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Greta ve arkadaşları, New York’taki 
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Mer-
kezi önünde oturuyorlar. Tek tek ço-
cukların yüzlerine bakıyorum. Bu 15 
yaşındaki İsveçli kız çocuğu, geçtiği-
miz yıl İsveç Parlamentosu önünde 
tek başına oturuyordu. Cuma gün-
leri okulu asıp parlamento binasının 
önünde, kocaman insanların iklim 
değişikliği için harekete geçmesi için 
oturan şu ufacık kız çocuğu, okulu as-
manın ne kadar kötü bir şey olduğunu 
söyleyen o kocaman insanlara şu ce-
vabı veriyordu: “Gelin siz oturun, ben 
de okula gideyim ama siz oturmadığı-
nız için ben burada okulu asıp otur-
mak zorundayım.” Bu yanıtın yüzüme 
tokat gibi aşk ettiğini hatırlıyorum. 
Yanağımda o küçük kızın sözlerinin 
izi duruyor… O izi sanırım hep taşı-
yacağım.
Sonrasında Greta çoğaldı, onlarca ül-
kenin yüzlerce kentinde yaşıtları ona 

katıldı. On binlerce oldular. Şimdi 
BM binasının önünde oturuyorlar. 
Tüm korunmasızlıklarıyla, gelecekle-
rini ellerinden çalan kocaman insan-
lara anlatmaya, onları harekete geçir-
mek için uğraşmaya devam ediyorlar. 
Greta ve arkadaşları artık varlar. İklim 
kuşağı olarak isimlendirilmeye başla-
nan bu çocukları görmezden gelmek 
için, ya çok kötü ya da gerçekten çok 
cahil olmak lazım. Greta’nın sözleri, 
bütün bir kuşak adına atılmış bir tokat 
ve ben şahsen, Greta’nın sözleriyle kı-
zarttığı yüzümü, bir ömür boyu sakla-
maya, hep hatırlamaya ve ona uygun 
yaşamaya çalışacağım.
Ama yüzü en çok kızarması gereken-
ler, ülkeleri ve şirketleri yönetenler 
bunun ne kadar farkında, ne zaman 
farkında olacaklar ve farkında olduk-
larında yapacak bir şeyleri olacak mı 
emin değilim. Aynı Nazi Almanya’sın-
da yaşayıp, çöküşten sonra, Yahudile-

re, Romanlara, solculara, engellilere 
yapılan soykırım ve katliamları hiç fark 
etmediklerini söyleyenler gibi. Bu-
nun aktif bir görmeme ve duymama 
eyleminden başka bir şey olduğunu 
düşünmüyorum. Bu yüzleri görme-
yenler, bu tokadın acısını duymayan-
lar için söylenecek en güzel ifadeler-
den biri Kuran-ı Kerim’de yer alıyor 
aslında: “And olsun biz, cinlerden ve 
insanlardan birçoğunu cehennem için 
yaratmış olduk. Bunların kalpleri var-
dır ama onlarla kavrayamazlar; gözle-
ri vardır ama onlarla göremezler; ku-
lakları vardır ama onlarla işitemezler. 
Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha 
da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlar-
dır.” (A’râf Suresi - 179. Ayet).

***
Gözleri, kulakları ve akılları olduğu 
halde, görmeyenlerden, duymayan-
lardan kavramayanlardan olmamak 
için hareket geçin. BM Genel Kurulu 
17-27 Eylül’de New York’ta düzen-
leniyor. 23 Eylül’de ise gezegenin 
geleceği için önemli kararların alına-
bileceği BM İklim Eylem Zirvesi ger-
çekleştirilecek. 
Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş, Sayın 
Soyer ve görmek, duymak, kavramak 
isteyen diğer kamu, belediye ve şirket 
yöneticileri. New York’a gidin, Greta 
ve arkadaşlarının yüzüne bakın…

Barış Doğru
baris@ekoiq.com

BAŞLARKEN

Çocukların Tokatları…
İmamoğlu, Yavaş ve 
Soyer’e Çağrımdır! 
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Danışma Kurulu
Aynur Acar, Gönüllü Çevre Danışmanı
Prof. Dr. Melsa Ararat, CDP Türkiye Direktörü
Prof. Dr. Nuri Azbar, Ege Üni., Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Dr. Erhan Baş, Bilim İlaç A.Ş. Genel Müdürü
Dr. Barış Gencer Baykan, Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü
Konca Çalkıvik, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği  Genel Sekreteri
Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Ebru Şenel Erim, Unilever Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü
Aykan Gülten, Coca-Cola Kurumsal İlişkiler Müdürü
Prof. Dr. Selahattin İncecik, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. M. Pınar Mengüç, Özyeğin Üni., Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü
Selçuk Özdil, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Uygar Özesmi, Good4Trust Kurucusu
Özgür Öztürk, Akçansa Hammaddeler ve Çevre Müdürü
Aysun Sayın, Boyner Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Müdürü
Rifat Ünal Sayman, REC, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Direktörü
Ergem Şenyuva, Climate Project Türkiye Temsilcisi, Yeşilist.com kurucusu
Ateş Uğurel, Solarbaba Platformu kurucusu

18 11. Kalkınma Planı ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları
Bandırma Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Orhan, 
11. Kalkınma Planı’nı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlamında 
değerlendirdi. 

26 16. İstanbul Bienali: “Yedinci Kıta” ve 
Antroposen
İKSV tarafından, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 16. İstan-
bul Bienali, bu yıl 14 Eylül-10 Kasım 2019 tarihleri arasında “Yedinci 
Kıta” başlığıyla, çevre sorunları etrafında gerçekleştiriliyor.

28 Yaratıcı Çözümler için Bir Arada!
Connect for Creativity projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle-
ri, yaratıcı platformları ve bunların iklim değişikliği ile sürdürülebilir 
kalkınma alanlarına etkilerini British Council Sanat Müdürü Cansu 
Ataman Bilgiç ve ATÖLYE Etkinlik ve Proje Yöneticisi Emre Erbirer 
ile konuştuk. 

31 Temiz Suya “Eriştiren” 3 İnovasyon 
Suya erişim kamu sağlığının temelini oluşturuyor. Ancak dünyada 844 
milyon insan bundan yoksun. Son aylarda dikkat çeken üç inovatif çö-
züm sudaki mikro plastikleri ayrıştırmaya, güneş enerjisi kullanarak 
temiz su elde etmeye odaklanıyor.

34 “İyi bir Toplum” için 
Sürdürülebilir Uygulamalar
Allianz Türkiye, GRI standartlarındaki üçüncü sürdürülebilirlik rapo-
runu yayınladı. Şirket, 2018 yılında Çevre ve Farklılıkları Gözetme 
olmak üzere iki çalışma grubu kurdu. Uyguladığı programlarla top-
lumsal gelişime katkıda bulundu.

36 Okyanus Koruma Alanları ve 
Kayıp Şehir Örneği
Orta Atlantik Sırtı’nda geçmişi 120 bin yıla dayanan Kayıp Şehir, hid-
rotermal bacalardan oluşan kompleks bir deniz tabanı ekosistemine 
sahip ve gezegenin hiçbir yerinde bulunmayan muhteşem varlıklara 
ev sahipliği yapıyor. 

40 DOSYA: Sürdürülebilir Kalkınmaya 
Tümevarımla Ulaşmak
Geçtiğimiz yerel seçimlerde Türkiye’nin beş büyük ilinden dördün-
de direksiyona geçen yeni yönetimlerin aşağıdan yukarıya, katılımcı 
tarzda inşa edecekleri bir sürdürülebilir kalkınma yolu önümüzde du-
ruyor. Uzun süredir ısrar edilen benmerkezci yaklaşımın tersini yap-
mak bile önemli mesafeler kat ettirebilir bize: Katılımcılık ve şeffaflık, 
paydaşları ve uzmanları sürece katma… Türkiye’nin sürdürülebilir 
kalkınmasının yolu belki de tümdengelimden değil tümevarımdan 
geçiyordur…

İÇİNDEKİLER



56 “Bireysel İklim Sigortası Ürünü 
Hazırlıyoruz”
Sompo Sigorta Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Özer Şimşek, büyük önem verdiklerini ifade ettiği 
Yerküreye Saygı projesini anlattı ve Ekim ayında bireysel 
iklim sigortasını sunmaya hazırlandıklarını açıkladı. 

62 Yeni Fikirler İzmir’den Doğuyor 
Greentech İzmir, kurumsal aktörlerle yeşil teknoloji  
start-up’larını İzmir’de bir araya getiriyor. Etkinliğin dü-
zenleyicilerinden İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) ile Gre-
entech İzmir’in hedeflerini konuştuk…

64 Katılımcı ve Bütüncül bir 
“KORU”ma Projesi
Kültürel Mirası Koruma Derneği’nin (KMKD) yürüttü-
ğü Kapasite Geliştirme (KORU) Projesi’ni KMKD Proje 
Yöneticisi Çağla Parlak, Kültürel Miras ve Kapasite Geliş-
tirme Yöneticisi Dr. Banu Pekol ile Eğitim Koordinatörü 
Sena Kayasü’den dinledik.

70  “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 
Çalışmalarımızın Sağlamasıdır”
“Pozitif Etki Planı” başlığı altında devam ettikleri sürdürü-
lebilirlik çalışmalarının yeni çıktılarını, Anadolu Efes Bira 
Grubu Başkanı ve CEO’su Can Çaka ile konuştuk. 

74 Doğa ve Toplum için 
“Fark Yaratanlar”
Sabancı Vakfı’nın, 2009’dan bu yana desteklediği “Fark 
Yaratanlar” programı, 10. sezonunu tamamladı. Bu se-
zonun, biri Bilecik’te biri de Burdur’da dönüşüme omuz 
veren iki fark yaratanı Bedriye Berber Engin ve Öztürk 
Sarıca’nın hikayelerini kendilerinden dinledik…

4 Haberler Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali 
9-13 Ekim’de, “Sıfır Gelecek”ten İklim Grevi Çağrısı, Kuzey Kutbu’na 
Türkiye’den İlk Bilimsel Sefer 

22 Yaşanabilir Kentler Sibel Bülay:  2019 BM Üst Düzey Siyasi 
Forumu

32 Sürdürülebilir Tüketim Ahu Ergen:  Yeşil Davranışı 
Normalleştirmek

60 Son Buzul Erimeden Prof. M. Levent Kurnaz: Orman 
Yangınlarındaki Artış

68 Sürdürülebilirlik Akademisi’nden Gıda Sisteminin 
En Acil Sorunlarına Yeni Çözümler, Sürdürülebilir Gıda Platformu Yeni 
Üyeleri ile Büyümeye Devam Ediyor

82 Sürdürülebilir Kalkınma Gülin Yücel:  Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nde Neredeyiz? - IV

86 Veri-Analiz  Gökçe Vahapoğlu Şahin: En Büyük Şirketler İklim 
Değişikliğini Fırsat Olarak Görüyor, İklim Değişikliği ile Mücadelenin 
Ekonomiye Katkısı, Tüm Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Maliyetleri 
Düştü, Akıllı Enerji Sayesinde Daha Az ile Daha Çok Üretmek

90 Kıyıdan Köşeden Özgür Öztürk: İklim Kriziyle Mücadelede 
Arazi Kullanımını Fırsata Çevirmek

94 Gözümüzden Kaçmayanlar  Gözde İvgin:  2018’de 
öldürülen yaşam savunucuları; Alaska’da sıcaklık rekoru; Brezilya’da 
korkutan arı ölümleri…

96 Kitap Yarının Bahçe Kentleri, Alıç Ağacının Gölgesinde Anadolu 
Bozkırları, Water Resources of Turkey (Türkiye’nin Su Kaynakları)

HER SAYIDA

79 “Her Ağacı Tek Tek Savunacağız” 
Çanakkale’de Kaz Dağları Kirazlı mevkiinde, Kanadalı Ala-
mos Gold şirketi tarafından yapılmak istenen altın ve gümüş 
madenciliğine karşı başlayan direniş süresiz bir “Su ve Vicdan 
Nöbeti”ne dönüştü. 

88 “Yokoluş”a İsyan!
Türkiye’de adı Yokoluş İsyanı olarak geçen Extinction Rebel-
lion, 2018 yılında İngiltere’de başlatılmış şiddet içermeyen bir 
sivil itaatsizlik hareketi. Yokoluş İsyanı’ndan İren Bıçakçı ile 
oluşumun nasıl başladığını ve neyi amaçladıklarını konuştuk. 

92 Z Kuşağı Geleceğe Hazır mı? 
Telefonla haşır neşir olmasına rağmen yalnızca onunla mutlu 
olmayan bir nesil aslında Z kuşağı; yüz yüze iletişimi, paylaşımda 
bulunmayı, öğrenmeyi ve üretmeyi oldukça değerli görüyorlar. 
Yalnızca yol gösterilmeye ihtiyaçları var. 
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Yapay zeka, makine öğrenimi ve 
derin öğrenmeye dayalı görüntü 
işleme çözümleri sunan Ar-Ge şirketi 
Ayvos, Orman Genel Müdürlüğü’yle 
imza attığı proje kapsamında 
fotokapanlar üzerinden elde ettiği 
verilerle izinsiz kesim, kütük 
kaçakçılığı, kaçak hayvan otlatma 
gibi olaylara karşı ormanları koruyor. 
Geliştirdiği bu teknolojiyle orman 
ekosisteminin güvenliğini sağlamayı 
da hedefleyen Ayvos, ayrıca 
fenolojik gözlem için geliştirdiği 
diğer Ar-Ge çözümüyle de dikkat 

ile yılda 180 ağaç kurtarılıyor ve 32 
ton karbon salımı engelleniyor. Bu 
istasyonun, birkaç alanda birden 
ilkleri oluşturmasının yanı sıra karbon 
ayakizini azaltma konusunda da 
önemli bir örnek olduğuna vurgu 
yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim 
Şiper, “Bu proje, Petrol Ofisi’nin ruh 
ve felsefisini taşıyan, lidere ve onun 
sorumluluklarına yakışır, öncülük 
yapacak bir proje” dedi. 

çekiyor. Yüksek bir direk üzerinde 
konumlandırılan video kameradan 
elde edilen verilerle ağaçların 
gelişim süreçlerindeki değişimleri 
takip eden şirket, küresel ısınma 
gibi faktörlerin bitkiler ve ağaçlar 
üzerinde oluşturabileceği olumsuz 
etkileri de önlemeyi amaçlıyor. Ayvos 
Kurucu ve CEO’su Eray Hangül, 
2018 yılında 5.644 hektarlık orman 
alanının zarar gördüğünün altını 
çizerek geliştirdikleri yazılımlar 
aracılığıyla bu sayıyı en aza 
indirgemek istediklerini belirtiyor.

TEMA Vakfı, Çanakkale Kirazlı 
Altın Madeni için onaylanan ÇED 
raporunda belirtilen ağaç sayısının 
dört katı, yani en az 195 bin ağaç 
kesildiğini 1 Temmuz’da açıkladı 
ve yatırımın durdurulmasını Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’ndan talep 
etti. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Deniz Ataç, “Bugüne 
kadar TEMA Vakfı’na sorularımızı 
cevaplayan resmi bir bilgi ulaşmadı. 
Diğer yandan sosyal medya 
üzerinden yapılan açıklamada 
madene ait onaylı ÇED sahasında 
kesilen ağaç sayısının 13.400 adet 
olduğu belirtildi. Bu aradaki farkın 
netleşmesi için “Kirazlı altın madeni 
projesi için onaylanan ÇED alanının 
204 hektarlık kısmında 0-8, 8-20 
ve 20 cm üzerindeki çaplarda kaç 
adet ağaç kesilmiştir?” sorumuza 
ilgili makamlarca yanıt verilmesini 
istiyoruz. Sorumuzu 800 bini aşkın 
gönüllümüz ve imza kampanyamızı 
bugün itibarıyla imzalayan 500 bin 
kişi adına yöneltiyoruz” dedi.

TANAP, çevre yönetimindeki 
performansı ile Birleşik Krallık 
merkezli The Green Organisation 
tarafından Green World Awards (Yeşil 
Dünya Ödülleri) “En İyi Çevresel 
Uygulamalar” kategorisinde 
ödüle layık görüldü. Çevre koruma 
hedefli projelerin değerlendirildiği 
Yeşil Dünya Ödülleri’nin amacı 
çevresel performansı artırmak, 
kaynakların verimli kullanımını teşvik 
etmek, kurumların rekabetçiliğini 
geliştirmek ve sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine destek olmak. 
TANAP 2019 yılı içinde ayrıca, Sosyal 
ve Çevresel Yatırım Programları 
kapsamında uygulanan projelerle, 
ABD merkezli The Communitas 
“Toplum Hizmeti ve Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk” ödülü ile 
“Sürdürülebilirlik” ödülünü de 
kazanmıştı.

En Az 195 Bin Ağaç Kesildi!

TANAP’a Uluslararası 
Çevre Ödülü

Güneş Enerjili Benzin İstasyonu

Ormanları Yapay Zeka Koruyacak

Petrol Ofisi, solar çatısı ile ilk 
güneş enerjili istasyonunu Bodrum 
Ortakent’te hizmete soktu. 153 
adet yüksek verimli güneş paneli 
bulunan Petrol Ofisi bayisi Paşalılar 
Petrol’ün solar sistemi 42,075 
kWp kurulu güçle, istasyonun 
tüm elektrik ihtiyacının yaklaşık 
%70’ini karşılayacak. Yaklaşık 30 
evin senelik elektrik ihtiyacını 
karşılayabilecek kapasitedeki sistem 
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Plastik atıkların önlenmesi ve 
azaltılması için önemli adımlar atan 
Türkiye’de, halihazırda %54 olan 
plastik ambalaj atığı geridönüşüm 
hedefi, 2020 ve sonrası için %55 
olarak belirlenmiş durumda. AB’de 
ise yürürlükteki hedef %22,5 ve %55 
hedefi ancak 2025’te, Türkiye’den 
beş yıl sonra geçerli olacak. ÇEVKO 
Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer 
vakfın, 2018 yılında belediyeler 
ve lisanslı firmalar işbirliğinde, 
kendilerine yükümlülük devreden 

Su, böbrek ve karaciğerin toksinleri atmasına ve 
bu organların görev yükünü azaltarak vitamin, 
mineral ve dışarıdan aldığımız diğer besinlerin vücut 
içerisinde çözülmesine yardımcı oluyor. HiPP Doğal 
Mineralli Su, bebek ve küçük çocukların hassas 
bünyesi için uygun, bebek çaylarının hazırlanmasında 
kullanılabiliyor. Steril koşullarda dolumu yapılan, 
kokusu, tadı nötr olan HiPP Doğal Mineralli Su, 
mama hazırlığında kullanıldığında mamanın kendine 
has kokusunu ve tadını bastırmıyor. Açıldıktan sonra 
kaynatmaya da gerek yok ancak 2. gün ve devamında 
kaynatılarak tüketilmesi tavsiye ediliyor.

piyasaya sürenlerin plastik ambalaj 
atıklarının, yönetmelikteki hedef 
olan %54 oranında toplanarak geri 
dönüşüme sevk edildiğini; böylece 
182.210 ton plastik ambalaj atığının 
geridönüşümünü sağladıklarını ifade 
etti. İmer, “Plastikler de dahil geri 
dönüştürüldüğünü belgelediğimiz 
tüm ambalaj atıklarının 2018 yılında 
ülke ekonomisine katkısının ise 
yaklaşık 3,6 milyar TL düzeyinde 
olduğunu öngörüyoruz” dedi.

“Plastik Ambalaj Geridönüşüm Hedefi 
%55’e Ulaştı” 

2019-2023 dönemini kapsayan ve 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 
TBMM’ye sunulan 11. Kalkınma Planı’nda, 
yenilenebilir enerjiye ilişkin hedef ve 
stratejiler sektörü tatmin etmedi. Enerji 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Vatansever, 219 sayfalık planda 
sadece birkaç cümlede “yenilenebilir 
enerji” vurgusunun yer aldığını 
belirterek, bu durumun kendilerini 
hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. 11. 
Kalkınma Planı’nın Türk ekonomisinin 
dış kaynak ihtiyacının çok yüksek 
olduğu bir dönemde hazırlandığını 
hatırlatan Vatansever, “Enerji ithalatına 
olan bağımlılığımızı azaltacak ve 
kaynak çeşitliliğini sağlayacak tek 
enstrüman olan yenilenebilir enerjiye 
daha fazla ve daha net ifadelerle yer 
verilmesini beklerdik. Aynı şekilde tüm 
bürokratik mekanizmalar için bağlayıcı 
ve zorlayıcı unsurlar içermesini 
arzu etmiştik. Maalesef bu açıklığı 
göremedik” dedi.

Temiz Hava Hakkı Platformu, tüm 
dünyadaki kükürtdioksit (SO2

) 
emisyonları ile ilgili yeni bir raporu 
paylaştı. Greenpeace’in hazırladığı 
rapora göre Türkiye, 2018 yılında 
hava kirliliği dolayısıyla asit 
yağmurları ve erken ölümlere sebep 
olan SO

2
 emisyonları en yüksek 

olan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. 
Türkiye’de SO

2
 emisyonlarının %90’ı 

kömür kaynaklı. Kömür kaynaklı 
emisyonların en yoğun olduğu 
bölge ise Kemerköy, Yeniköy ve 
Yatağan Termik Santralları ile Muğla. 
Raporda Türkiye’nin SO

2 
kaynaklı 

hava kirliliğinin önlenmesinde en 
önemli engel olarak enerji sektörünün 
kömür, petrol ve doğalgaza dayalı 
olması, düşük emisyon standartları ve 
uygulamadaki eksiklikler yer alıyor. 

“Kalkınma Planının 
Yenilenebilir Enerji Ayağı 
Eksik”

Kükürtdioksit 
Emisyonlarında Türkiye 
İlk 10’da!

HiPP’ten Doğal 
Mineralli Su 
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Türkiye’den bir grup bilim insanı, 
dünyada küresel iklim değişikliğinin 
en fazla etkilediği yerlerden biri 
olan Kuzey Kutbu’na “İlk Türk 
Arktik Bilimsel Seferi”ni İTÜ 
PoLReC liderliğinde gerçekleştirdi. 
Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra 
hayata geçirdiği sosyal sorumluluk 
projeleriyle de topluma değer 
katan Türkiye İş Bankası, Arktik’e 
yapılan ilk Türk bilimsel seferinin 
sponsorluğunu üstlendi. Sefer 
sırasında; Arktik deniz buzu tipi 
gözlemleri ve analizi, deniz buzu 
yersel ölçümlerinin uzaktan algılama 
ile doğrulanması, Arktik denizcilik 

meteorolojisi, gökyüzü kalite 
araştırması, kalıcı organik kirletici 
örneklerinin alınması, mikroplastik 
araştırılması, bioürünleştirme 
çalışmaları yapıldı ve 80 Kuzey 
noktasına varış gerçekleştirildi. 

