafllad›. 1970’lerde Sovyet iklimbilimci
ve fiziki iklimbilimin kurucular›ndan
Mikhail Budyko (1920-2001) küresel
›s›nman›n gezegeni ve üzerinde yafla-
yan canl›lar› tehdit edebilece¤ini vur-
gulad› ve bunu önlemek için stratosfe-
re günefl ›fl›¤›n› yans›tan küçük zerre-
lerin f›rlat›larak küresel ›s›nman›n ya-
vafllat›labilece¤ini öne sürdü. Bu fikir,
küresel ›s›nman›n önüne geçmek için
günümüzde de baz› çevrelerce önerilen
“geo engineering” yani “jeo mühendis-
lik” yöntemlerinin gelifltirilmesine de
öncülük etmifl oldu.  

1972 
Bir Dönüm Noktas›: Stockholm
Konferans› 
5-16 Haziran 1972’de Stockholm’de ilk
Birleflmifl Milletler Çevre Konferans›
topland›. Stockholm Konferans› olarak
da bilinen bu konferans, ‹sveç hükü-
metinin inisiyatifiyle Birleflmifl Millet-
ler Genel Sekreteri Burmal› U Thant’›n
(1909-1974) öncülü¤ünde organize
edildi. Birleflmifl Milletler’in çevre ve
kalk›nma konusunda düzenledi¤i ilk
önemli uluslararas› etkinlik olan bu
konferans› Kanadal› giriflimci ve do¤a
dostu Maurice Strong yönetti. Konfe-
rans›n aç›l›fl konuflmas›n› ‹sveç Baflba-
kan› Olof Palme (1927-1986) yapt›.
Konferansa 113 ülke, 19 uluslararas›
kurulufl ve 400’den fazla sivil toplum
örgütü temsilcileri katildi. Küresel çev-

re problemlerinin ilk defa uluslararas›
platformda görüflüldü¤ü bu konferans
sonunda kat›l›mc›lar 26 prensip ve bir
Eylem Plan› üzerinde anlaflt›lar ve bir
deklarasyon yay›nlad›lar. Bu deklaras-
yondaki iklim aç›s›ndan en önemli
prensipler “dünyadaki do¤al kaynakla-
r›n (hava, su, toprak, bitki ve hayvan-
lar) ve do¤al ekosistemlerin flimdiki ve
gelecek nesillerin faydas› için korun-
mas›” ve “bunun uluslararas› düzeyde
yap›lmas› gerekti¤i”ydi. 

1974
Ozon Tabakas› ‹nceliyor
1970’lerde Amerikal› kimyager Frank
Sherwood Rowland ve Meksikal› kim-
yager Mario Molina, endüstride refri-
jeran ve itici gaz olarak kullan›lan ve
kullan›m esnas›nda da atmosfere sal›-
nan insan yap›s› kloroflorokarbon’la-
r›n (CFC) dünya atmosferine olas› et-
kilerini araflt›rmaya bafllad›lar.
1974’te yay›nlad›klar› makalede bu
kimyasallar›n stratosferde günefl ›fl›n-
lar›yla birleflerek çözüldü¤ünü ve bu
çözülme esnas›nda klor ve klor mo-
noksit atomlar› salarak atmosferdeki
ozon moleküllerini yok etti¤ini ortaya
koydular. ‹ki kimyager, bu çal›flmala-

r›yla CFC’lerin ozon tabakas›n›n incel-
mesine yol açt›¤›n› ve bu sebeple dün-
ya yüzeyine fazla miktarda tehlikeli
UV-B ›fl›nlar›n›n ulaflt›¤›n› göstermifl
oldular. Rowland ve Molina’n›n sonuç-
lar›na DuPont gibi birçok kimyasal
üreticisi firman›n fliddetle karfl› ç›k-
mas›na ra¤men, 1976’da Amerikan
Ulusal Bilim Akademisi bu sonuçlar›
onaylad› ve Amerika Birleflik Devletle-
ri, 1978’de CFC içeren püskürteçlerin
kullan›m›n› yasaklad›.  1995’te de, yani
makalelerini yay›nlad›ktan yaklafl›k
20 y›l sonra, Rowland ve Molina, ayn›
konularda çal›flan Hollandal› kimya-
ger Paul J. Crutzen ile birlikte, kimya
dal›nda verilen Nobel Ödülü’nün sahi-
bi oldular. 