Kuzey Kutbu’na Türkiye’den  
İlk Bilimsel Sefer 

Bozcaada’da bu yıl 6’ncısı 
düzenlenecek olan Bozcaada 
Uluslararası Ekolojik Belgesel 
Festivali’nin (BIFED) finalistleri 
belli oldu. 9-13 Ekim tarihlerinde 
düzenlenecek festivalin finalinde 
toplam 17 film gösterilecek. Bu 
yıl festivalde Türkiye’den finalde 
yarışacak iki filmden biri “Ovacık”. 
Ayşegül Selenga Taşkent’in 
yönetmenliğini yaptığı film, bir 
dönem önce Ovacık’ın, şimdi 
de Tunceli’nin belediye başkanı 
olan Mehmet Fatih Maçoğlu’nun 
hayata geçirdiği modeli anlatıyor. 
Taşocaklarının saldırısı altında 
olan Istranca Ormanları’nı 

Bozcaada Uluslararası Ekolojik 
Belgesel Festivali 9-13 Ekim’de!

korumaya çalışanların öyküsünü 
belgeselleştiren Racia Adar’ın 
filmi “Ab-ı Hayat - Istranca” ise 
Türkiye’den finale kalan ikinci film. 
Gaia Öğrenci Ödülü için de dördü 
Türkiye’den, ikisi Hindistan’dan, 
diğerleri ise Fransa, Almanya, 
İtalya ve Küba’dan 10 belgesel 
gösterilecek. BIFED’de Fethi 
Kayaalp Büyük Ödülü, Gaia Öğrenci 
Ödülü, Panorama ve Özel Gösterim 
kategorilerinde dünyanın birçok 
yerinden festivale başvuran 50’yi 
aşkın belgesel izleyiciyle buluşacak.
BIFED, her sene olduğu gibi bu yıl 
da festivale katılan filmlerden katılım 
ücreti almıyor. 

Çin Ulusal Radyosu’nun haberine göre, 
elektrikli araç alanında en hızlı gelişen 
pazar olan Çin, bu alanda yeni bir 
adım daha attı ve dünyanın en büyük 
şarj ağını kurdu. Ulusal Enerji İdaresi 
Başkanı Gelişim ve Planlama Ofisi 
Başkanı Li Fulong, Çin’de Haziran ayı 
sonu itibarıyla 1 milyon elektrikli araç 
şarj cihazına ulaşıldığını açıkladı. Li, 
fosil olmayan enerjinin, ülkenin 6.000 
kW ve üzerindeki üretim birimlerinin 
%37,2’sini oluşturduğunu açıkladı. 
Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan 
enerjinin de toplam içindeki payının 
%27,3’e ulaştığını ifade eden Li, geçen 
yıla göre %2,1’lik artış olduğuna dikkat 
çekti. Çin, temiz enerji sektörünü 
optimize etmek için aylık ve üç aylık 
periyotlarda üretim ve tüketimi 
izlemek ve yıllık sonuçları açıklamak 
üzere ulusal bir izleme ve uyarı 
platformu da kurdu.

Çin’de 1 Milyon  
Elektrikli Araç Şarj Cihazı

Kale Banyo, yeni nesil çevre dostu 
armatürleri ve duş sistemleri ile hem 
su tasarrufu sağlıyor hem konfor 
sunuyor. Kale Banyo’nun yeni nesil 
tasarım felsefesiyle hayata geçirdiği 
seriler, yeşil binalar için de son 
derece verimli bir kullanım sağlıyor. 
Armatür ve duş sistemleri serilerinin 
hepsi için özel debi regülatörü 
kullanılarak, basınç değişikliği olsa 
bile sabit debisinde akış sağlanıyor. 
Duş sistemleri serileri silikon uçları 
sayesinde kireç oluştuğunda rahatça 
temizlenebiliyor. El duşu takımları 5,7 
litre/dakika, duş başlıkları da 9 litre/
dakika su akışı ile yüksek miktarlarda 
su tasarrufu sağlıyor.

Tasarruflu  
Banyo Sistemleri 
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Çeşme Belediyesi ve WWF-
Türkiye (Doğal Hayatı Koruma 
Vakfı) işbirliğiyle, Alaçatı artık doğa 
turizmiyle öne çıkacak. 100’den 
fazla kuş türünün sığınağı olan 
Alaçatı Azmağı’nda bir kuş gözlem 
parkuru kurulacak. Çeşme Belediye 
Başkanı M. Ekrem Oran, WWF-
Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, 
Birds of Alaçatı kitabı yazarı Serap 
Yurdaer Erboy ve WWF-Türkiye 
Marka Elçisi Tuba Ünsal’ın basın 
ve kamuoyuna tanıttığı proje, hem 
doğanın korunmasını hem de sezon 
dışında da bölgenin turist çekerek 
yerel ekonominin kalkınmasını 
sağlayacak.

BigChefs, sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında Koruncuk 
Vakfı’yla bir araya geldi ve 
çocukları toprak ve tarla 
hasadıyla tanıştırdı. “Toprağın 
Kadınlarından Sofralara” projesi 
kapsamında Düzce’de üretim 
yapan çiftliği ziyaret eden 
çocuklar, üreticilerle birlikte 
tarlasından mısır, dalından 
fındık topladılar; arıcılığın nasıl 
yapıldığını izlediler. Tam gün 
boyunca, yerelde üretim yapan 
Filiz Aynacı tarafından ağırlanan 
çocuklara toprağın kıymeti, 
detaylar ve örneklerle anlatıldı. 

Toprağın 
Kadınlarından 
Çocuklara…

Alaçatı’ya Kuş Gözlem 
Parkuru 

Türkiye’deki ekoloji ve çevre 
kurumlarının bir araya geldiği Sıfır 
Gelecek kampanyası iklim krizine 
karşı ilk performans eylemini 22 
Ağustos’ta Levent’te plazaların 
önünde gerçekleştirdi. Yapılan 
açıklamada “İklim krizine karşı gerekli 
önlemleri almakta kaybettiğimiz her 
gün dünyada canlı türlerini ve yaşam 
alanlarını kalıcı olarak kaybediyoruz; 
gelecekte yaşanacak çok daha büyük 

“Sıfır Gelecek”ten İklim Grevi Çağrısı 
kayıplara zemin hazırlıyoruz. Üstelik 
her geçen gün, iklim krizi ile baş 
etme imkanlarımız da gittikçe 
azalıyor. Gerekli önlemler alınmazsa 
çocuklarımıza bırakacağımız dünya 
yaşanır bir yer olmayacak” denildi. 
Dünya çapında öğrencilerin 
“Buradayız, çünkü geleceğimizi 
çaldınız!” çağrısına destek vermek 
amacıyla da 20 Eylül’deki greve 
çağrı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
düzenlediği Sıfır Atık Yönetmeliği 
yürürlüğe girdi. Bakanlığın 
yaptığı, “1 ton atık kağıdın geri 
kazanımıyla 17 ağacın kesilmesi 
önlenir ve 12.400 m3 seragazı 
salınımı engellenir” açıklamasını 
hatırlatan Olmuksan IP Genel 
Müdürü Ergun Hepvar, “Sıfır 
Atık projesi sayesinde, yılda 
ortalama 600 milyon TL’lik 
ithalat bağımlılığını azaltmak 
da dahil olmak üzere oluklu 
mukavvadan yaklaşık 1 milyar 
TL’ye yakın bir kaynağı ekonomiye 
kazandırmak mümkün hale 
gelecek” diye konuştu. Hepvar, 
oluklu mukavvanın dayanıklı ve 
koruyucu, çok yönlü kullanıma 
açık ve %100 geri dönüştürülebilir 
olmasıyla sürdürülebilir ve uygun 
maliyetli bir seçenek olduğunu 
ifade etti. 

Oluklu Mukavva %100 
Geri Dönüştürülebilir
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TSKB, BM Çevre Programı Finans 
Girişimi (UNEP FI) tarafından 
hayata geçirilen ve bankacılık 
sektörünün sürdürülebilir gelecek 
inşasındaki rol ve sorumluluklarını 
belirleyen “Sorumlu Bankacılık 
Prensipleri”ne kurucu imzacı olarak 
katıldı. TSKB’nin yaklaşık 20 yıldır 
sürdürülebilir bankacılık alanında 
öncü bir misyon üstlendiğine 
değinen TSKB Genel Müdürü Suat 
İnce, “Kurulduğumuz günden 
itibaren ülkemizin sürdürülebilir 
kalkınması için çalışıyor, tüm 
faaliyetlerimizi küresel ölçekte 
kabul görmüş sürdürülebilirlik 
ilkeleri çerçevesinde hayata 
geçiriyoruz. İmzacısı olduğumuz 
UNEP FI Sorumlu Bankacılık 
Prensipleri, bu alandaki 
taahhütlerimizi güçlendirmesi 
açısından büyük öneme sahip” dedi.

TSKB “Sorumlu 
Bankacılık Prensipleri”ne 
İmza Attı
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Marmara Denizi’nde kirliliğin alarm 
verdiği uyarısı yapan Altınbaş 
Üniversitesi Gastronomi Öğretim 
Görevlisi Gökhan Taşpınar: “Dip 
balıkları, diğer balıklara oranla daha 
fazla kirliliğe maruz kalıyor. Karadeniz 
ve Marmara gibi risk altındaki sulardan 
çok fazla dip balığı tüketilmemesi 
ve özellikle çocuklara yedirilmemesi 
gerekli. Riskli bölgelerden çıkartılan 
kabuklu su ürünleri de olabildiğince 
az tüketilmeli” dedi. Orta Avrupa’nın 
sanayi atıklarının Tuna Nehri yolu ile 
Karadeniz’e aktığına dikkat çeken 
Taşpınar, Marmara Denizi’ndeki kirliliğin 
sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu 
belirtti. Sudaki kirliliğin ağırlıklı olarak 
endüstriyel kaynaklı olmasının su 
canlıları üzerinde ağır metal birikimine 
sebep olduğunu vurgulayan Taşpınar, 
su canlılarının yapısına geçen kimyasal 
ve biyolojik atıkların eser miktarda 
olsa da zaman içinde nörolojik 
bozukluklara, kansere ve felç gibi 
ciddi rahatsızlıklara neden olabildiğini 
belirtti. Taşpınar, Marmara’daki kirliliğin 
ikinci sebebinin ise aşırı avlanma 
olduğunu vurgulayarak, “Aşırı avcılık 
yapan teknelerin atıkları ve sudaki 
besleyici madde ile beslenen balıkların 
azalması kirliliğe sebep vermektedir” 
diye konuştu. 

Deniz Ürünlerine Dikkat!

bir şekilde yararlanabileceğini 
belirtti. Demirdağ şunları söyledi: 
“Güneşlenme süresi açısından İç 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerimiz oldukça şanslı. Kuzey 
ve kuzeydoğu için biraz daha şanssız 
diyoruz ama bugün 46 bin MW 
güneş santralı kuran Almanya’nın 
en iyi yeri, bizim Karadeniz 
bölgemizden daha kötü. Güneş 
bakımından en şanssız addettiğimiz 
Karadeniz de dahil, Türkiye’nin 
her köşesinde değerlendirilmeyi 
bekleyen büyük bir potansiyel var.”

Dünyada kurulu güneş enerjisi 
santrallarının toplam kurulu gücü 
510 bin MW’a ulaşmış durumda. 
Türkiye ise son beş yılda gerçekleşen 
yatırımlar ve kurulan tesislerle kurulu 
gücünü 5.000 MW’ı aşan bir noktaya 
taşımayı başardı. Güneş Enerjisi 
Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 
(GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, 
gelinen seviyenin oransal olarak 
dünyadaki toplam kurulu gücün 
henüz %1’ine erişmese de Türkiye’nin 
sahip olduğu müthiş potansiyel ile 
bu sonsuz kaynaktan çok daha iyi 

“Türkiye’nin Her Köşesinde 
Potansiyel Var”

TURMEPA’nın İstanbul Kalkınma 
Ajansı hibesi ile İstanbul Valiliği, 
Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 
katkılarıyla Ekim 2018’de hayata 
geçirdiği “Çocuklar Suyu Kodluyor. 
H

2
Okullu Oldu!” projesi, Clariant 

Türkiye’nin sponsorluğu ile daha 
da güçlendi. Clariant’ın desteği ile 
proje kapsamında kurulan STEAM 
laboratuvarının geliştirilmesinin yanı 
sıra projenin kapanış panayırının 
da zenginleştirilmesi sağlanacak. 
Proje ile çocukların erken yaşta 
kodlama ve eğitici eğitimi almış 
öğretmenleri mentorluğunda STEAM 
eğitimi almaları ve kendi projelerini 
geliştirmeleri amaçlanıyor.

Çocuklar Suyu Kodluyor

sportif sürüş tarzı ve aşırı yüksek 
veya düşük ortam sıcaklıkları, 
bataryalar açısından stres kaynakları 
oluşturuyor ve bataryaların daha 
hızlı yaşlanmalarına neden oluyor. 
Bosch’un bulut tabanlı servisleri, 
bu stres tetikleyicilerini algılamak 
ve bunlara karşı koymak üzere 
tasarlandı. Bosch Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Markus Heyn uzun 
kullanım ömürlerine sahip güçlü 
bataryaların, elektromobiliteyi daha 
uygulanabilir kılacağını söylüyor.

Bosch, bataryaların daha uzun süre 
dayanmasını sağlamak için, araçların 
batarya yönetim sistemlerini 
tamamlayan yeni bulut servisleri 
geliştiriyor. Uzmanlara göre, 
bugünün lityum iyon bataryalarının 
ortalama kullanım süresi sekiz ila 10 
yıl veya 500 ve 1000 şarj döngüsü 
arasında değişiyor. Batarya üreticileri 
genellikle 100-600 bin kilometre 
arasında bir kilometre performansı 
garanti ediyor. Ancak hızlı batarya 
şarjı, yüksek şarj döngüsü sayısı, aşırı 

Bataryaların Ömrü Uzuyor
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Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Bayram, derneklerinin 
doğaya ve bu bağlamda akciğer 
sağlığına sahip çıkma yükümlülükleri 
olduğunu belirterek Türkiye’de 
yaşanan doğa tahribatıyla ilgili 
açıklamalarda bulundu: “Akciğer 
sağlığını koruma ve geliştirmeyi 
misyon edinmiş Türk Toraks Derneği 
olarak, koruyucu hekimlik açısından 
insanımız, iyileştirici hekimlik 
açısından hastalarımız adına Kaz 
Dağları başta olmak üzere Türkiye’nin 
dört bir yanındaki doğa tahribatına 
son verilmesini talep ediyoruz”. Türk 
Toraks Derneği Çevre Sorunları ve 
Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı 
Dr. Öğr. Gör. Nilüfer Aykaç da konuya 
ilişkin açıklamasında, “Alpu Ovası, 
Bafa Gölü, Bergama, Cerattepe, Hevsel 
Bahçeleri, İğneada, Kuzey Ormanları, 
Munzur, Salda Gölü ve şimdi de Kaz 
Dağları ve belki de sırada Şirince ve 
başka doğa değerleri. İnsan hayatının 
bedeli olamaz. Sağlık ne para ile ne de 
altınla değiştirilebilir. Kaz Dağları’nda 
yok edilen sadece ağaçlar değildir, 
binlerce yıldır insanı ve doğası ile 
harmanlanmış yaşamın kendisidir. 
Üstelik bu yıkım, geri dönüşsüzdür” 
dedi. 

Geri Dönüşsüz bir Yıkım!

Üniversitesi, Ashoka Türkiye, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç 
Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, 
Mikado Danışmanlık ve Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’nden 
oluşan bir konsorsiyum tarafından 
Ekim 2018’den bu yana yürütülen 
araştırmanın raporu, 3 Temmuz 
Çarşamba günü Ankara’da TED 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
bir etkinlikle paylaşıldı. Rapor, 
sosyal girişimlerin mevcut ölçeği, 
kapsamı ve gelecek potansiyeline 
ilişkin bulgularıyla, toplumun 
genelinde sosyal girişimler ile ilgili 
farkındalık yaratmayı, Türkiye’nin 
ekonomik ve sosyal gelişimine 
katkı potansiyellerini belirlemeyi 
ve bu alanın gelişmesi yönünde 
neler yapılabileceğine ilişkin 
önerileri ortaya koymayı amaçlıyor. 
Rapora www.britishcouncil.org.
tr/programmes/education/social-
enterprise-research adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

British Council’ın 2009 yılında 
başlattığı ve 31 ülkede yürütülen 
Küresel Sosyal Girişim Programı 
kapsamında yayımlanan 
“Türkiye’de Sosyal Girişimlerin 
Durumu” araştırma raporu, sosyal 
girişimlerin mevcut ölçeğine, 
kapsamına ve gelecek potansiyeline 
ışık tutuyor. British Council 
ve İstasyonTEDÜ’nün (TED 
Üniversitesi Sosyal İnovasyon 
Merkezi) liderliğinde, TED 

“Türkiye’de Sosyal Girişimlerin 
Durumu” Raporu Yayımlandı

ekonomisinden doğan Martı’nın 
hem ihtiyaca cevap verdiğini hem de 
çevreci yönüyle çağın hassasiyetlerini 
dikkate aldığını belirtti. Martı’yla 10 
dakikalık bir yolculuğun bedeli 10,5 
TL. 10 dakikada yarım saatlik yürüme 
mesafesini kat etmek mümkün. 

İstanbul’da kurulan Türkiye’nin yerli 
ve milli mikro-mobilite startup’ı 
Martı, bir yıldan kısa sürede 
İstanbulluların favori araçlarından 
birisi haline geldi. Martı’nın kurucusu 
Alper Öktem, düzenledikleri basın 
toplantısında “Öncelikli hedefimiz 
Martı’yı İstanbul’da daha yaygın hale 
getirmek. Ardından da Bulgaristan, 
Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri 
gibi ülkelere yayılmayı planlıyoruz” 
diye konuştu. Martı’nın çevre dostu 
bir alternatif olduğunu da vurgulayan 
Öktem, dünyada değişen tüketici 
alışkanlıklarıyla çevre ve iklim dostu 
çözümlerin daha çok tercih edilir hale 
geldiğini kaydetti. Öktem, paylaşım 

Çevre ve İklim Dostu Ulaşım Çözümü: 
Martı

Timberland, şehirdeki toplulukları 
ve doğayı birbirine entegre etmeyi 
hedefleyen bir kampanya başlattı. 
Uluslararası çapta yürütülen 
Nature Needs Heroes Award, 
(Doğanın Kahramanlara İhtiyacı Var) 
yarışması için Timberland, genç 
tasarımcılardan ve mimarlardan 
insanı doğayla buluşturan bir alan 
tasarlamalarını istiyor. Birinci olan 
yarışmacı, VF Group’un İsviçre 
Stabio’daki Timberland Merkez 
Ofisi’nde üç aylık ücretli staj 
imkanı kazanacak. Başvuru tarihi 1 
Temmuz-30 Eylül olarak açıklanan 
yarışmaya katılım koşulları www.
timberlandaward.com adresinde yer 
alıyor. 

Timberland Doğa 
Kahramanlarını Arıyor! 
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17 adet joker kartı, oyun haritası, oyun 
kitabı, yönlendirme kılavuzu, iki adet 
renkli piyon ve bir adet renkli oyun 
zarı mevcut. Oynayabilmek için ise 
herhangi bir düz zemin yeterli. Kutu 
içinde bulunan harita, kese içindeki 
kartlar ve zar çıkartılarak, oyun kitabı 
ve yönlendirme kılavuzu yardımıyla 
oyun rahatlıkla oynanabiliyor.
Bilgi paylaşımı, takım oyunu, 
iletişim kurma, strateji geliştirme 
gibi artıları olan Dünyanın Geleceği 
oyunundan elde edilen kazanımlar 
ile çocuklar, yaşadıkları dünyanın ve 
kendi geleceklerinin şekillenmesinde 
etkin olmayı öğrenerek sorumluluk 
duygusunu pekiştiriyorlar.
SDG4Kids Koordinatörü Çelebi, 
“Dünyanın Geleceği Çocuk Oyunu, 
8-14 yaş grubunu hedeflemektedir. 
Okur-yazar olan her bireyin 
oynayabileceği bu kutu oyunu seti ile 
yerel yönetimler, eğitim kurumları, 
SKH’leri benimsemiş ve uygulayan 
tüm kurum ve kuruluşlarla ortak 
projelere açığız” diyerek oyunun 
perakende kanaldan sunumunun yanı 
sıra sosyal sorumluluk projelerinde 
de yer almaya hazır olduğunu söyledi. 
Çelebi, oyunun temini ve daha detaylı 
bilginin sdg4kids.com adresinden 
alınabileceğini vurguladı.