1979
Dünya ‹klim Konferans› Toplan›yor
‹lk Dünya ‹klim Konferans› 12-23 fiu-
bat 1979’da Cenevre’de Birleflmifl Mil-
letler’e ba¤l› Dünya Meteoroloji Örgü-
tü taraf›ndan organize edildi. De¤iflik
bilim dallar›ndan araflt›rmac›lar›n ka-
t›ld›¤› bu konferansta insan kaynakl›
küresel ›s›nmaya ba¤l› iklim de¤iflikli-
¤i masaya yat›r›ld›. Bu konferans, ik-
limle ilgili bilimsel verilerin toplanma-

Stockholm Konferans›, 1972
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s›n›, iklim de¤iflikli¤inin boyutu ve et-
kilerinin araflt›r›lmas›n› amaçlayan
Dünya ‹klim Program›’n›n oluflturul-
mas›yla sonuçland›. 

1985
Viyana Anlaflmas›: Ozon Sorunu
Çözülecek 
‹ngiliz Antarktika Harita/Ölçüm Bi-
limcileri Farman, Gardiner ve Shank-
lin Nature dergisinde 1985’te yay›nla-
d›klar› bir makalede kutuplar üzerin-
de daha önce belirlenen ozon tabaka-
s›ndaki incelmenin tahminlerden çok
daha ileri boyutta oldu¤unu ve Güney
Kutbu’nun üzerinde Amerika Birleflik
Devletleri’nin yüzölçümü kadar bü-
yüklükte bir delik aç›ld›¤›n› bildirdiler.
Ayn› y›l, birçok CFC üreticisi ülkenin
de dahil oldu¤u 20 ülke, ozon tabaka-
s›n›n korunmas›n› amaçlayan Viyana
Anlaflmas›’n› imzalad› ve ozon tabaka-
s›n› incelten ve ayn› zamanda da küre-
sel ›s›nmaya yol açt›¤› düflünülen
CFC’lerin uluslararas› platformda de-
netim ve yönetimi konusunda ulusla-
raras› pazarl›klar bafllad›. 

1987 
Montreal Protokolü: Ozon Sorunu
2050’de Bitecek
Viyana’da bafllayan pazarl›klar
1987’de ozon tabakas›n› tüketen mad-
delere dair bir uluslararas› anlaflma
olan Montreal Protokolü’nün imzalan-
mas› ile sonuçland›. Birleflmifl Millet-
ler Genel Sekreteri Kofi Annan tara-
f›ndan “son zamanlar›n en baflar›l›

uluslararas› anlaflmas›” olarak nite-
lendirilen Montreal Protokolü, 196 ül-
ke taraf›ndan imzaland› ve 1989’da
yürürlü¤e girdi. Anlaflma ile önce ge-
liflmifl ülkelerin, daha sonra da gelifl-
mekte olan ülkelerin CFC kullan›m›n›
2030’a kadar tamamen durdurmas›
karara ba¤lanm›fl oldu. Geliflmekte
olan ülkelerin anlaflma yapt›r›mlar›n›
yerine getirebilmeleri için gerekli fi-
nansman› sa¤lamak amac›yla bir de
Çok Tarafl› Fon kuruldu. Anlaflman›n
yapt›r›mlar› sonucunda ozon tabaka-
s›n›n 2050’ye kadar eski haline dön-
mesi hedeflendi. 