Türkiyeli bir marka olan SDG4Kids, 
Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir 
Kalkınma İçin Hedef 2030” adıyla 
sunduğu yol haritasından yola çıkarak, 
çocuklar için eğlenceli, merak 
uyandırıcı ve öğretici boyutta bir oyun 
tasarladı. Gezegen ve insanlık için 
çözüm üretmeye yönelik bir strateji 
oyunu olan “Dünyanın Geleceği” 
oyunu çocuklara, ebeveynlere, eğitim 
kurumlarına ve sosyal sorumluluk 
projeleri üreten tüm yapıların 
kullanımına sunuluyor.
Oyun hakkında bilgi paylaşan 
SDG4Kids Koordinatörü Metin 
Çelebi, “Dünyanın Geleceği 
oyununun üretim ve yaratım aşaması 
yaklaşık bir yıl sürdü. Yaptığımız pek 
çok görüşme ve atölye çalışmasında 
eğitimciler ve akademisyenler 
tarafından, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ne (SKH) yönelik 
oldukça kapsamlı ve eğitici bir 
oyun çalışması olarak nitelendirildi. 
Oyunun içeriği, çocukların sorunlara 
çözüm bulabilmelerinde ve 
meslek seçimlerinde ilgi alanlarını 
belirlemelerinde yol gösteriyor” dedi.
“Küresel Hedefler’i başarmak için 
çocuklarla 100 sorun-100 çözüm” ana 
teması ile hazırlanan bilgi oyunu seti 
kutu içinde 100 adet hedef oyun kartı, 

Stratejik ve Çevreci Bilgi Oyunu: 
Dünyanın Geleceğiİznik Çevre ve Yaşam Platformu, İznik 

Gölü havzası üzerinde bulunan ve 700 
bine yakın meşe ve kayın ağacının 
bulunduğu Aydınlar Köyü Dibek 
mevkiindeki maden sahası konusunda 
bir toplantı düzenledi. İTSO konferans 
salonunda gerçekleşen toplantıda 
konuşan uzmanlar, ÇED raporu 
beklenen maden sahasının doğaya ve 
insana vereceği zararları vatandaşlar 
ile paylaştı. Platform adına konuşan 
Taylan Devrim Ercan, “UNESCO Kültür 
Mirası geçici listesinde yer alan İznik, 
bugün ne yazık ki açılması planlanan 
maden ocakları ile anılıyor” dedi. Bursa 
DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak 
ise “Maden hakkında ÇED raporunu 
detaylı olarak incelerseniz sahanın 
başta Aydınlar ve Derbent köylerini 
ve zeytinlik alanlarını kapsadığını 
görürsünüz. ÇED raporunun verildiği 
alan İznik’ten daha büyük. İznik Gölü 
koruma bandına rağmen madene 
ruhsat verilmiş. ÇED raporları bilimsel 
raporlara dayanmalı. Madenler 
konusunda beş kez yönetmelik 
değiştirilmiş. Bu, halkın aleyhine, 
şirketlerin lehine olmuş” diye konuştu.

İznik Madencilik 
Tehdidi Altında 

Toyota, elektrikli ve hibrit araçların 
potansiyelini artıracak yeni 
teknolojisinin testlerine başlıyor. 
Toyota, bu testlerde Prius PHEV’in 
tavanına, kaputuna ve bagaj kapağına 
geliştirilmiş solar güneş panelleri 
yerleştirdi. Bu sayede Prius, güneş 
enerjisinden faydalanarak şarj olacak 
ve bunu daha fazla yol kat etmek 
için kullanabilecek. Geliştirilen yeni 
sistemle; Prius PHEV’in bataryası 
sadece sürüş halinde değil park 
halinde de şarj olacak. Bu yeni sistem, 
daha önce satışa sunulan solar şarj 
sistemli Prius PHV’den yaklaşık beş 
kat daha fazla güç üretebilecek. 
Güneş paneline sahip otomobiller, 
araçların menzilini artırarak  
emisyon tasarrufu sağlayacak. 

Güneş Paneli Teknolojisi ile 
Dururken de Şarj
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kabul edilen “sürdürülebilir kalkın-
ma”, dönemin çevre politikalarını ciddi 
anlamda şekillendirdi. 
İnsan ile doğa arasında denge kurarak 
doğal kaynakları tüketmeden, gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına 
ve kalkınmasına imkan verecek şekilde 
bugünün ve geleceğin yaşamını ve kal-
kınmasını programlama olarak tanım-
lanan sürdürülebilir kalkınma, sadece 
çevre sorunlarına odaklanmayarak 
dünya üzerinde yaşanan eşitsizlikleri 
giderme ve insani kalkınma amaçlarını 
da gündeme getirdi. 
Yeni milenyumla birlikte geliştirilen 
Milenyum Kalkınma Hedefleri ince-
lendiğinde aşırı yoksulluğun ve açlığın 
yok edilmesi, evrensel ilköğretimin 
sağlanması, cinsiyet eşitliğinin teşvik 
edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi, 
çocuk ölüm oranının azaltılması, anne 
sağlığının iyileştirilmesi, HIV/AIDS, 
sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele 
edilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin 

Ekolojik dengenin bozulması son-
rası ortaya çıkan çevre sorunları, yaşa-
dığımız çağın en önemli sorun alanları 
arasında. Çevre sorunlarının varlığı 
uzun zamandır bilinmekle birlikte si-
yasallaşması ve çözümü için toplumsal 
taleplerin gündeme gelmesi 20. yüz-
yılın ikinci yarısında mümkün oldu. 
Sorunların daha görünür olması, diğer 
sektörleri ve sağlığı olumsuz etkileme-
ye başlaması ve insan doğa ilişkilerine 
dair değişen algılar bu sorunların gün-
deme gelmesine katkı sağladı. 1972 yı-
lında toplanan Stockholm Konferansı, 
sorunun uluslararası boyutuna dair far-
kındalığın oluşturulmasına neden oldu 
ve ardından pek çok ülkede çevre poli-
tikalarının yasal ve kurumsal çerçevesi 
oluşturulmaya başlandı. 1980’li yıllarda 
Brundtland Komisyonu’nun çalışmala-
rı sonrası yayınlanan Ortak Geleceği-
miz Raporu sayesinde popüler olan ve 
1992 yılında toplanan Rio Yeryüzü Zir-
vesi sonrasında önemli bir hedef olarak 

11. Kalkınma Planı’nda 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’nın yeri 
incelendiğinde bir bölüm 
olarak çalışmanın son iki 
sayfasında değerlendirmeye 
alındığı ve bu hedeflere 
dair bir amaç maddesi 
ve yaklaşık altı maddelik 
bir politika ve tedbirler 
bölümünün yer aldığı 
görülüyor. Buradaki 
ayrılık aslında amaçların 
planın tamamından ayrık 
konumunu gösteriyor. 

11. Kalkınma Planı ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Prof. Dr. Gökhan ORHAN
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maması ve bunun yanında yeterli bütçe 
ve kadro tahsisi yapılmaması, herhangi 
bir çevre politikası geliştirmeyi imkan-
sız kıldı. 1980 sonrası dönemde çıkarı-
lan Çevre Yasası bir çerçeve yasa oldu-
ğu için uygulamanın yönetmeliklerle 
şekillendirilmesi gerekti ve bu yönet-
meliklerin tamamlanması 10 yılı aşan 
bir süre aldı. Uygulamada bir bileşenin 
bile sonucu olumsuz etkileyeceği düşü-
nüldüğünde bu kadar eksikle yürüyen 
bir politika sürecinin ulaşılmak isten-
diği söylenen sonuçlara ulaşmak için 
yeterli olmayacağı ortada. 
Sonuçta Türkiye çevreye ve sonrasında 
sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma 
sürecinde yasal ve kurumsal çerçevesi-
ni oluşturmuş, yeni türden çevre politi-
kası fikirlerini mevzuatına dahil etmiş, 
ancak politikaların entegrasyonu ve 
işbirliği konularında yaşanan sorunlar 
ve kalkınmacı söylemlerin hemen her 
dönem öncelik sahibi olması nedeniy-
le bu fikirlerin kurumsallaşamadığı bir 
örnek olarak kaldı. Özellikle 2006 yılın-
da Çevre Kanunu’nda yapılan değişikle 
sürdürülebilir kalkınma ve sürdürü-
lebilir çevre ayrımının getirilmesi de 
bahsi geçen politika entegrasyonundan 
uzaklaşıldığını gösteriyor.

11. Kalkınma Planı ve SKA’lar
11. Kalkınma Planı’nda SKA’ların yeri 
incelendiğinde bir bölüm olarak çalış-

nımlardan biri olarak değerlendiriliyor. 
Bu bağlamda kalkınma planları yeni 
türden politika fikirlerinin gündeme 
girmesinin en önemli araçları arasında 
ve sembolik bir önem taşıyor. Planlar 
aynı zamanda kendi döneminin ve dö-
nemin siyasal iktidarının görüşlerini 
yansıtan bir içeriğe sahiptir. 
Ancak bununla birlikte sadece kalkın-
ma planlarında yer alanlar üzerinden 
bir dönem ya da politika analizi yap-
mak son derece yetersiz kalıyor. Bu 
nedenle belli bir dönem tartışılırken 
her ne kadar dönemin planları dikka-
te alınsa da değerlendirmenin sadece 
planlar üzerinden değil bu amaçlar için 
ayrılan bütçeler, kadrolar/personel, 
kullanılan politika araçları ve ulaşılan 
sonuçlar/gerçekleştirilen hedefler üze-
rinden yapılması gerekli. Bu nedenle 
Türkiye’de 1970’lerde çevre kaygıları-
nın gündeme gelmesi ve planlarda yer 
alması, tarihsel olarak önemli olmakla 
birlikte, yeterli olmayan ve bugüne 
kadar devam eden ekonomik büyüme 
öncelikli politikaların ruhunu yansıtan 
ilk adımlardır. 
Sonrasında yaşananlar değerlendirildi-
ğinde bir politikanın hedefe ulaşması 
için gereken bileşenlerin önemli öl-
çüde eksik olduğu görülüyor. 1978 yı-
lında kurumsal çerçeve oluşturulmaya 
başlanmış, ancak bu kurumsal çerçe-
veyi destekleyecek yasal çerçevenin ol-

sağlanması ve kalkınma için küresel 
bir ortaklık geliştirilmesi hedeflerinin 
gündeme geldiği görülüyor. Sürdürü-
lebilir kalkınmayla ilgili hedefler daha 
sonra yeniden ele alındı. 2015 yılında 
kabul edilen Sürdürülebilir Kalkın-
ma Amaçları (SKA) küresel düzlemde 
sürdürülebilirlik kaygısını gündemde 
tutan ve ülkelerin 2030 yılına kadar 
ulaşmayı hedeflediği 17 amaç ve 167 
hedeften oluşuyor. 
Dünya sathında yaşayan insanların te-
mel ihtiyaçlarının karşılanmasını ve 
bunu yaparken gelecek kuşakların hak-
larına saygı gösterilmesini odağına alan 
bu amaçlar ve hedefler incelendiğinde 
meselenin sadece bir çevre meselesi 
değil topyekûn mücadeleyi gerektiren 
bir perspektifte sunulduğu da görülü-
yor. Bu noktada daha sonra değinece-
ğim çevre politikaları entegrasyonu, 
yani çevre kaygılarının diğer alanlarda-
ki karar alma süreçlerinde göz önüne 
alınması çevre ve kalkınma ikilemini 
aşma sürecinde geliştirilen sürdürüle-
bilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesi 
için önemli bir ön koşul haline geliyor. 

Türkiye, Kalkınma ve Çevre
Türkiye’nin kalkınma planlarında sür-
dürülebilirlik hedeflerinin yerinin ne 
olduğu incelendiğinde, 1970’lere kadar 
planlarda bir çevre başlığının olmadığı 
görülüyor. Ama sadece mallar, hizmet-
ler, insanlar ve kirlilik değil, fikirler ve 
söylemler de sınır aşan nitelik taşır. 
Politikalara dair fikirler ve söylemle-
rin öğrenme ve ders almayı da içeren, 
doğrudan ya da dolaylı bir transfer 
sürecinin parçası olarak ülkelerin sis-
tematik gündemlerinde ve sonrasında 
kurumsal gündemlerinde yer alırlar. 
Türkiye özelinde de çevre sorunlarının 
gündeme gelmesi aşamalarında kalkın-
ma planlarının önemli bir rolü olduğu 
görülüyor. Türkiye’de çevre sorunları 
1972 yılında toplanan Stockholm İnsan 
Çevresi Konferansı sonrasında kurum-
sal gündeme girdi. Türkiye’de çevre 
politikalarının tarihine bakıldığında 
ise kalkınma planlarında bağımsız bir 
çevre başlığının olması en önemli kaza-
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1 liraya alamazsınız. Eğer limon 1 liray-
sa diğer nitelikleri yoktur. Bu nedenle 
birbiriyle uyuşmayan pek çok hedefi 
gerçekleştirmeyi amaçladığını iddia 
eden bir planın, entegre bir perspekti-
fe sahip olmadan SKA’ları gerçekleştir-
mesi mümkün görünmüyor.   m

ölçüm istasyonu sayısı veya ölçüm 
bilgilerinin vatandaşın bilgisine su-
nulduğu ilçelerin oranı gibi hedefler 
belirtmenin de sorunlu olduğu görülü-
yor. Beş yılda ölçüm istasyonu sayısını 
sadece 41 adet artırarak “Hava Kalitesi 
Bilgisinin Vatandaş Erişimine Sunul-
duğu İlçelerin Toplam İlçeler İçindeki 
Payının” %16’dan %100’e nasıl çıkarı-
lacağı da ayrıca açıklama bekleyen he-
defler arasında yer alıyor. 
Sonuçta, 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
sürdürülebilirlik ve çevre sözcükleri-
nin hemen her bölümde bahsedildiği, 
sürdürülebilirliğe ve çevreye dair he-
def ve göstergelerin sınırlı olduğu, öz 
itibarıyla SKA’lara dair göndermele-
rin hemen her bölümde fazlasıyla yer 
aldığı, ancak bunlara dair gösterge ve 
hedeflerin sınırlı olduğu bir belge ni-
teliğinde. Bunun yanında birbiriyle 
uyumlu olmayan hedeflerin yan yana 
yer aldığı bir manzara sunuyor. Yuka-
rıda da belirtildiği gibi, önceliğin eko-
nomik büyüme olduğu bir bağlamda, 
diğer kaygıların ikincil bir konumda 
kaldığı görülüyor. Özellikle de veri-
lerin sınırlı olduğu veya hiç olmadığı 
bir noktada, durumu yeterince tespit 
edemeden geleceğe dair kestirimler-
de bulunmak ayrı bir sorun. Ottmar 
Edenhofer’den ödünç alarak söyle-
mem gerekirse, “Hedeflerden bahset-
mek kolaydır ama asıl mesele bu he-
deflere ulaşma sürecinde kullanılacak 
araçların neler olduğunu söyleyebil-
mektir”. Ayrıca, son bölümde belirtilen 
SKA’lara dair yapılacaklar plana yedi-
rilmemiş, aksine sonradan eklenmiş bir 
görüntü veriyor. 
Son söz; her şeyi aynı anda gerçekleş-
tirmeniz imkansızdır. Bol sulu, ince ka-
buklu ve çekirdeksiz bir limonu kilosu 

manın son iki sayfasında değerlendir-
meye alındığı ve bu hedeflere dair bir 
amaç maddesi ve yaklaşık altı maddelik 
bir politika ve tedbirler bölümünün yer 
aldığı görülüyor. Buradaki ayrılık aslın-
da amaçların planın tamamından ayrık 
konumunu gösteriyor. 
Planın içeriği incelendiğinde ağırlıklı 
olarak ekonomi ve üretime yöneldiği, 
bunun yanında planda “sürdürülebi-
lir” teriminin kullanımı incelendiğinde 
ağırlıklı olarak ekonomik ve finansal 
sürdürülebilirlik çerçevesinde kulla-
nıldığı, ancak balıkçılıktan ormancılığa 
ve liman yönetimine kadar hemen her 
alanda içinin doldurulmadan zikredil-
diği görülüyor. Ayrıca bu alanlarda kul-
lanılan göstergeler ve hedef tabloları 
incelendiğinde çevre kalitesi ve sürdü-
rülebilirliğe dair hedeflerin tablolarda 
yer almadığı dikkat çekiyor. Bu da as-
lında çevre kalitesinin diğer alanlara 
yeterince entegre bir şekilde ele alın-
madığının önemli bir göstergesi. 
Planda dikkat çeken bir diğer nokta da 
sürdürülebilir sözcüğünün ağırlıklı ola-
rak Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir 
Çevre başlıklı bölümde ele alınması. Bu 
bölümde de çevreye ait göstergelerin 
özellikle Kentsel Altyapı ve Çevrenin 
Korunması başlıkları altında ele alın-
dığı görülüyor. Bu konuda da Kentsel 
Altyapı bölümünün meselenin sadece 
bir kentsel altyapı meselesine indirge-
nip, ülke bütününe dair göstergelerin 
dikkate alınmaması önemli bir sorun 
kaynağı. Kırsal kalkınma alanında da 
sadece yol ve su hizmetlerine dair he-
deflerin konulması da önemli bir eksik-
lik. Çevrenin korunması alanında pek 
çok sorundan bahsedip, oldukça sınırlı 
ve özellikle hava kirliliği gibi alanlar-
da azaltım hedefi belirtmek yerine 

11. Kalkınma Planı’nda SKA’lar

2.5.2.7. Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları 
a. Amaç 
842. Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’nın (SKA) önceliklerimiz 
doğrultusunda politikalara 
yansıtılması, amaçlara ilişkin 
etkili bir takip ve gözden geçirme 
mekanizması oluşturulması temel 
amaçtır. 
b. Politika ve Tedbirler 
843. SKA’lar ulusal öncelikler ve 
koşullar doğrultusunda sektörel 
ve tematik politika belgelerine 
yansıtılacaktır. 
843.1. Kurumsal stratejik planlar 
ile sektörel ve tematik politika 
belgeleri hazırlıklarında SKA’larla 
uyum gözetilecektir. 
844. SKA’ların takip ve gözden 
geçirilmesi için iyi işleyen ve 
katılımcı bir kurumsal koordinasyon 
mekanizması kurulacaktır. 
844.1. SKA’ların uygulanmasının 
ulusal düzeyde takip ve gözden 
geçirilmesi ile koordinasyonunu 
sağlamak üzere Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı başkanlığında ilgili 
kamu kurumlarının yanı sıra 
yerel yönetimler, akademi, özel 
sektör ve STK temsilcilerinin 
katılımı için esnek bir yapıda 
Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma 
Koordinasyon Kurulu kurulacaktır. 
845. Küresel SKA gösterge setindeki 
gelişmelere paralel olarak ulusal 
gösterge setinin kapsamı öncelikler 
doğrultusunda genişletilecektir. 
845.1. Ulusal sürdürülebilir 
kalkınma amaçları izleme ve 
değerlendirme sistemi kurulacaktır. 

Birbiriyle uyuşmayan pek çok hedefi gerçekleştirmeyi 
amaçladığını iddia eden bir planın, entegre bir perspektife 

sahip olmadan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı 
gerçekleştirmesi mümkün görünmüyor.
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Forumda Görüşülen Hedefler 
Nitelikli Eğitim (SKH 4): Kız çocuk-
ların eğitimi hâlâ engelleniyor. Küresel 
eğitim krizi yaşanıyor. Özellikle okudu-
ğunu anlama ve matematik konusunda 
öğrenciler zayıf kalıyor. Eğitim orta-
mının iyileştirilmesi için öğretmenlere 
maddi-manevi destek vermek gereki-
yor. 
İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyü-
me (SKH 8): Yeni teknolojilerin insan-
lar için hem iyi hem kötü yönleri var. 
İnsanlar bilinçlenerek yetkileniyor, 
karar verme sürecine dahil oluyor. Ro-
botik gibi teknolojiler üretimde verimi 
artırıyor; gelir artışına neden oluyor 
ama niteliksiz işgücü için tehdit oluştu-
ruyor. Geleceğin işgücünü yetiştirmek 
için eğitimin yeniden düzenlenmesi 
gerek. Kadınlar dijital ekonomiye dahil 
edilmezse, sendikal haklar tanınmazsa, 
ekonomik, kapsayıcı ve insana yakışır 
büyüme gerçekleşemez. 
Eşitsizliklerin Azaltılması (SKH 10): 
Dünyada her türlü eşitsizlik artıyor. 
Ülkeler arasında ve ülke içinde varlık, 
güç ve kaynaklara erişimde ciddi eşit-
sizlik var. Eşitsizliğin bugün geldiği 
düzey artık sürdürülebilir değil; çoğu 
kişi sadece geride kalmıyor, geriye itili-
yorlar. Eşitsizlik çok boyutlu bir sorun. 
Cinsiyet eşitliği konusunda gelişmeler 
çok yetersiz. Yıllardır süregelen eşitsiz-
liğe göz yumulması ve insan hakları ih-

9-18 Temmuz tarihlerinde Birleş-
miş Milletler (BM) Üst Düzey Siyasi 
Forumu (HLPF) New York’ta ya-
pıldı. Bu forum, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi’ne bağlı bir alt kuruluş. Fo-
rumda Sürdürülebilir Kalkınma He-
defleri (SKH) tartışılıyor, değerlendiri-
liyor ve ülkeler Gönüllü Ulusal Gözden 
Geçirme Raporu’nu (Voluntary Natio-
nal Review-VNR) sunuyor. 2016’da 
başlayan dört yıllık HLPF sürecinde 
17 hedefin durum değerlendirilmesi 
yapıldı ve 158 VNR sunuldu. 
Her yıl Temmuz ayında yapılan forum-
da SKH’lerle ilgili bir tema işleniyor. 
Bunun yanı sıra önceden belirlenen 
hedefler detaylı olarak görüşülüyor. 
Foruma bakanlar, SKH’lerden sorum-
lu bürokratlar, sivil toplum örgütleri ve 
konunun uzmanları katılıyor. Her yıl 
farklı ülkeler SKH’lerin ülke bazında 
değerlendirmesini, VNR’ını sunuyor. 
2016’da yapılan forumun konusu 
“Kimsenin geride bırakılmaması” idi. 
Türkiye dahil 22 ülke VNR sundu. 

2017’nin konusu “Yoksulluğun yok 
edilmesi ve değişen dünyada refahın 
desteklenmesi” idi ve altı hedef de-
taylı olarak incelendi. Yoksulluğa Son, 
Açlığa Son, Sağlıklı Bireyler, Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği, Sudaki Yaşam ile 
Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı. 43 ülke 
VNR sundu. 
2018’in konusu “Sürdürülebilir ve Da-
yanıklı Topluma Dönüşüm” olarak be-
lirlenmişti ve altı hedef detaylı olarak 
incelendi: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, 
Erişilebilir ve Temiz Enerji, Sürdürü-
lebilir Şehir ve Yaşam Alanları, Sorum-
lu Tüketim ve Üretim, Karasal Yaşam 
ve Hedefler İçin Ortaklıklar. 46 ülke 
VNR sundu. 
2019’un konusu ise “İnsanları yetkilen-
dirme ile kapsayıcılığı ve eşitliği sağla-
mak” idi. İnsan hakları bu temanın içe-
riğinin önemli bir parçası olduğundan, 
insan hakları konulu çok sayıda panel 
yapıldı. Aralarında Türkiye’nin de bu-
lunduğu 47 ülke VNR sundu. Bunlar-
dan Türkiye dahil yedisi ikinci raporu-
nu sunmuş oldu. 

Sibel BÜLAY
sibel.bulay@gmail.com

2019 BM Üst Düzey 
Siyasi Forumu
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Çocuk ve Gençlik gruplarından beş 
konuşmacı bakanlardan eğitim, iş ola-
nakları, gençler için şiddet ve cinsel 
istismar konularının ele alınacağı plat-
formların oluşturulması, hayallerini 
gerçekleştirmek için olanakların yara-
tılması, çevrenin korunması, hoşgörü, 
barış ve adalet konularında destek iste-
diler. Bu yıl ülkelerin delegasyonların-
da gençler yer aldılar ve Türkmenistan 
dahil bir kaç ülke VNR sunumlarında 
gençlere yer verdiler. 

Sivil Toplum Katılımı 
2030 Gündemi’nin başarıyla tamam-
lanması için çalışmayı tüm paydaşlar 
benimsemeli, çalışmalarda yer almalı. 
Özel sektör konuya gereken desteği 
vermiyor. Sivil toplumun katılımını ko-
laylaştıracak ortam yaratılmıyor. Yerel 
yönetim, sivil toplum ve özel sektörün 
bir araya gelmesini sağlayacak meka-
nizmalar geliştirilmeli. Paydaşların ka-
tılımını teşvik edecek katılımcı süreçler 
oluşturulmalı. 
Politikalar oluşturulurken toplumun 
tüm kesimlerinden görüş alınmalı. 
Konuların tüm paydaşlar tarafından 
tartışılacağı ortamlar yaratılmalı. 2030 
Gündemi, toplumun tüm kesimleri-
nin katılımı üzerine kurulu olmasına 
rağmen bugün insan hakları ve çevre-
ye sahip çıkan aktivistlerin üzerindeki 
baskının arttığını, farklı seslerin sustu-
rulduğu görüyoruz. 
Dört yıldır yapılan VNR sunumları 
bu yıl değerlendirmeye alındı. Ulusal 
değerlendirmelerin içeriğinin daha 
somut ve kayda değer, veriye dayalı 
olması isteniyor. İncelemeye tüm pay-
daşların katılımı çok önemli. Çalışma-
lar farkındalık yaratmaktan artık sonuç 
odaklı, etki yaratan çalışmalara yönel-
meli. Sağlıklı izleme/raporlama yapı-
labilmesi için temel verilerin olması 
gerek. Sivil toplumun alternatif/gölge 
rapor hazırlaması isteniyor. 
Forumda yapılan çalışmalar ve 2030 
Gündemi’nin son durumu 24-25 
Eylül’de yapılacak BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri Zirvesi’nde devlet 
başkanlarıyla paylaşılacak. 

konusunda geri kalıyoruz ve adımları-
mızı hızlandırmamız gerekiyor. 2030 
Gündemi’nin kabulünün üzerinden 
geçen dört yılda geldiğimiz nokta ye-
tersiz”. BM Genel Sekreter Yardımcısı 
Amina Mohammed, daha açık konuş-
tu: “Hiçbir hedef üzerinde yeterli yol 
almış değiliz. Zorluklar hızlı bir şekilde 
artıyor. Hedeflere ulaşmak için yapılan 
yatırımlar yetersiz ve geç kalınıyor.”
Aynı mesaj HLPF’de sunulan iki ra-
porda veriliyor. Sürdürülebilir Kalkın-
ma 2019 Raporu: “Hiçbir ülke hedef-
lere ulaşma konusunda yeteri kadar yol 
almış değil.” Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri 2019 Raporu: “2030 hedef-
lerine ulaşmanın yolu sosyal ve ekono-
mik değişimden geçiyor. Bu değişimi 
gerçekleştirmek için çok daha etkin, 
hızlı ve hırslı bir çalışma gerekiyor.”
 
Gençliğin Talepleri
Bu yıl HLPF’de gençliğe önemli yer 
verildi. Bakanlar toplantısının açılışını 
One Young World Elçisi Yolanda Joab 
Mori yaptı. Mori, 2030 Gündemi’nin 
gerçekleşmesi için hükümetler ve sivil 
toplum işbirliğinin önemini vurgula-
dıktan sonra Nisan’da yapılan ECO-
SOC Gençlik Forumu’nda öne çıkan 
mesajları bakanlara sundu. Gençler 
ülkelerin SKH çalışmalarına, ulusal ve 
yerel planlama ve bütçeleme süreçleri-
ne dahil edilmek istiyorlar. İşsizlik ve 
yoksulluğun giderilmesi, eğitimdeki 
eksikliklerin acilen ele alınmasını talep 
ediyorlar. 

lalinin yarattığı kısır döngü, teknolojiye 
erişimin herkes için eşit olmaması, ver-
gilendirmedeki yanlışlar ve haksızlıklar 
ile iklim değişikliği sonucu afetlerde 
ölenlerin %90’dan fazlasının karbon 
emisyonları en düşük yoksul halk olma-
sı eşitsizliğin artmasına nedenlerden 
sadece birkaçı. 
İklim Eylemi (SKH 13): Bence bu 
yıl HLPF’de söylenen en çarpıcı, en 
önemli söz “İklim sorununu hallede-
mezsek gerisini unut” idi. 186 ülke 
Paris İklim Anlaşması’nı onayladı; 
Türkiye ise henüz onaylamadı. Fosil 
yakıtlara yatırım yenilenebilir enerji-
ye yapılan yatırımın hâlâ çok üstünde. 
Enerji kullanımının sadece %17,5’i 
yenilenebilir kaynaklardan elde edili-
yor. Dünyanın karşı karşıya olduğu en 
büyük sorunlar/riskler iklim değişikliği 
ve çevresel bozulma. Bozulmamış eko-
sistemler yaşamın olmazsa olmazı. Ne 
yazık ki karasal ekosistemlerin sadece 
%23’ü henüz bozulmamış durumda. 
Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 
(SKH 16): Hedeften sapılmış ve geri 
gidiliyor. İnsan haklarına saygı, barışçıl 
ve varsıl toplumların olmazsa olmazı. 
Ne yazık ki insan hakları hükümetler, 
kurumlar tarafından görmezden gelini-
yor, hatta çiğneniyor. Güvensizlik, ada-
letsizlik ve eşitsizlik arasındaki çevrimi 
kırmak gerek. Yasaların ve bütçelerin 
geliştirme sürecine halk dahil edilmeli. 
Hedefler İçin Ortaklıklar (SKH 
17): Bu hedef tüm hedeflerin gerçek-
leşmesinde kritik rol oynuyor. Ülkeler, 
kurumlar, sektörler arası ortaklıklar he-
deflere ulaşma açısından çok önemli. 
 
Hedefler: Genel Görünüm
2016’dan bu yana toplanan forumlarda 
dört yıllık süre içinde tüm hedeflerin 
ayrıntılı olarak incelenmesi tamam-
landı. Bu yıl forumda “2030’a kadar 
hedeflere ulaşabilecek miyiz” sorusu 
gündemdeydi.
Bugün geldiğimiz noktaya bakıldığında 
bu gidişle 2030’a kadar hedefleri tuttu-
ramayacağız. 
BM Genel Sekreteri António 
Guterres’e göre “Hedeflere ulaşma 

Amina Mohammed
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(toplum, çevre ve ekonomi) ilerleme 
kaydetmiştir. Yoksulluğu ve eşitsizli-
ği gidermede, toplumun korunmasız 
kesimlerinin ihtiyaçlarının karşılanma-
sında ilerleme kaydedildi. Türkiye’nin 
insan odaklı kalkınma yaklaşımı saye-
sinde kamu hizmetlerinde kalitenin 
artırılmasıyla beraber çok daha geniş 
bir kitleye ulaşılıyor. Özellikle eğitim 
ve sağlık hizmetlerinde dikkate değer 
gelişme sağlandı. Geleceğe dönük ça-
lışmalarında Türkiye, hizmetlerin kali-
te ve etkinliğini artırmaya odaklanacak. 
Yüksek değerli üretim önceliklendirile-
cek. Eşitlik konusunda daha refah bir 
toplum ve bu varlığın toplumun tüm 
kesimlerine daha eşit dağılması üze-
rinde durulacak. 2030’a giden yolda 
önceliklerimiz Ar-Ge ve inovasyon or-
tamının güçlendirilmesi, dijital trans-
formasyonun gerçekleşmesi, insan 
kaynaklarının geliştirilmesi ve bunları 
destekleyecek altyapının güçlendiril-
mesi olacak. Türkiye kimseyi geride 
bırakmama ilkesini yurtiçinde olduğu 
gibi yurtdışında da uyguluyor. Ulusla-
rarası karar verme mekanizmalarında 
gelişmekte olan ülkelerin sesinin du-
yulması gerektiğine inanıyor ve bunu 
savunuyor. 2018’de Türkiye’de azge-
lişmiş ülkelere destek amaçlı Teknoloji 
Bankası kuruldu. Bu gelişme evrensel 
hedeflerden (17.8 no’lu hedef) ilkinin 
gerçekleşmesidir. 
2018’de Türkiye, gelişmekte olan ül-
kelere 8,6 milyar dolar (gayri safi milli 
gelirin %1,10’u) mali destek sağladı. 
Bu konuda hedef gayri safi milli gelirin 
%0,7’si. Türkiye bu hedefi yerine ge-
tiren sayılı ülkelerden biri. 2014-2018 
arası 38,7 milyar dolar yardım yapıldı ve 
bunun 7,3 milyarı sivil toplum ve özel 
sektör kuruluşlarına verildi. 2011’den 
beri Türkiye 3,6 milyon Suriyeliye ev 
sahipliği yapıyor. Bu, dünyadaki en bü-
yük mülteci nüfusu. Suriyeli mültecile-
rin dirliğini sağlamak amacıyla bugüne 

kadar 37 milyar dolar harcandı. Türk 
vatandaşların aldığı tüm kamu hizmet-
lerinden, Suriyeliler de yararlanıyor. 
SKH’lere ulaşmak için tüm paydaşların 
bunları sahiplenmesi gerek: Kamu ve 
özel sektör, yerel yöneticiler, sivil top-
lum, bilim insanları, akademisyenler ve 
halk. Bunun bilincinde olarak VNR’ın 
hazırlanma sürecinde devlet kurum-
larından 2.962 kişi ile görüşüldü. 312 
sivil toplum örgütü, 2000 şirket ve 50 
belediye değerlendirmeye katıldı. Tür-
kiye kalkınma çalışmalarına kapsayıcı 
yaklaşım ile devam edecektir. 
 
Bu rapora cevaben hazırlanan 
“Türkiye 2. Ulusal Gözden 
Geçirme Sivil Toplum Alternatif 
Raporu”nu okumanızı öneririm: 
esitlikadaletkadin.org/kadin-
orgutlerinden-bmye-rapor-turkiye-
yapisal-olarak-geriye-gidiyor/
Türkiye’nin VNR Raporu: 
sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/23862Turkey_
VNR_110719.pdf
Naci Ağbal’ın sunumu: webtv.un.org/
watch/player/6059461047001 
VNR hazırlanmasını koordine eden 
kuruluşlar: TÜSİAD, MÜSİAD, 
TÜRKONFED, SKD Türkiye, 
TOBB, BM, UNDP, Türkiye 
Belediyeler Birliği

YAŞANABİLİR KENTLER

2019 BM Üst Düzey Siyasi Forumu’nda 
Türkiye bu yıl ikinci kez Gönüllü Ulu-
sal Gözden Geçirme Raporu (Volun-
tary National Review-VNR) sundu. Su-
numu, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci 
Ağbal yaptı. 
2030 Gündemi’nin kabulünden son-
ra Türkiye her fırsatta sürdürülebilir 
bir dünyayı kararlılıkla sahiplendiğini 
vurgulamıştır. Bunun ilk göstergesi 
2016’da Türkiye’nin VNR sunan ilk 22 
ülke arasında bulunmasıdır. 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Büt-
çe Başkanlığı ulusal kalkınma planları-
nı hazırlamakla sorumlu. 2030 Günde-
mi ve 17 SKH’nin sorumluluğu da bu 
başkanlığa verildi. 2030 Gündemi’nin 
uygulanmasında ilk adım SKH’lerin 
ulusal kalkınma planı ile entegre edil-
mesi oldu. Türkiye sürdürülebilir kal-
kınmayı çoktan benimsedi ve 1996’dan 
bu yana ulusal kalkınma planlarının 
özünde bu var. Bu birikim, güçlü alt-
yapı ve kurumsal mekanizmalarla bir 
araya geldiğinde SKH’ler için güçlü bir 
zemin oluşturuyor. 
Türkiye’nin ikinci VNR çalışmasının 
paydaşlara yapılan çağrısını Cumhur-
başkanı Erdoğan bizzat kendisi yaptı. 
Çalışmayı, Strateji ve Bütçe Başkanı 
Naci Ağbal koordine etti. Türkiye’nin 
yasal ve kurumsal yapısı SKH’ler çer-
çevesinden incelendi. Hedeflerin çoğu 
politikalara entegre edilmiş durumda. 
Politika, strateji ve mevzuat açısından 
bakıldığında Türkiye 2030 Gündemi 
sürecinde ileri seviyeye gelmiştir. 
Yoksulluğa Son, Sağlıklı Bireyler, Te-
miz Su, Hijyen ve Halk Sağlığı, Erişi-
lebilir ve Temiz Enerji, Sanayi İnovas-
yon ve Altyapı ile Sürdürülebilir Şehir 
ve Yaşam Alanları hedeflerinde önemli 
yol kat edilmiştir. Fakat hizmet kalitesi, 
maddi olanaklar ve teknik kapasitenin 
artırılması gerekiyor. 
Orta gelirli bir ülke olan Türkiye, 
sürdürülebilirliğin her üç ayağında 

Türkiye’nin BM’de Sunduğu  
Gönüllü Ulusal İnceleme Raporunun Özeti

Naci Ağbal
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SANAT

timi bir mekana dönüşüyor. Canlılar ile 
makinelerin, doğal ile yapay zekanın iç 
içe geçtiği bu çağda sanat ise giderek 
insanı merkezine almaktan vazgeçerek 
yönünü insan ile insan olmayan arasın-
daki sınırın geçirgenleştiği bir dünyayı 
araştırmaya doğru çeviriyor.
Yedinci Kıta sanatı, insanın etkilerini, 
takip ettiği yolları, bıraktığı izleri ve in-
san olmayanlarla etkileşimini araştıran 
bir antropoloji olarak tanımlıyor. Bie-
nal ana başlığını, Antroposen çağının 
küresel ısınmayla birlikte en gözle gö-
rünür sonuçlarından biri olan, Pasifik 
Okyanusu’nun ortasındaki devasa atık 
yığınından alıyor. Popüler bilimde “Ye-
dinci Kıta” olarak anılan bu kütle, 3,4 
milyon kilometrekare genişliğinde, 7 
milyon ton ağırlığındaki bir plastik yı-
ğınından meydana geliyor. İnsan atık-
larının okyanusun ortasında yeni bir kı-
tanın oluşumuna sebebiyet verdiği bu 
olay, 16. İstanbul Bienali için ekolojik 
sorunlar karşısında sanatın güncel du-

nali için yeni eser üretiyor. Türkiye’den 
katılan sanatçılar arasında Deniz Aktaş, 
Elmas Deniz, Güçlü Öztekin ve Güneş 
Terkol gibi isimler yer alırken, ulusla-
rarası sahneden Feral Atlas Kolektifi, 
Pia Arke, Suzanne Husky ve Charles 
Avery gibi sanatçıların eserleri bienal-
de görülebilecek. 

Yedinci Kıta Teması Hakkında
İçinde yaşadığımız dünyanın yeni bir 
jeolojik çağa girdiği konusunda pek çok 
bilim insanı hemfikir. Antroposen adı 
verilen bu yeniçağın en belirgin özel-
liği ise, ona jeolojik döngünün özgün 
işleyişinden ziyade insan faaliyetlerinin 
yol açmış olması. Antroposen’de geze-
genin insan eli değmemiş köşeleri git-
gide azalırken, yerleşim merkezleriyle 
diğer canlıların paylaştığı kırsal arasın-
da var olduğuna inanılan kültür-doğa 
ayrımı da ortadan kalkıyor. Dünya, 
şehirlerin tek bir megapolde birleştiği, 
merkezi olmayan, tamamen insan üre-

16. İstanbul Bienali, Yedinci Kıta 
başlığıyla insanlığın sebep olduğu do-
ğal veya kültürel atıklara antropoloji ve 
arkeolojinin araçlarıyla bakan güncel 
sanat çalışmalarına odaklanıyor. Baş-
lığını okyanuslarda yüzen devasa atık 
yığınına verilen isimden alan bienal, 
sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de 
tartışmaya açıyor. Şehrin üç farklı nok-
tasına yayılacak ücretsiz sergilerin yanı 
sıra çeşitli buluşmalar, konuşmalar ve 
film programıyla farklı bakış açıları da 
Yedinci Kıta’ya dahil edilecek.
Japonya’dan Arjantin’e, ABD’den 
Polonya’ya, İran’dan Tayland’a dün-
yanın dört bir yanından 57 sanatçı ve 
sanatçı kolektifinin eserlerine yer ve-
rilecek bienale Türkiye’den de yedi sa-
natçı katılıyor. 38 sanatçı İstanbul Bie-

Gülce DEMİRER

  16. İstanbul Bienali: 
“Yedinci Kıta” ve Antroposen

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) tarafından, Koç 
Holding sponsorluğunda 
düzenlenen ve küratörlüğünü 
Fransız akademisyen ve 
yazar Nicolas Bourriaud’nun 
üstlendiği 16. İstanbul 
Bienali, bu yıl  
14 Eylül-10 Kasım 2019 
tarihleri arasında “Yedinci 
Kıta” başlığı altında 
çevre sorunları etrafında 
gerçekleştiriliyor. 
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takımadaları var denebilir. İstanbul’a, 
yüzyıllar boyunca insanların ve ideo-
lojilerin karşı karşıya gelip yoğrulduğu 
bu şehre, yeni ‘merkezsiz’ dünyamızı, 
Yedinci Kıta’mızı keşfe çıkmaları için 
26 ülkeden 57 sanatçı davet ettik. On-
lar bu dünyanın antropologları olacak 
da diyebiliriz. Bienalde yer alan her 
sanatçının çalışmaları bir şekilde bu 
amaca gönderme yapacak. Sanatçıların 
bir nevi teknolojik yaklaşım geliştirdiği 
ve bunlara yeni ayinlerin de eşlik ettiği 
ifade ediliyor. İnsan yapımı nesneler, 
insanlar ve diğer yaratıklar, bitkiler ve 
mineraller tıpkı okyanusta olduğu gibi, 
burada da sergi mekanında bir arada 
bulunuyor. Ama asıl önemlisi, bütün 
bu sanatçıların yeni düşünceler, yeni 
araştırma alanları, araştırılacak yeni 
nesneler yaratıyor olması. Onlar bize 
mesaj getiren uzaylılar, yabancılar. 
Bana kalırsa, bütün bienalin mesajı da 
bu: Günümüzde, bu yeni dünyada he-
pimiz yabancıyız, birbirimize yabancı-
yız ve bu duruma alışıp bunu yaşamda 
işe yarar ve uygulanabilir bir şeye dö-
nüştürmemiz gerekiyor.”  m

nınsa moleküllerine kadar ayrıştığını 
belirtiyor Bourriaud. Bunların arasında 
bitkiler ve hayvanlar yaşıyor, dört bir 
yanlarını ise su ve okyanusun jeolojisi 
kuşatmış durumda. Bourriaud, Yedinci 
Kıta’yı inanılmaz derecede karışık ve 
girift bir ortam olarak tanımlıyor. 
Bienali planlarken, bu dünya ile kabul 
edilen norm ve kültürlerin de neredey-
se hücresel boyuta kadar parçalanmış 
halde olduğu kendi dünyamız arasında 
koşutluk kuran Bourriaud, her şeyin 
hızla değiştiği, değişime ayak uydur-
manın neredeyse mümkün olmadığı 
zamanımızda milliyetçi hareketlerin 
de ivmeler kazandığını belirtiyor: “Ar-
tık merkezler veya yekpare düşünme 
biçimleri yok, bir nevi ayrık düşünce 

rumunu pek çok sanatçı, düşünür, ant-
ropolog ve çevreci ile birlikte araştır-
mak için bir çıkış noktası oluşturuyor.

Yedinci Kıta’nın Antropologları, 
Sanatçılar
Yedinci Kıta, Türkiye’nin yüzölçümü-
nün neredeyse beş katı büyüklüğünde. 
Atıklardan oluşmuş, bizim farkına bile 
varmadan yarattığımız, içinde yaşamın 
olmadığı, hatta yaşamı büyük ölçülerde 
tehdit eden yepyeni bir dünya. Bour-
riaud, reddettiğimiz her şeyden oluşan 
bu kıtanın, Antroposen çağının nihai 
sembolü olduğunu söylüyor. 
O milyarlarca atık parçasından bazı-
larının hâlâ ayırt edilip tanımlanabilir 
nesneler halinde olduğunu, bazıları-

Yedinci Kıta, 14 Eylül ve 10 
Kasım tarihleri arasında, 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, İstanbul Resim ve 
Heykel Müzesi, Pera Müzesi ve 

Büyükada’da gerçekleşecek.

Küratör Nicolas Bourriaud

 Feral Atlas

Güçlü Öztekin
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mak üzere Cardiff Üniversitesi Yaratıcı 
Ekonomi Bölümü ile gerçekleştirdiği-
miz araştırma şu an devam ediyor ve so-
nuçları 5-6 Aralık’ta Kayseri’de Abdul-
lah Gül Üniversitesi’nde düzenlenecek 
ikinci işbirliği geliştirme konferansında 
sunulacak. Genç istihdamı, yaratıcı-
lık ve kültür üzerine odaklanacak bu 
konferansın programı ve katılımın des-
tekleneceği açık çağrının detayları ise 
Eylül ayı ortasında duyurulacak. 
Proje, 2020 baharında politika yapıcı-
lar ve karar vericiler için planlandığı-
mız Birleşik Krallık çalışma gezisi ve 
Atina’da gerçekleştireceğimiz üçüncü 
işbirliği geliştirme konferansı ile son 
bulacak. Duyurular ve detaylar con-
nectforcreativity.eu web sitesinden 
takip edilebilir.