1988 
Hükümetleraras› ‹klim de¤iflikli¤i

Paneli (IPCC) Kuruldu
Aral›k 1988’de, Hükümetleraras›
‹klim De¤iflikli¤i Paneli (IPCC),
Dünya Meteoroloji Örgütü ve Bir-
leflmifl Milletler Çevre Program›

(UNEP) taraf›ndan kuruldu.  ‹klim
konusunda uzman ‹sveçli meteoro-

log Bert Bolin’in (1925-2007) baflkanl›-
¤›nda toplanan bu panelin görevi, kü-
resel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i konu-
sunda dünya genelinde yürütülen en
yeni bilimsel, teknik ve sosyo-ekono-
mik çal›flmalar› derleyip incelemek ve
ortaya ç›kan sonucu küresel kamu-
oyuna ve uluslararas› karar mekaniz-
malar›na iletmekti. IPCC, 1990, 1992,
1995, 2001 ve 2007’de iklim de¤iflikli¤i
ve bunun dünya ve insanl›k üzerindeki
olas› etkileri üzerine raporlar yay›mla-
d›. Bu raporlar›n haz›rlanmas›na 130
ülkeden binlerce araflt›rmac› kat›ld›.
IPCC, bu kolektif çal›flmas›yla 2007’de
Nobel Bar›fl Ödülü’nü Amerika Birleflik
Devletleri Baflkan Yard›mc›s› Al Gore
ile paylaflt›.  

Bu arada Amerikal› iklimbilimci Ja-
mes Hansen, 1988’de Amerikan Sena-
tosu’na verdi¤i ifadede, dünyada ilk
olarak kendisinin haz›rlad›¤› “atmos-
ferik genel dolafl›m modeli”nden elde
etti¤i iklim tahminlerine dayanarak,
dünyada insan yap›s› iklim de-
¤iflikli¤inin kaç›n›lmaz ol-
du¤unu ve küresel ›s›nma-
n›n gerçekleflmekte oldu-
¤unu bildirdi. m

Küresel Is›nma

Yukar›da, Antarktika üzerinde aç›lm›fl
olan ozon deli¤inin 24 Eylül 2006’daki
görüntüsü. Mavi ve mor renkler ozon
konsantrasyonunun en az bulundu¤u
bölgeleri göstermektedir. Bu tarihte
deli¤in büyüklü¤ü 27,5 milyon
kilometrekareye ulaflm›flt›.

Kaynak: NASA --
http://www.nasa.gov/vision/earth/
lookingatearth/ozone_record.html
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Kitap

YYaazzaarr::  Russ Parker, Rosen Publishing, 2009

SSoonn zamanlarda Çevre sorunlar›yla ilgili çocuklara yönelik
kitaplarda epey büyük bir art›fl var. Zira çocuklara laf
anlatmak yetiflkinlere hendek atlatmaktan çok daha
e¤lenceli hatta sonuç alma ihtimali de daha fazla. Zira
çocuklar hepimizden çok daha aç›k zihinli. Bu durumun
bilincinde olan New York merkezli Rosen Publishing, uzun
y›llard›r okul ça¤›ndaki çocuklara yönelik yay›n yap›yor.
1950’li y›llardan itibaren anaokulu öncesi çocuklara yöne-
lik kitaplarla yay›n hayat›na bafllam›fl olan Rosen
Publishing taraf›ndan bas›lan “Gezegen Krizde” (Planet in
Crisis) serisi alt› kitaptan olufluyor. Su, enerji, iklim, kirlilik
at›k yönetimi ve vahfli yaflam gibi konular›n ifllendi¤i seri,
beflinci s›n›ftan itibaren ö¤rencilere tavsiye ediliyor.

‹slam ve Ekoloji 
Bahfledilmifl Bir Emanet

Cameron Diaz’dan William McDonough’a

YYaazzaarrllaarr::  Elizabeth Rogers & Thomas M. 
Kostigen, Three Rivers Press, 2007

YYeeflfliill Kitap ilk bak›flta çok klifle olarak gözükebilir size.
Ad› bile klifle asl›nda: “Yeflil Kitap: Ad›m Ad›m Gezege-
ni Kurtarma Rehberi”. Kitap, NY Times’›n best seller
listesine girmifl, ayr›ca yüzde 100 geri dönüflümlü ka-
¤›da bas›lm›fl. “‹yi, hofl, baflka?” diye sorup ilk sayfala-
ra bakt›¤›m›zda elektrik tasarrufunun püf noktalar›,
kompost yapmak gibi art›k her yerde bulunabilecek
bilgileri içeriyor. Peki “bu kitab› özel k›lan nedir?”  di-

ye sorarsan›z, ilk olarak yazarlar› diyebiliriz. Kitapta
hepimizin tan›d›¤› muhtelif ünlüler çeflitli konu bafl-
l›klar›yla ilgili kendi tecrübelerini anlat›yor. Örne¤in
Robert Redford, gezegeni mahveden bir aile tatilinin
nas›l yap›ld›¤›n› anlat›yor. Emmy ödüllü talk showcu
Ellen DeGeneres yetkin mizah yetene¤ini kullanarak
Sex, Drugs Rockn’Roll üçlemesine geri dönüflümü de
eklemifl. Kitaba katk›da bulunan di¤er ünlüler ara-
s›nda Jennifer Aniston, Tyra Banks ve Will Ferrell gi-
bi simalar bulunuyor. Kitab›n ikinci sürprizi ise,
“Cradle to Cradle” (Beflikten Befli¤e) gibi sürdürüle-
bilirlik literatürünün en önemli metinlerinden birini
kaleme alan William McDonough’un Cameron Di-
az’la önsözde yapt›¤› söylefli.

Yeflil Kitap 

Su, Enerji, ‹klim ve Di¤erleri
Gezegen Krizde

HHaazz››rrllaayyaannllaarr::  Richard C. Foltz, Frederick M. Denny, 
Azizan Baharuddin
O¤lak Yay›nlar›, 2007

BBiizzlleerr bugüne kadar ekolojik krizi siyasi, sosyolojik ve ekonomik boyut-
lar›yla yorumlad›k ama di¤er bütün krizler gibi ekolojik krizin de ayn› za-
manda ahlaki ve manevi bir kriz oldu¤unu savunan çok say›da insan var.
Kitab›n sunufl yaz›s›n› kaleme alan Lawrence E. Sullivan flöyle diyor:
“Ekolojinin do¤as›na iliflkin insan inançlar›, soyumuzun bizzat ekolojiye
özgün katk›s›d›r. Dinsel inançlar, özellikle de yaratan ve can veren güç-
lerin do¤as›yla ilgili inançlar ekolojik sistemlerin etkili bir unsuru haline
gelir.” Tam da bu nedenle Harvard Üniversitesi Dünya Dinlerini Araflt›r-
ma Merkezi’nin bu derlemesi büyük bir önem tafl›-
yor. Yaklafl›k üç senelik bir eme¤in ürünü olan bu
çal›flma ‹slam’›n ekolojiye yönelik ahlaki duruflu-
nu gözler önüne seriyor. Mesnevi’deki do¤a yoru-
mundan Furu¤ Ferruhzad’›n fliirlerindeki eko fe-
minizm izlerine, F›trat (yarat›l›fl) modelinin tar-
t›flmaya aç›lmas›ndan cennetin pratik ve meta-
forik anlat›m›na hemen her konuyu iflleyen s›k›
bir çal›flma var karfl›m›zda. 456 sayfal›k derleme-
de Türkiyeli bir yazar›n makalesinin de oldu¤unu
hat›rlatal›m. fiu anda Gazikent Üniversitesi rek-
törlü¤ünü yapan ‹brahim Özdemir, “Kur’an Pers-
pektifiyle Bir Çevre Eti¤i Anlay›fl›na Do¤ru” ma-
kalesiyle tart›flmaya katk› sunuyor.
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