Projenin ilk işbirliği geliştirme konfe-
ransı, 12-14 Haziran tarihleri arasında 
Belgrad’da gerçekleşti. 17 ülkeden 
200’den fazla katılımcının yer aldığı 
“Creative Backslash: Güvensiz Birey-
lerden Esnek Organizasyonlara” baş-
lıklı konferans, Slovenyalı sanatçı ve 
tiyatro yöneticisi Dragan Živadinov’un 
performatif konuşmasıyla başlarken, 
katılımcılar üç gün boyunca Belgrad 
Kültür Merkezi ve Fabrika’da sunum, 
panel ve workshop’lara katıldı.
7 Ekim-17 Kasım tarihleri arasında 
Atina, Belgrad ve İstanbul’da eşza-
manlı gerçekleşecek olan Sanat ve 
Teknoloji Rezidans Programı için 
gerçekleştirdiğimiz açık çağrı sonucun-
da, dört ülkeden yapılan 250’den fazla 
başvuru arasından 12 sanatçı seçilerek 
programa katılmaya hak kazandı. Rezi-
dans programı sonucunda, sanatçıların 
çalışmalarına yer verilecek olan sergi, 
Ruth Catlow’un küratörlüğünde 12 
Mart–19 Nisan 2020 tarihleri arasında 
Londra’nın en eski sanat ve teknoloji 
merkezi Furtherfield’da ziyaret edile-
bilecek. 
Yaratıcı platform ve toplulukların kül-
türlerarası diyaloğa olan katkısını anla-

Connect for Creativity projesi hak-
kında bilgi verebilir misiniz? Bugüne 
kadar ne gibi etkinlikler gerçekleşti-
rildi? Önümüzdeki süreçte neler ya-
pılacak?
Cansu Ataman Bilgiç (C.A.B): Con-
nect for Creativity, British Council 
önderliğinde Türkiye’den ATÖL-
YE ve Abdullah Gül Üniversitesi, 
Yunanistan’dan Bios ve Sırbistan’dan 
Nova Iskra ortaklığıyla yürütülen 18 
aylık bir proje. Avrupa Birliği ile Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse 
ettiği ve Yunus Emre Enstitüsü’nün 
yürüttüğü Kültürlerarası Diyalog 
Programı kapsamındaki projelerden 
biri. Connect for Creativity; yaratıcı 
platformları, yaratıcı keşif ve işbirliği 
imkanları için destekleyerek kültürle-
rarası diyaloğun güçlendirilmesine kat-
kı sağlamayı amaçlıyor.
Projenin lansmanını, 7 Mayıs’ta 
ATÖLYE’de gerçekleştirdik. Lans-
manda, proje sunumunun ardından 
uluslararası alanda yaratıcı endüstri-
ler uzmanı olarak tanınan Prof. Andy 
Pratt, yaratıcı endüstrilere ve katma 
değerine odaklanan konuşması ile sah-
nede yer aldı.

Yaratıcı Çözümler için Bir Arada!
Connect for Creativity projesi, British Council öncülüğünde, 
Türkiye’den ATÖLYE ve Abdullah Gül Üniversitesi, 
Yunanistan’dan Bios ve Sırbistan’dan Nova Iskra işbirliğiyle 
Avrupa genelinde sanatçıları, yaratıcı girişimcileri, 
akademisyenleri, öğrencileri ve politika yapıcıları 
kültürlerarası diyaloğu güçlendirmek amacıyla bir araya 
getiriyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri, 
yaratıcı platformları ve bunların iklim değişikliği ile 
sürdürülebilir kalkınma alanlarına etkilerini British 
Council Sanat Müdürü Cansu Ataman Bilgiç ve ATÖLYE 
Etkinlik ve Proje Yöneticisi Emre Erbirer ile konuştuk. 

Nevra YARAÇ
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paydada buluşma ihtiyacı da o kadar 
artıyor. Bu da, tasarladığımız rezidans 
programını şekillendirirken bizim için 
en önemli öğrenimlerden biri oldu. 
Programın sonunda çıkacak işlerin de 
bu değerler ile paralel olmasını umu-
yoruz.

Dünyada hızla gelişen, Türkiye’de de 
her geçen gün önem kazanan “yaratı-
cı platform” kavramı nedir? Sizin bu 
projede, yaratıcı platformlarla çalış-
ma motivasyonunuz neydi?
C.A.B: Birleşik Krallık’ta son 10 se-
nede yaratıcı endüstriler diğer bir-

Emre Erbirer (E.E): Connect for 
Creativity kapsamında düzenlediğimiz 
rezidans programı, farklı alanlarda ve 
ülkelerde çalışan ve farklı geçmişleri 
olan sanatçıları bir araya getirirken, bir 
yandan da aslında bu sanatçıların as-
lında ne kadar benzer yollardan geçip 
dünyanın içinde bulunduğu konumda 
hangi gerçeklerle yüzleştiği, hangi kar-
maşık problemler ile uğraştığı üzerine 
bir araştırma ve üretim sürecini öngö-
rüyor. Sanatçıların içinde bulundukları 
toplumlar ve toplulukları sorgulaması-
na ve bu noktada yaratıcı platformlar 
ile toplulukların bu dönüşüm sürecin-
de kültürlerarası diyaloğu güçlendire-
cek rolüne dair bir manifesto üretebil-
meyi amaçlıyor. 
Rezidans programı boyunca birlikte 
çalışacağımız sanatçılar, küratöryel 
yönlendirmenin yanı sıra araştırma 
ve üretim süreci boyunca çalışacakla-
rı platformun topluluğuna dahil olup 
bu süreci birebir deneyimleyecekler. 
Rezidans programı boyunca gerçek-
leştireceğimiz mentorluk görüşmeleri, 
saha ziyaretleri, kamusal etkinlikler ile 
sanatçıların çift yönlü öğrenme, bes-
lenme ve üretim odağında bir süreç 
yaşamalarını amaçlıyoruz.
21. yüzyılda dünyanın ve toplumların 
karşılaştığı problemler ne kadar karma-
şık hale gelirse, insanların birbirinden 
öğrenme, birbiriyle üretme ve ortak 

Proje kapsamında oluşturulan Sanat 
ve Teknoloji Rezidans Programı han-
gi alanlardan nasıl bir disiplinlerarası 
çalışmayı öngörüyor? Hedefleri ne-
lerdir?
C.A.B: Connect for Creativity Sanat 
ve Teknoloji Rezidans Programı Tür-
kiye, Birleşik Krallık, Yunanistan ve 
Sırbistan’dan Mimarlık, Görsel Sanat-
lar, Gösteri Sanatları, Tasarım, Ede-
biyat, Müzik\Ses ve Video\Film\Yeni 
Medya alanlarından disiplinlerarası 
uluslararası işbirliği projeleriyle ilgile-
nen, deneyimli ya da yeni sanatçıları bir 
araya getirmeyi planlıyor. Dört ülke-
den sanatçıları bir araya getirerek hem 
kendi toplumlarında hem de toplumlar 
arasında köprüler kurmayı ve empati 
oluşturmayı amaçlıyor. Sanatçılardan, 
çağdaş toplumlarda hızla değişen iş 
ve özel hayat koşullarının, insanların 
umutlarını ve korkularını nasıl etkiledi-
ği, ağlarla birbirine bağlanmış bir kül-
türün kaynaşmayı nasıl sağlayabileceği, 
belirsizlik ve değişimle başa çıkmayı 
nasıl kolaylaştırabileceği gibi konularda 
düşünmeleri ve üretmeleri istenecek.
Program aynı zamanda çok boyutlu ve 
dijital sanata yönelik farkındalığı artır-
ma konusunda katalizör rolü oynamayı 
ve sanatçıların hem bugün hem de ge-
lecekte uluslararası projeler üretme ve 
bu tür projelere ortak olma yetenekle-
rini güçlendirmeyi hedefliyor. 

Emre Erbirer: “21. yüzyılda 
dünyanın ve toplumların 
karşılaştığı problemler ne 

kadar karmaşık hale gelirse, 
insanların birbirinden 

öğrenme, birbiriyle üretme 
ve ortak paydada buluşma 

ihtiyacı da o kadar artıyor. Bu 
da, tasarladığımız rezidans 
programını şekillendirirken 

bizim için en önemli 
öğrenimlerden biri oldu”
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feransımız, Global Goals Jam adlı iki 
günlük Küresel Hedefler için düzenle-
nen global tasarım maratonumuz ve bu 
sezon yapacağımız Temiz Su Marato-
nu, Global Goals Jam, Türetim Paneli 
gibi etkinliklerimiz de bu alanda ge-
liştirdiğimiz diğer içerikler. Dünyada 
da göç, iklim, sürdürülebilirlik, sosyal 
inovasyon gibi meselelere odaklanan 
yaratıcı platform örnekleri var. Bunun 
yanı sıra, başka alanlarda çalışan plat-
formların da bu meselelere eğildiğini 
gözlemliyoruz.  m

ding ile birlikte hayata geçirdiği sosyal 
inovasyon platformu imece, tam olarak 
bu ihtiyaçtan ortaya çıktı. Ayrıca son 
üç yıldır sosyal bilimlerden tasarıma, 
teknolojiden inovasyona birçok alan-
da geliştirdiğimiz ve yürüttüğümüz 
etkinlik ve programları da buna göre 
kurguluyoruz. Connect for Creativity 
projesindeki ortaklarımızdan Abdullah 
Gül Üniversitesi ile iki yıldır düzenle-
diğimiz Kentsel Sürdürülebilirlik Yaz 
Okulu, geçen sezon düzenlediğimiz 
Alternatiflerle Doğal Yaşam adlı kon-

çok sektörü geride bırakarak çok hızlı 
bir büyüme gösterdi. Bugün yaratıcı 
endüstrilerin ekonomiye katkısı 100 
milyar sterlinin üzerinde ve her sene 
ortalama %7’lik bir artışla büyüyor. 
Bu büyümenin arkasındaki en önemli 
etkenlerden biri yaratıcı platformlar 
olarak kabul ediliyor ve yapılan bir 
araştırmaya göre yaratıcı platformlar, 
bu platformlar bünyesinde bağımsız 
çalışan kişiler ve KOBİ’ler, Birleşik 
Krallık yaratıcı endüstri işgücünü do-
mine ediyor.
Bu ekonomik büyümenin yanı sıra bu 
platformlar şehirlerin, toplumların ve 
toplulukların dönüştürülmesinde dik-
kat çeken bir rol üstlenmeye başladılar. 
En önemli özellikleri, farklı sektörler-
den insanları bir araya getirerek disip-
linlerarası ve uluslararası işbirliklerinin 
güçlenmesine olanak sağlamak. 
British Council da bu alandaki büyü-
meyi fark ederek ve Birleşik Krallık’ın 
bilgi ve birikimden yararlanarak son 
10 yılda Meksika’dan Kazakistan’a, 
Rusya’dan Güney Afrika’ya kadar 25 
ülkede yerel iş ortakları ile birlikte 
çalışarak beceri gelişimi, politika re-
formu ve girişimci toplumları destek-
lemeye yönelik programlar geliştiriyor. 
Türkiye’de bu alandaki çalışmalarımıza 
beş sene önce başladık ve kültürlerara-
sı diyalog programı için disiplinlerarası 
ve uluslararası etkinliği yüksek olan ya-
ratıcı platformlar aracılığıyla aktivitele-
rimizi tasarladık. 

Günümüzde özellikle iklim değişikli-
ği, sürdürülebilir kalkınma gibi alan-
larda yaratıcı platformların rolünü 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi 
özellikleriyle, bu konuların iletişimi-
ne nasıl bir katkı sunuyorlar?
E.E: Yaratıcı platformlar, mikro öl-
çekte içinde bulundukları toplumların, 
şehirlerin ve ülkelerin koşullarına ve 
ihtiyaçlarına bir cevap verirken, mak-
ro ölçekte ise küresel çapta iklim de-
ğişikliği, sürdürülebilir kalkınma gibi 
alanlarda farklı rol oynayan içerik ve 
programlar geliştiriyorlar. Örneğin; 
ATÖLYE’nin 2016 yılında Zorlu Hol-

Cansu Ataman Bilgiç: “Sanat ve Teknoloji Rezidans 
Programı’nda sanatçılardan, çağdaş toplumlarda hızla 

değişen iş ve özel hayat koşullarının, insanların umutlarını 
ve korkularını nasıl etkilediği, ağlarla birbirine bağlanmış 

bir kültürün kaynaşmayı nasıl sağlayabileceği, belirsizlik ve 
değişimle başa çıkmayı nasıl kolaylaştırabileceği gibi konularda 

düşünmeleri ve üretmeleri istenecek”



Temiz Suya “Eriştiren” 3 İnovasyon 
Suya erişim kamu sağlığının temelini oluşturuyor. Ancak dünyada 844 milyon insan bundan 
yoksun. Bir yandan da iklim değişikliği nedeniyle mevcut su kaynaklarının kaybolması, 
kirlilik nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi söz konusu. Bu durumu tersine çevirmek için 
dünyanın dört bir yanında çalışmalar yürütülürken, son aylarda dikkat çeken üç inovatif 
çözüm sudaki mikro plastikleri ayrıştırmaya, güneş enerjisi kullanarak temiz su elde etmeye 
odaklanıyor. 

www.vitrabluelife.com

Güneş paneli teknolojilerindeki son gelişmeler sayesin-
de güneş ışığından aynı anda hem elektrik üreten hem de 
suyu arıtan bir cihaz geliştirildi. Teknolojinin yaratıcıları, bu 
inovasyonun dünyanın belli bölgelerinin karşı karşıya oldu-
ğu iki ciddi soruna çözüm getirdiğini söylüyor. Suudi Ara-
bistan’daki Kral Abdullah Bilim Üniversitesi’nde teknolojiyi 
geliştiren ekipten Prof. Peng Wang, henüz erken aşamada 
olduklarını söyleyerek, halihazırda geliştirdikleri cihazın 10 
cm2 boyutunda olduğunu ancak teknolojinin çalıştığını ve 1 
m2 boyutunda ticari fotovoltaik panel geliştirmeyi hedefle-
diklerini belirtiyor. Yapılan çalışmalar, cihazın deniz suyu ile 
kurşun, bakır, sodyum, kalsiyum ve magnezyum gibi ağır me-
tallerle kirlenmiş suyu temizliyor. Toplanan su Dünya Sağlık 
Örgütü’nün içme suyu için güvenli kabul ettiği sınırlarda. 
 
Mikro Plastikler Tüm Canlıları Tehdit Ediyor
İrlandalı Fionn Ferreira, her yıl 13-18 yaşındaki öğrencilerin 
yarıştığı Google Bilim Fuarı’nın bu yılki kazananı oldu. 18 ya-
şındaki Ferreira, sudan mikro plastikleri ayrıştırdığı projesiy-
le bu ödüle layık görüldü. Mikro plastikler genellikle sabun-
larda, duş jellerinde, peeling ürünlerinde, diş macunları ve 
aşındırıcı temizlik malzemelerinde bulunuyor. Suya karışan 
bu mikro plastikler balıklar ve diğer canlılar tarafından yan-
lışlıkla yeniyor ve besin zincirine girmiş oluyor. Ferreira’nın 
buluşu, yağ ve manyetit tozundan yapılan ferro sıvılar ve mık-
natıslar kullanarak mikro plastikleri sudan çekme üzerine ku-
rulu. Yapılan 1000 testte %87 oranında mikro plastik sudan 
ayrıştırılmış. 
 
Güneş Enerjisi ile Arıtma
Dünyada 844 milyon insanın temiz sıya erişimi yok, bu se-
beple de her dakika bir bebek hayatını kaybediyor. Su kıtlığı 
sorununu hafifletmenin iki yolu bulunuyor: Deniz suyunu 
tuzdan arındırmak ve atıksu geridönüşümü. Ancak gelenek-
sek teknolojiler çok enerji harcıyor ve fosil yakıt kullanımına 
dayanıyor. Su arıtma, dünyadaki enerji arzının %3’ünü tüke-
tiyor. Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden bilim insan-
ları ise fototermal materyaller ile güneş enerjisini kullanarak 
binlerce topluluğa temiz, içilebilir su sağlayabilecek bir yön-
tem geliştirdi. Teknoloji sayesinde tuzlu sudan %100’e yakın 
oranda tuz ayrıştırılabiliyor. 
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İnsanlar normal olduğunu düşün-
dükleri davranışı benimsemekten yana-
dırlar. Neyin normal olduğu ise zaman 
içinde değişim gösterir. Bazı davranışlar 
başta sıradışı görünse de zaman içinde 
“ana akım” hale gelmekte ve “normal” 
olarak kabul görmektedir. Pek çok yeni 
davranış, bir sosyal normalleşme süreci 
içinde, zamanla kabul görür. Örneğin 
80’li, 90’lı yıllarda sigaranın çoğu evde 
misafirlere ikram olarak sunulması ve 
çocukların yanında içilmesi toplumu-
muzda normal olarak görülürken, bu-
gün bu davranışlar normal değildir. 
Bir başka örnek de, geridönüşüm dav-
ranışı ile ilgili. Ülkemizde henüz yay-
gın olmayan geridönüşüm, Kanada ve 
İngiltere’de sosyal normalleşme süreci-
ne girmiş durumda.
Sosyal normalleşme “İlk başlarda nor-
mallik sınırlarının dışında düşünülen 

fikirlerin, davranışların, ürünlerin ve 
uygulamaların zamanla standart olarak 
kabul görmesi, gündelik hayatın bir 
parçası olması” şeklinde tanımlanan bir 
sosyal süreçtir ve sürdürülebilir davra-
nışların benimsenmesinde de önemli 
rol oynar. Bazı sürdürülebilir davra-
nışlar, normal olarak algılanmadıkla-
rından, bazıları ise “artık normal değil” 
şeklinde algılandıkları için sürdürüle-
bilir olmayan davranışlara dönüşürler. 
Ruth Rettie ve Kevin Burchell’in 2014 
yılında İngiltere’de yaptıkları araştır-
maya göre, enerji tasarruflu ampul sa-
tın almak, yeşil ve normal bir davranış 
olarak algılanırken; organik besinler 
satın almak daha az yeşil ve az normal 
olarak görülüyor. Yani henüz orada da 
organik besin satın almak sosyal nor-
malleşme sürecine girmiş değil. Rettie 
ve arkadaşları (2014) “Social normalisa-

tion: Using marketing to make green 
normal” (Sosyal normalleşme: Yeşili 
normalleştirmek için pazarlamayı kul-
lanmak) başlıklı makalelerinde, “Pek 
çok insan yapıyorsa o davranış normal-
dir” görüşünün toplumda bazı olumlu 
davranışları benimsetmeye engel de 
teşkil edebileceğine vurgu yapıyor. 
Diş fırçalarken musluğu kapalı tutmak 
ya da enerji tasarruflu ampuller satın 
almak gibi bazı sürdürülebilir davra-

Doç. Dr. Ahu ERGEN, 
Bahçeşehir Üniversitesi 
Öğretim Üyesi
ahu.ergen@vs.bau.edu.tr

Yeşil Davranışı 
Normalleştirmek

32 



33EYLÜL - EKİM 2019 / EKOIQ

nışlar, bugün toplumumuzda normal 
olarak görülüyor. Benzer şekilde, bazı 
sürdürülebilir davranışlarımız ise artık 
normal olarak algılanmadığından daha 
az tekrarlanır hale geliyor. Örneğin, 
sökülen çorapları dikmek geçmişte 
ülkemizde normal olarak algılanırken 
bugün pek çok kişinin sökük çorabı 
atıp yenisini satın aldığını görüyoruz. 
Geridönüşüm ve kompost yapmak gibi 
bazı yeşil davranışlar ise henüz normal 
olarak görülmediğinden yaygın bir 
davranış haline gelemiyor. 
1960’lı yıllarda alışverişe sepetle veya 
alışveriş filesiyle çıkmak ülkemizde 
çoğu tüketici için normalken, bir süre 
sonra bu davranış mağazaların müşte-
rilere plastik poşetler vermesiyle “ar-
tık normal değil” şeklinde algılanmaya 
başlandı ve fileden plastik poşetlere 
geçildi. Oysa plastik poşetlerin 25 ku-
ruş ücret karşılığında satılmaya başla-
masıyla, alışveriş çantası ve file taşımak 
yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede ka-
labalıklar tarafından yeniden normal 
olarak algılanmaya başlandı. Bu da gös-
teriyor ki, yasal düzenlemeler ile dav-
ranışı değiştirmek kimi durumda hızlı 
sonuç veriyor. O halde, diğer sürdürü-
lebilir davranışlar için de bunu gerçek-
leştirmek mümkün olabilir.

Başlangıç Adımı Olarak Yasal 
Düzenleme
Diğer taraftan “Her şeyi yasal düzen-
lemeyle yapmak doğru bir yol mu” 
sorusu da akla geliyor. Bu, başlangıç 
adımı olarak çoğu durumda işe yarıyor. 
Davranış, alışkanlık haline geldikten 
ve toplum tarafından benimsendikten 
sonra, belki yasal düzenlemelere gerek 
kalmayabilir. Toplumun konuyla ilgili 
farkındalık ve bilinç seviyesi yüksekse 
zaten bazı davranışlar kendiliğinden 
de gerçekleşebilir. Bisiklet sürerken, 
özellikle yeni öğrenen çocukların kask 
takmasına yönelik bir yasal düzenleme 
olmamasına rağmen bugün kentlerde 
pek çok çocuk kask takıyor. Burada da 
özellikle bisiklet ve aksesuvar üreticisi 
markaların etkili olduğunu görüyoruz. 
Kaskın bir güvenlik parçası olduğunun 

iletişimini yaparak toplumda farkında-
lık yaratan bu kez markalardır. Benzer 
bir örnek de sürüş güvenliği ile ilgili. 
Emniyet kemeri takmak, araç farlarını 
gündüz de açık tutmak gibi güvenlik 
tedbirlerinin benimsenmesinde geç-
mişte Volvo markasının büyük payı 
olmuştur. Bugün markalar davranış 
değişikliğinde ve topluma fayda sağ-
lamada önemli oyuncular. Hem eko-
nomiye hem de topluma ve gezegene 
fayda sağlamak konusunda sorumlu 
davranan markalar, duyarlılığı yüksek 
yeni nesil tüketiciler tarafından daha 
çok tercih ediliyor.
Normallik, bireylerde aslında rasyonel 
karar vermeden ziyade, bilinçaltı bir 
kestirme yol gibi de görev yapıyor. Bu 
kestirme yolda da yasal düzenlemelerin 
işi kolaylaştırdığını görüyoruz. Değişti-
rilmesi hedeflenen davranışa yönelik, 
gruplar bazında sosyal normalleşme 
düzeyini ölçmek, gerektiğinde iletişimi 
sosyal normalleşme aracı olarak kullan-
mak etkili yollar olabilir. 

Sürdürülebilir olmayan davranışları 
normal dışı olarak, sürdürülebilir olan-
ları ise normal davranış olarak konum-
landırmak devlet, markalar, STK’ların 
elbirliğiyle yürütecekleri projelerle 
daha kolay olacaktır. Böylelikle yeşil 
davranışların artırılması planlanabilir. 
Hedeflenecek yeşil davranışa (gerek-
li araştırmalar yapıldıktan sonra) yine 
tüm paydaşlarca ortak karar verilebilir. 
Sonra belirli süre medya, yayın, konfe-
rans yoluyla toplumda farkındalık yara-
tılarak işe başlanabilir. Burada, seçilen 
yeşil davranışın toplum tarafından ça-
buk kabul görüp benimsenmesinde, 
güvenlik, sağlık, topluma ve çevreye 
fayda faktörleri öne çıkıyor. Ne var ki, 
bazı gerçekler bilinse bile davranışa 
dönüşmeyebilir. Bu bakımdan iletişi-
min hedef kitlelere doğru yapılması 
son derece önemli. Farklı gruplara 
aynı mesajı farklı yaratıcı konseptler 
ve medya araçları ile olumlu ve motive 
edici duygular yaratacak şekilde ver-
mek gerekir. m

Sosyal normalleşme “İlk başlarda normallik sınırlarının dışında 
düşünülen fikirlerin, davranışların, ürünlerin ve uygulamaların 

zamanla standart olarak kabul görmesi, gündelik hayatın bir 
parçası olması” şeklinde tanımlanan bir sosyal süreçtir ve 

sürdürülebilir davranışların benimsenmesinde de önemli rol oynar.
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RAPOR

memnuniyetini artıracak faaliyetlere 
yatırım yapıyor. “Kurumsal vatandaş” 
olarak da pozitif etkisini artıracak pro-
jeleri destekliyor, ülkenin toplumsal 
refahına katkı sağlıyor.
Bu doğrultuda, 2018 yılında sürdürüle-
bilirliği iş yapış süreçlerinin bir parçası 
haline getirmek, hedef ve performans 
takibini yapmak üzere faaliyetlerini 
sürdüren Sürdürülebilirlik Komitesi 
çatısı altında Çevre ve Farklılıkları 
Gözetme olmak üzere iki çalışma gru-
bu kuruldu, komitenin öncülüğünde 
İnsan Hakları ve Çevre Politikaları ya-
yınlandı. Hayata geçirdiği Sürdürüle-
bilir Yaşam Fonu ile bireysel emeklilik 
müşterileri Borsa İstanbul bünyesin-
deki Sürdürülebilirlik Endeksi’ne ve 
yurtdışındaki yabancı sürdürülebilirlik 
ürünlerine yatırım yapabilme imkanına 
sahip oluyor. 2018 yılında sürdürüle-
bilir çözümlerden elde ettiği gelir 71 
milyon TL’yi buldu.
Allianz Türkiye, sektörün en çevik, ya-
lın, verimli, teknolojik ve müşteri odak-

Allianz Türkiye, GRI standartla-
rındaki üçüncü sürdürülebilirlik ra-
porunu yayınladı. Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni ve Bir-
leşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi 
Prensipleri’ni imzalayan, sürdürülebi-
lirlik modeli çizen ve GRI tabanlı sür-
dürülebilirlik raporu yayımlayan Türki-
ye’deki tek global sigorta ve emeklilik 
şirketi olan Allianz Türkiye, sürdürüle-
bilirlik stratejisi çerçevesinde toplum-
da üstlendiği beş rolü öne çıkarıyor. 
“Sürdürülebilir sigorta şirketi” olarak 
düşük karbon ekonomisini destekle-
yen, sürdürülebilir çözümler sunmaya 
odaklanıyor. “Sorumlu bir yatırımcı” 
olarak toplumsal ve yönetim kriterle-
rini tüm faaliyetlerine tam entegrasyo-
nunu garanti altına almak için çalışıyor. 
“Güvenilir bir şirket” olmak için bilgi 
güvenliğine, müşteri memnuniyeti-
ne yatırım yapıyor, çevresel ayakizini 
düşürecek projeler üretiyor. “Tercih 
edilen işveren” olmak için en yetenekli 
çalışanları bünyesine katarak onların 

Allianz Türkiye, GRI 
standartlarındaki üçüncü 
sürdürülebilirlik raporunu 
yayınladı. Sürdürülebilirlik 
stratejisinin temelinde 
önleyici çözümlere, 
girişimcilik ve inovasyona 
odaklanarak, iyi bir çevre, 
iyi bireyler, iyi kurumlar ve 
iyi bir toplum için çalışmak 
olan Allianz Türkiye, 2018 
yılında sürdürülebilirliği 
iş yapış süreçlerinin bir 
parçası haline getirmek, 
hedef ve performans 
takibini yapmak üzere 
faaliyetlerini sürdüren 
Sürdürülebilirlik Komitesi 
çatısı altında Çevre ve 
Farklılıkları Gözetme olmak 
üzere iki çalışma grubu 
kurdu. İnovasyon, hareket 
ve sanata verdiği desteklerle 
ve uyguladığı programlarla 
toplumsal gelişime katkıda 
bulundu.

“İyi bir Toplum” için 
  Sürdürülebilir Uygulamalar
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lanan programın ana merkezlerinden 
biri de Türkiye oldu.

Hareket ve Sanat ile 
Topluma Katkı
Kurumsal sorumluluk programı “Alli-
anz Motto Hareket”i de sürdürülebi-
lirlik stratejisi rehberliğinde tasarlaya-
rak uygulamaya alan Allianz Türkiye, 
Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, Koruncuk 
Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiği prog-
ram ile 7-12 yaş grubu çocukların ha-
reket ve spor yoluyla sağlıklı büyüme-
lerine ve gelişim göstermelerine katkı 
sağlamayı hedefliyor. Sekiz yıla yayılan 
program ile 42 bin dezavantajlı çocuğa 
ulaşılması amaçlanıyor.
Allianz Türkiye Koşu Takımı 2018 Av-
rasya Maratonu’nda yaklaşık 129 bin 
TL bağış toplayarak en fazla bağışçıdan 
en fazla bağışı toplayan kurum oldu.
Türkiye’nin ilk kurumsal YouTuber’ı 
Allianz Motto Müzik ile gençlerin ha-
yatına değer katan Allianz Türkiye’nin 
bu kanalının izlenme süresi yaklaşık 63 
milyon dakika, tekil görüntüleme sayısı 
ise yaklaşık 12 milyon olarak gerçekleşti.
Barış İçin Müzik Vakfı’na, Türkiye 
Gençlik Filarmoni Orkestrası’na ve 
Ayvalık Uluslararası Müzik Festivali’ne 
destek vermeye devam eden, İstan-
bul Modern ve İstanbul Bienali ile 
İstanbul’un en yeni sahnelerinden 
DasDas’a destek veren kurumlar ara-
sında yer alan Allianz Türkiye, genel 
merkez Allianz Tower ve İzmir’deki 
operasyon merkezi Allianz Kampüs’te 
Türkiye’nin yeni nesil sanatçılarının 
eserlerinin sanatseverlerle buluştuğu 
sergilere ev sahipliği yapmayı sürdürü-
yor.  m

dışarıdaki girişimciler, üniversiteler 
ve Allianz Grubu ile işbirliği fırsatları 
yaratmaya devam ediyor. Kurum İçi 
Girişimcilik Programı, çalışanların 
sadece fikirlerini ileteceği bir platform 
değil, bu fikirlerin bir iş modeline dö-
nüştürülerek hayata geçirileceği sağ-
lam bir süreç olarak tasarlandı. Allianz 
Türkiye Kurum Dışı Girişimcilik Prog-
ramı ile de TÜSİAD’ın “Bu Gençlikte 
İŞ Var” yarışmasına verdiği desteğin 
yanı sıra Etohum’la olan işbirliğine 
2018 yılında da devam etti. 2018 yılın-
da ayrıca İTÜ Çekirdek ile yeni ve her 
iki taraf için de oldukça verimli bir iş-
birliğine imza attı. 
Allianz Grubu, kurumsal sorumluluk 
stratejisinin odağını oluşturan “Ge-
lecek Nesilleri Cesaretlendirmek” 
programı kapsamında, çocuklar ve 
gençler için sosyal faydaya odakla-
nan girişimleri destekleyen Londra 
merkezli Impact Hub’la küresel iş-
birliğine gitti. Toplumsal dönüşüme 
öncülük etme hedefiyle, Allianz’ın fa-
aliyette bulunduğu dört ülkede uygu-

lı şirketi olma hedefi doğrultusunda 
çalışmalarına devam ederek “çevik” ça-
lışma sistemini Türkiye’de uygulamaya 
başlayan sayılı şirketler arasında yerini 
aldı. Dijitalizasyon ile kağıt kullanımını 
azaltarak fiziksel dokümanları müm-
kün olduğunca dijital seçeneklerle 
değiştirdi. Bu sayede çevresel etkisini 
azaltırken, verimliliği de artırdı.
Mayıs 2018’de kapılarını açan yeni ne-
sil sigortacılığın örneği Allianz Kampüs 
yatırımının, sürdürülebilirlik ilkelerine 
uygun nitelikte, yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanan, çevre ve çalışan 
dostu bir yapı olmasına özen göster-
di. Yeşil çalışma kültürü yaklaşımıyla 
tasarlanan, doğa ve çalışan dostu Alli-
anz Kampüs, yeni bina kategorisinde 
LEED Gold Sertifikası’na sahip.

Karbon Ayakizi Düşürüldü
Düşük karbon ekonomisine geçişi 
hızlandıracak adımlar atmaya da de-
vam eden Allianz Türkiye, daha iyi bir 
çevre için çevresel ayakizini azaltmak 
adına 2018 yılında 2016’ya oranla kişi 
başı karbon ayakizini %1,8, kişi başı 
elektrik tüketimini %6,1, kişi başı ka-
ğıt tüketimini %22,5 düşürdü. Allianz 
Türkiye, kişi başı doğalgaz tüketimini 
2016’ya göre %19,2 azaltırken; Alli-
anz Kampüs’ün faaliyete geçmesi ve 
2016’ya göre faaliyet gösterdiği alan-
ların metrekaresindeki %11’lik artışa 
rağmen kişi başı su tüketiminde sa-
dece %6,9’luk artış kaydetti. Allianz 
Grubu’nun hedefi doğrultusunda, 
2040 yılına kadar kademeli olarak tüm 
kömür yatırımlarını sonlandırmayı he-
defleyen Allianz Türkiye’nin bu kap-
samda geçtiğimiz yıl sigortalamadığı 
kömür işleri poliçelerinin tutarı yakla-
şık 17,5 milyon TL’ye ulaştı.

İnovasyon ile Girişimcilik 
Potansiyeli Ortaya Çıkarılıyor
İnovasyon odaklı yaklaşımını etkin 
şekilde sürdürmek amacıyla kurulan 
İnovasyon Ofisi, bir yandan Allianz 
Türkiye bünyesindeki girişimcilik po-
tansiyelini harekete geçirirken, diğer 
yandan da yenilikçi iş modelleri için 

Düşük karbon ekonomisine 
geçişi hızlandıracak adımlar 

atmaya da devam eden 
Allianz Türkiye, daha iyi bir 
çevre için çevresel ayakizini 
azaltmak adına 2018 yılında 

2016’ya oranla kişi başı karbon 
ayakizini %1,8, kişi başı 

elektrik tüketimini %6,1, kişi 
başı kağıt tüketimini %22,5 

düşürdü.
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OKYANUSLAR

Okyanus Koruma Alanları 
ve Kayıp Şehir Örneği
 Orta Atlantik Sırtı’nda geçmişi 120 bin yıla dayanan Kayıp Şehir, 
hidrotermal bacalardan oluşan kompleks bir deniz tabanı ekosistemine 
sahip. Kayıp Şehir, gezegenin hiçbir yerinde bulunmayan muhteşem 
varlıklara ev sahipliği yapıyor. Araştırmalar, bu hidrotermal deliklerin 
dünyadaki tüm yaşam için gerekli olan hidrokarbonları yarattığını 
gösteriyor. Son birkaç on yıldır bilim insanları Kayıp Şehir’in 
gizemlerini araştırıyor.

Nihan TEMİZ ATAŞ, Greenpeace Akdeniz Okyanuslar Proje Sorumlusu

Gavin NEWMAN
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Dünya yüzeyinin %70’i sulardan ve bunun tamamı-
na yakını da (%96,5) okyanuslardan oluşuyor. Okya-
nuslar hem ulusal sınırlar içinde hem de ulusal sınır-
ların yetki alanları dışında (açık denizler) yer alıyor. 
Açık denizler ise okyanusların üçte ikisini oluşturuyor 
ve günümüzde bu alanların nasıl korunacağına dair bir 
düzenleme yok. Tüm okyanusların %5’i, açık denizle-
rin ise sadece %1’i korunuyor. 
Okyanus koruma alanları, bir diğer adıyla deniz re-
zervleri, okyanusları insan eliyle yaratılmış tahrip edi-
ci etkilerden korumaya yarıyor. Okyanuslar şu anda 
yıkıcı endüstriyel balıkçılık faaliyetleri, petrol sondaj 
çalışmaları, derin deniz madenciliği, plastik kirliliği ve 
iklim değişikliği gibi tehditlerle karşı karşıya. Eğer ko-
ruma alanları oluşturulabilirse okyanuslarımız kendini 
biraz daha iyileştirebilecek. 

Okyanusların Korunması Neden Bu Derece 
Önemli?
Koruma alanı demek daha fazla canlı yaşamı demek. 
Bu alanların bitki ve hayvanların biyokütlesini dört 
katına çıkardığını ve boyutlarını artırdığını biliyoruz. 
Ayrıca bu alanlar özellikle tehdit altındaki türler için 
üreme alanı olduğundan biyolojik çeşitliliğin devamı 
için de çok önemliler.
Koruma alanları ayrıca tüm dünyaya yayılan balık po-
pülasyonlarının tekrar zenginleşmesini sağlayarak ön-
celikle kıyı devletleri olmak üzere yerel ekonominin 
desteklenmesine de katkı sunacak. 
Bununla birlikte koruma alanları iklim değişikliği ve 
okyanus asitleşmesinin etkilerine karşı direnci artırı-
yor. Bilim insanları, sağlıklı okyanusların karbondioksi-
ti emdiğini ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden 
korunmamıza yardımcı olduğunu yeni yeni kavrıyor.
Ancak eşsiz ekosisteme sahip okyanuslar çok savun-
masız. Açık denizleri ziyaret etmenin hiçbir kuralı ve 
prosedürü yok. Kimseye ait olmadığı için okyanusun 
eşsiz güzellikleri, barındırdığı ekosistem büyük bir 
tehlike altında. 
Üstelik henüz okyanusların tüm güzelliklerini keşfede� henüz okyanusların tüm güzelliklerini keşfede-
medik bile. Örneğin derin denizler... Buralara yönelik 
tehditleri yeterince idrak edemiyoruz, çünkü henüz 
derin denizleri tam olarak keşfedebilmiş değiliz. Bilim 
kurgu filmlerinin sık sık canavarlar, manzaralar ve gi-
zemli dünyalar için derin denize bakmaları bir sürpriz 
değil. Derin denizler bizim için Ay’ın yüzeyinden daha 
yabancı. Derin deniz, gezegendeki yaşanabilir alanın 
%95’inden daha fazlasını oluştursa da bugüne kadar 
derin deniz tabanının sadece milyonda biri bilim in-
sanları tarafından keşfedildi.
Kayıp Şehir, derin denizlerde tehlike altında olan 
yerlerden biri ve henüz kanıtlanmamış olsa da bilim 
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Derin deniz madenciliği için 
keşif lisansları verildi ancak 
henüz madencilik başlamadı. 
Eğer madencilik çalışmaları 
başlarsa, devasa makineler 
okyanuslarımıza girecek, eşsiz 
sualtı dünyalarını yerle bir 
edecek. İnsanlık da bu yerleri 
henüz tam olarak anlayamadan 
barındırdığı madenler nedeniyle 
tahrip etmiş olacak.

Derin Deniz Madenciliği
Derin deniz madenciliği endüstrisinin düzen-
lenmesinden sorumlu olan BM Uluslararası 
Deniz Yatağı Otoritesi’nin (ISA) deniz yaşa-
mını güçlü biçimde korumak yerine kâr amacı 
güttüğü söylenebilir. Çünkü ISA şimdiye dek 
29 arama ruhsatı verdi ve ruhsat verilen alan-
lar ise 1 milyon kilometrekareye eş bir deniz 
yatağı alanını kapsıyor. Greenpeace Uneart-
hed Analizi gösteriyor ki keşif madenciliği ya-
pacak en geniş alana göre sıralanmış önde ge-
len hükümetler; Çin (161,211.2 km), Birleşik 
Krallık (133,285.6 km), Kore (87,803.37 km), 
Rusya (87,581.73 km) ve Almanya (86,920.16 
km). 
Derin deniz madenciliği için keşif lisansları 
verildi ancak henüz madencilik başlamadı. 
Eğer madencilik çalışmaları başlarsa, deva-
sa makineler okyanuslarımıza girecek, eşsiz 
sualtı dünyalarını yerle bir edecek. İnsanlık 
da bu yerleri henüz tam olarak anlayamadan 
barındırdığı madenler nedeniyle tahrip etmiş 
olacak.
Okyanus koruma alanları oluşturabilmek 
için Birleşmiş Milletler’de güçlü bir Küresel 
Okyanus Anlaşması’na ihtiyacımız var. 2020 
yılında tamamlanması beklenen bu anlaşma 
küresel okyanus denetiminin merkezine “ko-
rumayı” koymalı; Kayıp Şehir gibi eşsiz eko-
sistemleri sömürüden ve devasa makinelerle 
yapılan tahribattan korumalı.  m

insanları hayatın kökenlerine dair ipuçları 
barındırdığını düşünerek bu alanda araştır-
malarını sürdürüyor. Orta Atlantik Sırtı’nda 
geçmişi 120 bin yıla dayanan Kayıp Şehir, 
hidrotermal bacalardan oluşan kompleks bir 
deniz tabanı ekosistemine sahip. Kayıp Şehir, 
gezegenin hiçbir yerinde bulunmayan muh-
teşem varlıklara ev sahipliği yapıyor. Araştır-
malar, bu hidrotermal deliklerin dünyadaki 
tüm yaşam için gerekli olan hidrokarbonları 
yarattığını gösteriyor. Son birkaç on yılda bi-
lim insanları Kayıp Şehir’in gizemlerini araş�Şehir’in gizemlerini araş�in gizemlerini araş-
tırıyor. Bu gizemleri çözmeye devam ettikçe 
de deniz tabanındaki mineralleri ve metalleri 
kullanmak için istekli olan sektör dikkat ke-
siliyor. 
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Algısı 2019” araştırmasının sonuçları, 
Türkiye yurttaşlarının iklim krizi hak-
kında zannedildiğinden çok daha fazla 
bilgili ve endişeli olduğunu göstermiş-
ti. Seçimler sürecinde iklim başlığı al-
tında ele alınmamakla birlikte, çevresel 
ve kentsel sorunların insanları düşü-
nüldüğünden fazla tedirgin ettiği ve oy 
tercihlerinde psikolojik bileşenlerden 
biri olduğu kolayca söylenebilir. Daha 
önceki genel seçimlerde iktidar parti-
sinin ve sözcülerinin en temel vaatle-
rinden birinin “yuvarlanabilecek yeşil 
alanlar” ve millet bahçesi olması, bu-
nun kamuoyu araştırmalarına çok sık 
başvuran iktidar cephesi tarafından da 
algılandığını gösteriyor aslında. Ancak 
genel kalkınma planını ne yazık ki, in-
şaat ve kömürden elektrik üretimi gibi 
sürdürülebilir kalkınmayla ilişkilen-
dirilmesi imkansız alanlara bağlayan, 

ettirilen sürdürülemez büyümenin do-
ğal bir sonucu elbette. İklim krizine 
neden olan seragazı emisyonlarında 
rekor üstüne rekor kırdıran mevcut 
büyüme planı, aynı zamanda, gerçek-
leşen iklim felaketlerine karşı da son 
derece dirençsiz maddi ve toplumsal 
bir yapı ortaya çıkarmış durumda. İşin 
daha kötüsü, bu konuda ulusal ölçekte 
bir plana ya da tavır değişikliğine yoru-
labilecek bir niyet ve eğilim işareti bile 
yok ortada.
Ancak hayat her zaman bir yolunu 
bulur. İklim krizi karşısında ne engel-
leyici ne de uyuma yönelik bir master 
plana sahip olan Türkiye’de bu yol 
şimdilik en aşağıdan, yerel yönetim-
lerden başlıyor gibi görünüyor. Seçim 
sürecinde iklimhaber.org ve KONDA 
Araştırma’nın birlikte gerçekleştir-
dikleri “Türkiye’de İklim Değişikliği 

Sadece geçtiğimiz birkaç ay bile 
Türkiye’nin iklim kriziyle başının ne 
kadar büyük bir dertte olduğunu gös-
termeye yetebilir aslında. Ardı ardına 
gelen, tüm Karadeniz’i etkileyen ve 
onlarca can ve milyonlarca mal kaybına 
neden olan sel felaketleri, birkaç saat 
içinde İstanbul’u bir çöküntü alanına 
dönüştüren aşırı yağış ve İzmir çev-
resinde binlerce hektar alanı kavuran 
ve bir türlü kontrol altına alınamayan 
orman yangınları, başka söze gerek bı-
rakmayan durumu özetleyiveriyor. İşin 
daha kritik yönü, bütün bu felaketlere 
hazır olmayan, hazır olmamayı geçin 
hepsine davet çıkaran kentsel yerle-
şim ve altyapı sorunları tabii ki. Hem 
sorunları yaratan hem de sorunlar tüm 
azametiyle ortaya çıktığında müdahale 
etme becerisi, deneyimi ve teknoloji-
sinden uzak bu yapı, on yıllardır devam 

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yoluna girmesi kısa süreçte pek mümkün görünmüyor, 
çünkü mevcut iktidar büyüme stratejisini inşaata, enerji tedarikini ise fosil kayıtlara 
geri dönüşsüz bir şekilde teslim etmiş durumda. Ne yazık ki alternatiflerinin de dört başı 
mamur bir sürdürülebilir kalkınma planına sahip olduklarına dair elimizde fazla bir veri 
yok. Ama belki başka bir yol mevcuttur, zorunluluktan doğan. Geçtiğimiz yerel seçimlerde 
Türkiye’nin beş büyük ilinden dördünde direksiyona geçen yeni yönetimlerin aşağıdan 
yukarıya, katılımcı tarzda inşa edecekleri bir sürdürülebilir kalkınma yolu önümüzde 
duruyor. İklim kriziyle derinleşen bu büyük kentlerdeki sorunların altından kalkmanın 
yolu, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma. Uzun süredir ısrar edilen benmerkezci 
yaklaşımın tersini yapmak bile önemli mesafeler kat ettirebilir bize: Katılımcılık ve 
şeffaflık, paydaşları ve uzmanları sürece katma… Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının 
yolu belki de tümdengelimden değil tümevarımdan geçiyordur…

Sürdürülebilir Kalkınmaya 
Tümevarımla Ulaşmak

Barış DOĞRU
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riz. Ankara beş dönemlik uzun bir Me-
lih Gökçek yönetimi ardından yepyeni 
bir süreçle tanışıyor Mansur Yavaş’la 
birlikte. Hiçbir paydaşa ve uzmana 
sormadan yapılan yanlış yatırımlar ve 
altyapı çalışmalarının ardından, Ankara 
bu süreçte, iklim kırılganlığı en yüksek 
kentlerimizden biri haline gelmiş du-
rumda. Cumhuriyet sonrası, bitmek 
bilmez ağaçlandırma seferberlikleri 
sonrasında bozkırın ortasında bir vaha-
ya dönüşen kent, yeşil alanlara doğru 
hızlı bir yayılma yaşadı. Yavaş yöneti-
minin ilk icraatlarından biri ise, yurt-
dışından pahalı alınan ağaçlara dayalı 
yeşil alanlar yaklaşımı yerine, bölgede 
üretilen, dolayısıyla iklime uygun ve 
dayanıklı, gelirini de bölgeye bırakan 
bir fidan dikimi politikasının duyurusu 
oldu. Yavaş’ın yurtdışı ziyaretleri de, 
özellikle İngiltere ziyareti, sürdürüle-
bilir kalkınma başlığı açısından dikkat 
çekiciydi. Orada Londra Belediye Baş-
kanı Sadiq Khan, Barking Dagenham 
Belediye Başkanı Darren Rodwell, 
Londra İşçi Partisi Milletvekili Lyn 
Brown ve Londra İşçi Partisi Lideri 
Jeremy Corbyn ile yaptığı görüşme-
lerdeki temel konuşma başlıkları bile 
yaklaşımını göstermek açısından yeter-
li: Termal Sağlık Turizmi, Yenilenebi-
lir Enerji, Metro Çözümleri, Kadın ve 
Genç Girişimci Programları. Ziyaretler 
sonrasında, “Belediye Birimleri Ara-
sı İşbirliği konularında işbirliği için-
de olacağız” şeklinde açıklama yapan 
Yavaş’ın özellikle yeşil enerji ile ilgili 
atacağı adımlar merak konusu. Ancak 
Yavaş’ın sürdürülebilir kalkınma ile 
ilgili ilk inovasyonunun, enerji değil, 

sında büyük bir yeniden ağaçlandırma 
kampanyası başlatacaklarını duyuran 
Soyer, bu tür ağaç dikme seferberlik-
lerinin ekolojik sorunlara dikkat çeken 
uzmanların görüşlerini dikkate aldığını 
da şu sözlerle dile getirdi: “Ama mese-
le sadece fidan dikmekten ibaret de-
ğil. Mesela dikilecek ağacın türünden 
onun korunmasına, vatandaşların ona 
sahip çıkma bilincine, eğitimine, bir-
çok alanda adım atılmasını gerektiren 
bir hikayedir.” 
Soyer’in sürdürülebilir kalkınma ile 
ne kadar temelden ilgilendiğini gös-
teren bir başka gelişme ise, belediye 
bünyesinde kurulacak Sürdürülebilir-
lik Komitesi duyurusuydu. Daha önce 
Seferihisar’da benzer şekilde bütün bu 
çalışmaları komite üzerinden gerçek-
leştiren Soyer, kalkınmayı ve hizmetle-
ri “arka sokaklardan başlatmaya” yöne-
lik yaklaşımıyla, kapsayıcı kalkınmanın 
ilkelerine yaslanıyor aslında…

Yavaş Yavaş Sürdürülebilir 
Kalkınma
Türkiye’nin başkenti Ankara’da da 
benzer bir süreç işlediğini söyleyebili-

doğal varlıkları sadece bitimsiz birer 
finansal kaynak olarak gören bu anla-
yışın, sonuçları değil, tepkileri ortadan 
kaldırmaya yönelik bu yaklaşımların çı-
kacak bir yolu yok.

Yerelden Genele
Son yerel seçimlerle, belki son derece 
bilinçsiz bir şekilde bu kalkınma pla-
nına da tepkisini gösteren yurttaşların 
Türkiye’nin en büyük üç ilini ve en bü-
yük beş ilinin dördünü muhalefet aday-
larına teslim etmesi, bahsettiğimiz bu 
yeni yol üzerine tekrar düşünme şansı 
veriyor. İllerin yönetimlerine gelen 
yeni başkanların daha ilk adımlarında 
da bunların izlerini görebiliyoruz. Aynı 
partiden olmakla birlikte, Seferihisar 
ilçesinde yaptıklarıyla sürdürülebilir 
kalkınmanın yerellerde nasıl gerçek-
leştirileceği üzerine son iki dönemde 
önemli dersler veren Tunç Soyer’in bir 
önceki dönem kendi partisi tarafından 
yönetilen İzmir’e getirdiği taze soluk 
umut verici. İlk adımlar olarak daha 
önce Seferihisar’da uygulanan üretici 
pazarlarını İzmir’e taşıyarak kent sakin-
lerini ekonomik krizin etkilerine karşı 
savunmaya yönelen; ilk açtığı belediye 
binasının çocuklu kadınların istihda-
mına yönelik Masal Evi olması, yeni 
İzmir yönetiminin yönelimini göster-
mesi açısından dikkat çekici. Ağustos 
ayını ülkenin gördüğü en büyük orman 
yangınlarından (Soyer’e göre yanan 
alan 5.000 hektarın üzerinde) biri ile 
boğuşarak geçiren İzmir’in yeni başka-
nı Soyer, yangın süreçleriyle doğrudan 
ilgilenerek nasıl bir yönetim sergileye-
ceğini de göstermiş oldu. Yangın sonra-

İklim krizine neden olan 
seragazı emisyonlarında rekor 
üstüne rekor kırdıran mevcut 
büyüme planı, aynı zamanda, 

gerçekleşen iklim felaketlerine 
karşı da son derece dirençsiz 
maddi ve toplumsal bir yapı 

ortaya çıkarmış durumda.
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leşide, İmamoğlu’nun bu konuda hız-
lıca hareket etmenin öneminin altını 
çizdiğini görüyoruz. “Tüm sorunların 
anahtarı, katılım ve demokrasi” diyen 
İmamoğlu, sürdürülebilir kalkınma ile 
uyumlu bir katılımcı yönetim anlayışı-
nı uygulamaya koyabilirse, kentin şansı 
hızla yükselebilir. 
Tabii Türkiye’nin de… Hiç kuşkusuz 
İstanbul’da ve diğer büyük kentleri-
mizde yapılacak çalışmalar, yankısını 
hızlıca diğer kentlerimizde de bulacak. 
İklim krizine karşı bir master plandan 
yoksun, ne tarım ne de kentsel anlam-
da bir uyum planına sahip Türkiye için 
bu işin yolu, genelden özele değil, özel-
lerden genele uzanan bir yol izlemek 
zorunda gibi gözüküyor. 
Seçimlerden sonra ilk altı ayda ye-
rel yönetimlerin hazırlaması gereken 
Stratejik Planlar, işte bu genele giden 
bölgesel planlamalar için kritik bir öne-
me sahip(ti). Bu süreci takip eden, ta-
kip etmenin ötesinde sağlıklı bir hatta 
oturması için gönüllü danışmanlık ve 
eğitim çalışmaları düzenleyen Yereliz 
Derneği emekçileri de benzer görüş-
leri paylaşıyor. Bu süreçte onlarca be-
lediye ile çalışmalar sürdüren, stratejik 
plan yazma eğitim ve danışmanlıkları 
sunan Yereliz, katılımcı süreçlerin etki-
sinin ve gücünün altını ısrarla çiziyor. 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile 
uyumlu bir stratejik plan, önümüzde-
ki süreçte, bölgesel yerel iklim eylem 
planlarının yol haritası olacak. 
Belli ki, süreç bu topraklarda çoğu za-
man olduğu gibi biraz el yordamıyla 
ilerleyecek. Mastır plansız bu yolculuk 
için, yolda ilerlerken küçük küçük mas-
tır planlar oluşturmak, “kervanı yolda 
düzmek” bir zorunluluk. Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınma planları da 
tümdengelim yerine tümevarıma daya-
nacak gibi… Yol bizi oraya doğru götü-
rüyor. Ülkenin sürdürülebilir kalkınma 
planına giden yol, belki ilk defa aşağı-
dan, parça parça, ilmik ilmik örülmek 
zorunda. Değiştiremediklerimiz yerine, 
değiştirebildiklerimizden, değişimi arzu 
edenlerden; ihtiyaç duyanlardan ilerle-
mek en doğrusu galiba.

yıllık boğaz derelerini üstü kapalı ka-
nalizasyon yollarına çeviren bu deva-
sa kentin devasa sorunlarının, aslında 
Türkiye’nin kalkınma sorunlarından 
ayrı düşünülmesi imkansız. İki seçim 
sürecini üst üste yaşayarak yönetimi-
ni ancak 23 Haziran’da belirleyebilen 
İstanbul’un yeni başkanı Ekrem İma-
moğlu da, bu sorunların hızlıca üzerine 
yığılmasını bekliyor muydu bilinmez 
ancak 17 Ağustos’taki kuvvetli sağanak, 
fazla bekletmedi. İstanbul’un birçok 
ilçesini felç eden, bir kişinin ölümüne 
ve milyonlarca liralık zarara neden olan 
sel, Eminönü’ndeki altgeçitte yer alan 
dükkanları dakikalar içerisinde teslim 
alarak, altyapıların kırılganlığını bir kez 
daha gözler önüne serdi.
Geçtiğimiz senelerde hortum, dolu 
ile iklim krizinin etkileriyle tanışan ve 
defalarca seller tarafından vurulan 18 
milyonluk kadim kentin hızlıca uyum 
çalışmalarını devreye sokması gere-
kiyor. Geçtiğimiz yıl hemen hiçbir 
paydaşın, sivil toplum kuruluşlarının, 
üniversitelerin, araştırma kuruluşları-
nın, ilçe belediyelerinin ve yurttaşların 
haberi olmaksızın hazırlanan bir İklim 
Değişikliği Eylem Planı’na sahip olan 
İstanbul için oldukça zorlu bir süreç 
var önümüzde. “Şeffaflık” ve “israfa 
son” vaatleriyle seçimleri kazanan İma-
moğlu yönetiminin bu planı katılım-
cı bir yolla hızla yenilemesi ve tespit 
edilen israf noktalarından elde edilen 
gelirleri, hem bugünümüzü hem ya-
rınımızı derinden etkileyecek iklim 
krizine karşı önlemlere aktarması son 
derece önemli. Dosyada yer alan söy-

yönetişim ve şeffaflık alanında gerçek-
leştiğini söyleyebiliriz. 
Yavaş, tüm belediye meclisi toplantıları 
ve ihaleleri canlı yayınlayarak bu alan-
da gerçekten önemli bir ilk adım attı. 
Milyonlarca kişinin izlediği meclis top-
lantıları ve ihaleler, Türkiye’de kamu 
yönetiminin şeffaflığı açısından bir mi-
lat oluşturacağa benziyor. Arkasından 
birçok il ve ilçe belediyesinin meclis 
toplantılarını canlı yayınlamaya başla-
masıyla, yurttaşların birçoğu böyle bir 
yerel yönetim mekanizması olduğunu 
ve işlevini öğrenmiş oldu. “U katılımcı-
lık” uygulamasının önümüzdeki dönem-
de, kamu yönetişimi ve halkın yerellere 
katılımı ve bilgi edinme hakkı tartışma-
ları açısından son derece ileri bir adım 
olduğunu göreceğiz büyük ihtimalle. 

Devasa Kentin Devasa Sorunları 
ve İklim Krizi
Ve İstanbul… Birçok ülkeden fazla nü-
fusa sahip Türkiye’nin en büyük kenti 
de, sürdürülebilir kalkınma amaçları 
ile çelişen bir gelişim süreci içinde. 
Normal gelişim aksı olan Doğu-Batı’yı 
geçtiğimiz 10 yılda bozan ve kuzey 
eksenine, yani kentin sigortası sayılan 
Kuzey Ormanları’na doğru genişleyen 
İstanbul, yaşama kriterlerini şimdiden 
zorluyor. 18 milyonluk bu metropoli-
sin devasa sorunları artık bulunduğu 
coğrafyadan kendisini çevreleyen de-
nizlere, çevre illere ve bölgelere doğru 
taşınıyor. Kendi kaynaklarını yiyip biti-
ren, dışardan su getirmeksizin yaşaya-
mayan, atıkları ile koca bir Marmara 
Denizi’ni boğmaya yönelen, binlerce 

Normal gelişim aksı olan Doğu-Batı’yı geçtiğimiz 10 yılda bozan ve 
kuzey eksenine, yani kentin sigortası sayılan Kuzey Ormanları’na 
doğru genişleyen İstanbul, yaşama kriterlerini şimdiden zorluyor. 
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Öncelikle sizi kutluyoruz. İki kez, çok zorlu bir seçim süreci yaşadınız. 
Sonrasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimini, şirketle-
rini devralmanın bazı zorluklarını yaşadınız, yaşamaya devam ediyorsu-
nuz. İsterseniz şuradan başlayalım. İstanbul’un sürdürülebilir kentsel 
gelişim konusunda sizce en büyük sorunu nedir?
Sürdürülebilir kentsel gelişim açısından, kentlerin, elbette ki İstanbul’u-
muzun, en önemli sorunları arasında enerji kullanımının ve trafiğin yer al-
dığının bilincindeyiz. Birbirini tetikleyen bu iki konu, kentin sürdürülebilir 
gelişimini sağlamakta çok önemli bir pozisyondadır. Söz konusu sorunun 
çözümü adına, merkezi yönetim tarafından enerji verimliliği strateji belge-
si ve yönergeler hazırlanarak disiplin altına alınmaya çalışılmakta. Bunun-
la birlikte yerel yönetim olarak bu yönergelere uygun adımların atılması, 
toplu taşıma kullanım oranının yükseltilmesi, bireysel hareketliliğin des-
teklenmesi ve yenilenebilir enerji kaynakları ile hareket edebilen taşıtlara 
geçiş gibi adımlar söz konusudur. Biz de bunlarla ilgili hızlı hareketi he-
deflenmekteyiz. 

Şu anda yerel yönetimler Stratejik Plan döneminde. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi bu konuda nasıl bir çalışma yapıyor? 
Stratejik Plan hazırlıklarında, enerji verimliliği ve hareketliliğin artırılma-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:
“Katılım ve Demokrasi, 
 Tüm Sorunların Çözümünün Anahtarı”

İki zorlu ve tartışmalı seçim 
sürecinden çıkan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, ayağının 
tozuyla iklim krizinin tetiklediği 
sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. 
Yıllardır plansız bir büyüme ile 
iklim değişikliğinin etkilerine 
karşı son derece korunmasız 
hale gelen altyapıdan başlayarak 
İstanbul, sürdürülebilir 
kalkınmanın hemen tüm 
başlıklarıyla karşı karşıya. 
Mülteci sorunundan trafiğe, 
kentsel planlamadan yeşil 
alanlara yönelik tehditlere kadar 
uzanan bu yüklü sorun listesi 
hakkında, yoğun gündemleri 
arasında kısa bir söyleşi yapma 
imkanı bulduk. İmamoğlu, 
yerel yönetimlerin bu konudaki 
öneminin farkında ve en önemli 
vurgusunu da, seçim sürecinde 
olduğu gibi demokrasi ve 
katılımcılığa yapıyor. “Katılım ve 
demokrasi kavramlarının, tüm 
sorunların çözümünün anahtarı” 
olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 
“Her şeyde iki dudak arasından 
çıkacak söz veya talimatlara 
bağlı kalınmayınca çözüm 
kendiliğinden gelir” diyor… 
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çümü için mobil sensörler kullanılarak 
emisyon bölgeleri haritalandırılması ve 
hatta gerekirse toplu taşıma güzergah-
larının değişimi gibi hedeflerimiz bu-
lunmakta. Bu alanda uygulanabilecek 
hangi seçenekler varsa, üzerinde dur-
maları için arkadaşlara talimatlarımızı 
verdik.

Türkiye’den C40’a üye olan tek şehir 
İstanbul. Burada daha aktif rol almak 
için bir planınız var mı?
Bu alanda da birçok planımız, çalış-
mamız var. Büyük Kentler İklim Li-
derlik Grubu çerçevesinde yer alan 
İstanbul’umuz için rüzgar enerjisinden 
faydalanma, elektrik enerjisinin kulla-
nımının yaygınlaştırılması, çevreci ye-
nilenebilir enerji üretimi yatırımlarının 

bu hedeflerden hangilerini öncelikli 
olarak sahiplenecek ve ne gibi politi-
kalar planlanıyor?
Biz, yerel yönetim olarak, yetkimiz, 
gücümüz, olanaklarımız ölçüsünde ve 
de genel politikalarımız bağlamında ik-
lim değişikliği ve seragazı salımlarının 
azaltılması konularını öncelikli gör-
mekteyiz. Küresel ısınmanın artış hızı-
nı yavaşlatmaya yönelik yeşil alanların 
üretimi, yeni teknolojilerin kullanımı, 
dönüşüm sistemleri üzerinde çalışma-
lar yapıyoruz. İstanbul’un en önem-
li problemi olan trafik yoğunluğu ve 
buna bağlı seragazı salımlarının azaltıl-
ması konusu bu çerçevede öne çıkıyor. 
Peki bu noktada neler yapıyoruz? Top-
lu taşımanın desteklenmesi, metro ağ-
larının yaygınlaştırılması, mevcut oto-
büs filosunun yeni teknolojik sistemler 
ile donatılmış araçlarla değiştirilmesi 
gibi planlarımız ve hazırlıklarımız var. 
Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde 
bu amaca yönelik bir program da yü-
rütülmekte. Bu kapsamda, hava kalitesi 
haritaları çıkartılması, hava kalitesi öl-

sı üzerine politikalar desteklenmekte. 
Özellikle yeşil alanların yaygınlaştırıl-
ması, seragazı salımlarını kontrol altı-
na alacak yenilenebilir enerji kaynaklı 
taşıtların artırılması, toplu taşımacılığa 
geçişin sağlaması, stratejik planın he-
defleri içinde bulunuyor. Bu konular-
da en yoğun çalışmaların yapılacağını 
belirtmeliyim. Önlemlerin alınmadığı, 
yeniliklerin takip edilmediği, zarar-
lı çıktıların yerine yenileri konmadığı 
sürece sorun devam edecek. Bunun 
bilinciyle hareket ettiğimizi ve böyle 
hareket etmeyi sürdüreceğimizi söyle-
yebilirim. 

Yereliz Derneği’nin başlattığı ve kısa 
sürede Sürdürülebilir Kentsel Geli-
şim Ağı’na dönüşen bir çalışma var. 
Birçok kent bu sürece katıldı. İstan-
bul, seçimlerin yenilenmesi ve sonra-
sındaki kurumsal sorunlar nedeniyle 
bu süreçte biraz geride kalmış ola-
bilir. Bu konuda ne zaman bir adım 
beklenebilir İBB’den?
İstanbul seçimlerinin beklenmedik 
şekilde uzaması, ardından belediye-
nin yönetim kademelerinde yaşanan 
değişimler elbette ki pek çok noktada 
etkilerini gösterdi. Ancak son yılların 
önemli ve giderek daha çok önem-
senmekte olan sürdürülebilir kent-
sel gelişim konusunda, İBB özelinde 
bugüne kadar kayda değer bir adım 
atılmadığını söylemek durumundayız. 
Seçim sonrası dönemde, bizim göreve 
başlamamız akabinde, gerek stratejik 
planlarda gerekse ortaya konulan pro-
jelerde sürdürülebilir gelişimi öncelikli 
bir konu olarak değerlendirmekteyiz. 
Arkadaşlarıma bu konuda talimatlarımı 
verdim ve buna uygun projelerin hazır-
lanmasını istedim. Arkadaşlarımın ha-
rekete geçtiğini de söylemeliyim.

Hem Paris Anlaşması hem de Birleş-
miş Milletler’in Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedefleri bağlamında kentler, 
sürdürülebilir bir büyüme ve kal-
kınmanın sağlanması konusunda en 
önemli aktörlerden biri olarak öne 
çıkıyor. Önümüzdeki dönemde İBB 

“İstanbul’da en büyük 
reformu, yerel yönetim 

anlayışını değiştirerek, yeni 
nesil belediyeciliği hayata 

geçirerek yapacağız. Gelmiş 
geçmiş en demokrat belediye 
başkanı olma iddiamın hep 

arkasında duracağım. Bu 
nedenle şeffaflığın gerekleri 

her birimde ve her alanda 
uygulanacak”
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Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da ise 
bu konuda bir kontrolsüzlük görülüyor. 
Bunun önüne geçilmesi için çalışma 
yapılmalı. Kentin düzeni, mültecilerin 
daha rahat etmesi, sorunlarını çözebil-
mesi için gayret sarf edeceğiz. Bu çer-
çevede, kontrol dışı unsurların kontrol 
altına alınması önemli. Uzun dönemde 
ise tüm bu insanların güvenliğinin sağ-
landığı, huzurlarının temin edildiği bir 
yerleşime dönüşü mutlak sağlamalı. Bu 
da ülkelerine güvenli bir dönüşü sağ-
lamaktır. Bu amaçla üstümüze düşen 
her görevi yapacağız. Yoksa plansız, 
kontrolsüz, hem de böylesi büyük ha-
reketler her kent, her ülke için sürekli 
ve büyüyen sorunlar oluşturur. Bizim 
amacımız da sorunun, daha kötü bir 
boyut almadan çözüme kavuşmasıdır. 
Dediğim gibi, bu konudaki kararları 
da paydaşları ile birlikte almak istiyo-
ruz, bu amaçla bir masa oluşturuyoruz. 
Bakın bu kentin önceki yöneticileri, bu 
alanla ilgili tek bir laf etmemiştir. Biz 
ise ilk günden itibaren sorunun çözü-
müne katkı konusunda düşünce üretip 
hareket geçtik. Umarım bu alanda da 
güzel bir örnek oluşturacağız. 

nik kökeni, cinsiyeti, yaşam tarzı, ter-
cihi, giyimi kuşamı nedeniyle ayrı gayrı 
görülmeyecek; herkes eşit görülecek, 
eşit hizmetten yararlanacak. Bunu bir 
yaşam felsefesi olarak ortaya koyuyo-
ruz.
Mülteci sorununa bakışımız da bu fel-
sefe ışığındadır. Bu misafirlerimizin 
yaşadığı sıkıntıları görüyor ve biliyoruz. 
Bir tekrarı da burada yapayım; özellik-
le, kadın ve çocukların büyük sıkıntıları 
var. Bunlar bizim derdimiz. Çözümü 
için, yerel yönetimlerin yapabilecekleri 
sınırlıdır ama daha ilk günden talima-
tı verdim. Bizim yönetimimiz altında 
Mülteciler Masası oluşturuluyor. Bu 
masada bütün taraflar yer alacak ve ye-
rel yönetim çerçevesinde yapılabilecek 
ne varsa, birlikte karar alınarak hayata 
geçirilecek. Sorunun boyutunu ve ne-
denlerini biliyoruz, çözümü konusu-
nun merkezi hükümet ve uluslararası 
boyutla ilgili olduğunu da... Ama ben ve 
arkadaşlarım sorunu ve çözüm önerile-
rini ulusal veya uluslararası her zemin-
de dile getirip, gündem oluşturacağız. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde mülteciler 
ülkenin her yanına yayılmış değildir. 

desteklenmesi gibi planlanmakta olan 
projelerin bulunduğunu söylemeliyim.

Katılım ve demokrasi, toplumsal eşit-
sizlikler, mülteci sorununa gelirsek...
Bu sorunların kaynağını birbiri içinde 
aramak gerekiyor. Katılım ve demok-
rasi kavramları da bunların tümünün 
anahtarı gibi geliyor bana. Demokra-
sinin özüne uygun yaşatılması halinde 
bu sorunların ortadan kalkacağını ya 
da minimize edileceğini söylemek, sa-
nırım büyük bir iddia olmaz. Aksine 
demokrasinin kuralları ile yaşatıldığı 
ortamlarda ne katılım, ne toplumsal 
eşitsizlik, ne de mülteci sorunu yaşanır. 
Kuralların konuluş, kararların alınış 
şekli belli olunca, her şeyde iki dudak 
arasından çıkacak söz veya talimatlara 
bağlı kalınmayınca çözüm kendiliğin-
den geliyor. 
Bu çerçevede; bizim hep söylediğimiz 
şudur: İstanbul’da en büyük reformu, 
yerel yönetim anlayışını değiştirerek, 
yeni nesil belediyeciliği hayata geçire-
rek yapacağız. Gelmiş geçmiş en de-
mokrat belediye başkanı olma iddiamın 
hep arkasında duracağım. Bu nedenle 
şeffaflığın gerekleri her birimde ve her 
alanda uygulanacak. Kararlar, mahalle 
meclislerinden başlanarak alınıp yuka-
rı doğru gelecek, son noktası belediye 
meclisimiz olacak. Yani, karar süreçleri 
yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı 
doğru işleyecek. Demokrasiyi böyle 
uygular ve uygulamalarımızı gösterir-
sek, çok güzel örnekler oluşturacağımı-
za inanıyoruz. O nedenle, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’ni herkesin takip 
etmesini dilerim. 
Öte yandan, toplumsal eşitliği haya-
tın her alanında geçerli kılmaya çalı-
şacağız. Örneğin kadın temsil oranını 
yukarı çekmek için elimden gelen her 
çabayı gösteriyorum, göstereceğim de. 
Ben bunu daha önce, Beylikdüzü’nde, 
belediye başkanlığım ve ilçe başkan-
lığım dönemlerinde hayata geçirdim. 
Burada da aynı iddia ile hareket ediyo-
rum. Tekrar olacak ama bizim hizmet 
ve yönetim anlayışımızda, hiç kimse 
inancı, mezhebi, siyasal düşüncesi, et-

“Dünyanın hiçbir ülkesinde mülteciler ülkenin her yanına 
yayılmış değildir. Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da ise bu 

konuda bir kontrolsüzlük görülüyor. Bunun önüne geçilmesi için 
çalışma yapılmalı. Kentin düzeni, mültecilerin daha rahat etmesi, 

sorunlarını çözebilmesi için gayret sarf edeceğiz”
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belediye başkan adaylarına “Sürdürü-
lebilir Kentsel Gelişim Protokolü’”nü 
imzalamaları çağrısında bulunduk. Pro-
tokol, Birleşmiş Milletler’in 2015-2030 
yılları arasında küresel bir yol haritası 
olarak ortaya koyduğu “Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri”ni (SKH) yerelde 
uygulamayı vaat eden politikacılar için 
bir iyi niyet antlaşması. Seçimlerden 
sonra da protokolü imzaya açık tuttuk 
ve hâlâ imzalanabilir. 
Buna ek olarak, stratejik planlama ko-
nusunda belediyelerin iç paydaşlarına 
-başkanlık, stratejik planlama birimleri 
ve bürokratlar düzeylerinde- eğitimler 
verdik. 21 farklı belediyeden 44 çalı-
şan ve iki belediye başkanının katıl-
dığı ve aynı zamanda EKOIQ’dan bir 
konuşmacının da yer aldığı Stratejik 
Planlama ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri Eğitimi’ni düzenledik ve 
SKH’lere uyumu gözeten, kapsayıcı ve 
bütünsel stratejik planlama için bazı ak-
tarımlarda bulunduk. Bu eğitim etkinli-
ği sonunda, protokolü imzalayan bele-
diyelerin dahil olduğu “Sürdürülebilir 
Kentsel Gelişim Ağı”nı ilan ettik. Bu 

Yereliz Derneği olarak yerel yöne-
timlerin gelişimi ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) uyumu 
için önemli çalışmalar gerçekleştiri-
yorsunuz. Son yerel seçimler sonra-
sında, özellikle belediyelerin stratejik 
plan süreçlerine katkıda bulunmaya 
çalıştığınızı biliyoruz. Biraz bu süreci 
anlatır mısınız? 
Yerel İzleme, Uygulama ve Araştır-
malar Derneği (Yereliz), küresel refah 
için belirlenen hedeflerin yerel ölçek-
te uygulanmasını hedefleyen, küresel 
hedefleri yerelleştirmeden onların tam 
olarak gerçekleşmeyeceğini düşünen 
bir oluşum. Küresel hedeflerin yerel-
leştirilmesi için de yerel yönetimler, 
hak savunucuları, sivil toplum kuru-
luşları ve diğer paydaşların katılımını 
önkoşul olarak görüyoruz. Türkiye’de-
ki yerel yönetimler (belediyeler), yerel 
dinamiklere en yakın ve dolayısıyla ye-
relleştirme görevi konusunda üzerine 
en çok görev düşen birimler. Bu amaç-
la, 2019 yılının başından itibaren bir 
dizi kampanya ve etkinlik düzenledik. 
İlk olarak, 31 Mart seçimlerine girecek 

“SKH’lerin Yerelleştirilmesinde 
  En Büyük Engel, Koordinasyon Eksikliği”

Yerel yönetimlerin 
sürdürülebilirliği için 
yaptığı çalışmalarla dikkat 
çeken Yereliz Derneği, 
yeni seçilen belediyelerin 
Stratejik Planlama 
süreçlerine önemli katkılar 
sağlayan bir çalışma yürüttü 
geçtiğimiz aylarda. Bu 
çalışmanın sonucunda, 
şimdiden 24 yerel yönetimin 
dahil olduğu Sürdürülebilir 
Kentsel Gelişim Ağı’nın 
kurulmasına da önayak 
olan Yereliz ekibi, kentleri 
sürdürülebilir bir şekilde 
yönetmenin, politik irade 
kadar; kapasite, deneyim, 
kaynak ve işbirliği de 
gerektirdiğinin altını 
çiziyor. 
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Öte yandan, stratejik planlama süreci 
ve plan metni, katılımcılık ve iyi yöne-
tişim için önemli bir araç olmaya doğru 
emin adımlarla ilerliyor. Yerel yöne-
timlerin yetki alanı konusundaki fara-
zi sınırlar, katılımcı stratejik planlama 
pratikleriyle aşılıyor. Katılımcı stratejik 
planlama pratikleri, yerel yönetimin 
kentsel altyapı haricinde talepler de 
olduğunu görmesi ve bunların strate-
jik plana doğrudan vatandaş tarafından 
getirilmesi açısından önemli. Yönetim 
dışı paydaşlar, taleplerini ya da ilgili 
oldukları alanlardaki olumlu gelişme-
leri stratejik planda görmenin önemini 
-geçen planlama dönemine göre- kat 
ve kat fazlaca kavramış durumda. Ka-
tılımcı stratejik planlama toplantılarına 
ve anketlere katılım oldukça fazla. 
Stratejik planlarda ve planlama süreç-
lerinde sürdürülebilirlik vurgusu ve 
SKH’ler ile kesişen diğer amaçlar da 
çoğalıyor. İklim krizi, toplumsal eşitsiz-
lik ve adalet sorunu daha belirgin hale 
geldikçe belediyelerin kentsel altyapı 
ve sosyal hizmetleri verirken dikkate 
aldığı sorunlar ve çözüm yöntemleri de 
değişiyor. Örneğin, İklim Eylem Planı 
ya da sürdürülebilirlik ilkesi, gelecek 

ve Eskişehir büyükşehir belediyeleri 
başta olmak üzere 24 belediye imza-
ladı şu ana kadar. İstanbul’da Avcılar, 
Beşiktaş, Esenyurt belediyeleri ve Van 
Büyükşehir, Kars ve Fethiye beledi-
yelerine ise sahada ve arka planda çe-
şitli destekler verdik. Birçok belediye 
ile bilgi paylaşımı ve uzaktan yardım 
formatında işbirliği yapıyoruz. İzle-
nimlerimiz, neredeyse tüm yerel yöne-
timlerin stratejik planlama konusunda 
kapasite geliştirme ihtiyacı olduğu ve 
bu konuda oldukça istekli oldukları yö-
nünde. Stratejik plan hem yönetmelik 
hazırlayan merkezi birimlerin hem de 
planlamayı yapan ve uygulayan yerel 
yönetimlerin çabaları sayesinde, süslü 
lafların olduğu bir belagat belgesi ol-
maktan çıkıp, kurumun dönemlik yol 
haritasının çizildiği ciddi bir belge hali-
ne geliyor. Stratejik planlama amacıyla 
belediyenin tüm birimlerinden temsil-
cilerin geldiği toplantılardan aldığımız 
geri dönüşlere göre, pek çok belediye-
de dönemlik yol haritası ilk defa herke-
sin görüşü ve katkısı alınarak çiziliyor. 
Stratejik planların kurumsallaşmanın 
ayrılmaz bir parçası olduğunu deneye-
rek görüyor yerel yönetimler.

Ağ, SKH’leri yerelleştirme çabasını, ara 
sıra kendini belli eden bireysel çabala-
rın toplamı olmaktan çıkarıp; işbirliği-
ne dayalı, örgütlenmiş ve aslında uzun 
zamandır kendine rehber bulamayan 
Türkiye yerel siyasetinde küresel ilke 
ve amaçları benimseyen bir siyasetin 
ortak çabası haline getiriyor. 
Yönetim dışı paydaşlara yönelik ça-
lışmalarımız da bir bu kadar önemli 
bizim için. Yerel hak savunucularının 
yönetime katılım kapasitelerini artır-
mak amacıyla her sene düzenlediği-
miz Yerel Savunuculuk Okulu’nda 
İstanbul’da yaşayan 30 civarı hak savu-
nucusuna küresel hedeflerin yerelleşti-
rilme stratejilerini aktardık. Yerel De-
mokrasi, Katılım ve Kent Konseyleri 
Eğitimi’nde Türkiye’nin dört bir ya-
nından gelen hak savunucularına kent 
konseyleri ve stratejik planlama süreç-
leri başta olmak üzere yerel katılımcılık 
yöntemlerini anlattık. Bu eğitimlerde, 
SKH’lerin içeriği ve onları yerelleş-
tirme çabasının önemi, bu çerçevede 
kurulmuş uluslararası ağlar, Türki-
ye’deki mevcut durum ve mevzuat, hak 
savunucularını ilgilendiren temel yerel 
yönetim belgeleri ve bunlar dikkate alı-
narak çizilebilecek yol haritaları ve ola-
naklar; tartışılarak ve uygulayarak hak 
savunucuları ile paylaşıldı. 
Son olarak da 10’a yakın belediyeye 
stratejik planlama süreci boyunca da-
nışmanlık verdik ve birçok belediyenin 
stratejik planlama döneminde gerçek-
leştirdiği katılımcı planlama etkinlik-
lerine süreç tasarımı, moderasyon ve 
kolaylaştırıcılık desteği sağladık. Bu 
çalışmalar, belediyelerden talep edilen 
katılımcı pratiklerin sahada nasıl ger-
çekleşebileceğini görmemiz ve uygula-
mamız için bizim açımızdan da önemli 
deneyimler oldu. 

Hangi belediyelerle çalışmanız oldu 
bu süreçte? İzlenimleriniz neler? 
Stratejik Plan hazırlama sürecine dair 
neler söyleyebilirsiniz?
Farklı belediyelerle farklı alanlarda 
çalışma yürüttük. Sürdürülebilir Kent-
sel Gelişim Protokolü’nü İzmir, Van 

 “İklim krizi, toplumsal 
eşitsizlik ve adalet sorunu 
daha belirgin hale geldikçe 

belediyelerin kentsel altyapı 
ve sosyal hizmetleri verirken 

dikkate aldığı sorunlar 
ve çözüm yöntemleri de 

değişiyor”
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Belediyesi (Rize), Fethiye Belediyesi 
(Muğla), Mardin Büyükşehir Bele-
diyesi, Avcılar Belediyesi (İstanbul), 
Küçükçekmece Belediyesi (İstanbul), 
Maltepe Belediyesi (İstanbul), Kadı-
köy Belediyesi (İstanbul), Sultanbeyli 
Belediyesi (İstanbul), İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi, Çiğli Belediyesi (İzmir), 
Karşıyaka Belediyesi (İzmir), Konak 
Belediyesi (İzmir), Acıpayam Beledi-
yesi (Denizli), Siirt Belediyesi, Cey-
lanpınar Belediyesi (Şanlıurfa), Espiye 
Belediyesi (Giresun), Van Büyükşehir 
Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi (Adı-
yaman). Ağın kuruluşunu 21 belediye 
ile yaptık ve daha sonra biri büyükşehir 
olmak üzere üç belediye daha ağa dahil 
oldu. Katılımın tek şartı, Sürdürülebi-
lir Kentsel Gelişim Protokolü’nü imza-
lamak ve tabii ki protokoldeki şartlara 
uymayı taahhüt etmek. Ağ, kent yöne-
timinde SKH’lere uyumu esas alan ve 
çevresel, insani, ekonomik ve kurumsal 
sürdürülebilirlik konularında işbirliği, 
deneyim ve bilgi paylaşımı yapmayı he-
defleyen yönetimler için kurulmuş bir 
platform. Kentleri sürdürülebilir bir 
şekilde yönetmek, politik irade kadar; 
kapasite, deneyim, kaynak ve işbirliği 
de gerektiren bir süreç. Ağın kuruluşu, 
sürdürülebilirlik konusunu Türkiye’nin 
siyasi gündemine yeniden sokmuş oldu 
ve yerel yönetimler tarafından önem-
sendiğini gösterdi. Öte yandan bu ağ, 
işbirliği yapmak, kapasite geliştirmek 
isteyen, kaynak arayan yerel yönetim-
ler için bir platform haline geldi. Sür-
dürülebilirlik eylem planları konusun-
da koordineli şekilde çalışmaya hazır 
yerel yönetimler bu platformda birbi-
rini bulabilir, deneyimlerini aktarabilir 
ve ortak çalışıp uygulamaların etkisinin 
yerel düzeyi aşmasını sağlayabilir.

(ve çoğu zaman sürdürülebilir olma-
yan şekillerde) hareket ediyor ve ye-
rel yönetim liderleri SKH’lere uyumu 
hedeflese dahi kurum geride kalıyor. 
Sürdürülebilirlik, belediyenin her biri-
mini ilgilendiren ve yöntemleri belirli 
bir konu olarak planlanmayınca pek 
çok kurum çalışanı sorumluluk almak 
istemiyor ve sürdürülebilirlik konusu 
“Çevre Kontrol”, hatta “Park ve Bah-
çeler Müdürlüklerinin” yetki alanına 
doğru öteleniyor. Özellikle de il-ilçe, 
büyükşehir-ilçe ya da diğer kamu kuru-
luşları ile belediyeler arasındaki uyum-
suzluk, SKH’lerin yerelleştirilmesi 
önünde büyük bir engel. SKH’lerde 
nihai amaç, kent de dahil olmak üze-
re tüm yaşam birimlerinin sürdürü-
lebilirlik ilkesine göre düzenlenmesi. 
Yerel yönetimlerin etkinlik/proje bazlı 
sürdürülebilirlik çalışmalarını ilkesel 
ölçekte ve işbirliğine dayalı şekilde or-
taklaştırıp, sürdürülebilirlik konusunda 
ortak adımlar atan kent yönetimleri ya-
ratılması acil bir ihtiyaç.

Bu sürecin bir parçası olarak, bir Sür-
dürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nın 
kurulduğu duyurusunu da yaptınız. 
Hangi kentler var şu anda ağ içinde? 
Ve bu ağın ana işlevini, misyonunu 
nasıl kurguluyorsunuz?
Evet. Sürdürülebilir Kentsel Gelişim 
Ağı, SKH’lerin yerelleştirilmesini ön-
celeyen yerel yönetimlerden oluşan bir 
yönetimler ağı olarak, Türkiye’de ve 
yakın coğrafyada bir ilk ve bizim için 
de oldukça önemli. Ağımızda 24 yerel 
yönetim var: Gürsu Belediyesi (Bursa), 
Nilüfer Belediyesi (Bursa), Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Bele-
diyesi (Eskişehir), Çaycuma Belediyesi 
(Zonguldak), Kars Belediyesi, Fındıklı 

dönem stratejik planlarının çoğunda 
bulunacak gibi gözüküyor. 2015-2019 
stratejik planlarını inceleyen Rehber 
Göstergelerle İstanbul İlçeleri Ka-
tılım ve Kapsayıcılık Raporu ve saha 
deneyimlerimizden gördüğümüz ka-
darıyla, yerel yönetimlerin halihazırda 
SKH’lerin alanına giren çok fazla po-
litika, uygulamaları ve faaliyetleri var 
ancak bunlar belirli ilkelere ve yol ha-
ritalarına oturtulmayınca, bütünsel ve 
uyumlu çalışma zorlaşıyor. SKH’ler ve 
stratejik planlar, ilkeler ve yol haritaları 
olarak işlev görerek, bu sorunun çözü-
müne katkı sağlayabilir. 

Yerel yönetimler SKH’lere uyum sü-
reçlerinde en çok hangi konuda sı-
kıntı yaşıyorlar? Ana engeller neler 
sizce?
Aslında stratejik planlama süreci-
ne dahil olmamızın bir sebebi de bu; 
planlama sürecinde sürdürülebilirli-
ğin gözetilmemesi önemli bir eksik. 
Tüm hizmetlerini sürdürülebilir şe-
kilde vermesi, kurumun vizyonunda 
ve amaçlarında yer alması gereken bir 
ilke. Gezegenin kaynaklarının ve insan 
kaynaklarının sınırlı olduğu artık ma-
lum, ancak politik rekabet ve kurum-
sal planlamanın kısa vadeyi düşünerek 
yapılması, sürdürülebilirliğe atfedilen 
önceliği alt sıralara düşürüyor. Örne-
ğin, trajikomik bir anekdot olarak, be-
lediyeler için bir halkla ilişkiler aracı da 
olan sürdürülebilirlik ve çevre etkin-
liklerinin çoğunda hâlâ tek kullanımlık 
plastik bardak sular dağıtılıyor. Bu te-
zat dolu uygulamaları aşmanın önemli 
bir yöntemi stratejik planlamada sür-
dürülebilirlik ilkesini temel almak, gö-
rev dağılımlarını ve kırmızı çizgileri net 
olarak belirleyip kafa karışıklığına yer 
bırakmamak.
Planlamada sürdürülebilirlik ilkesi-
nin yeterince vurgulanmaması ikinci 
bir soruna yol açıyor: Kurum içi ve 
kurumlar arası koordinasyon eksik-
liği. Sürdürülebilirlik, kurumun her 
faaliyetinde uyulması öngörülen ilke 
olarak işlev görmeyince, birimler ken-
di maliyet/fayda hesaplamalarına göre 

“Sürdürülebilirlik, belediyenin her birimini ilgilendiren ve 
yöntemleri belirli bir konu olarak planlanmayınca pek çok kurum 
çalışanı sorumluluk almak istemiyor ve sürdürülebilirlik konusu 
‘Çevre Kontrol’, hatta ‘Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin’ yetki 

alanına doğru öteleniyor”
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Türkiye’de özellikle son seçimlerden sonra, ye-
rel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmadaki 
önemi arttı. Zaten dünyada da bu konuda yerel 
yönetimler, ulusal hükümetlerden çok daha is-
tekli ve önemli çalışmalar yapıyorlar. Siz de uzun 
yıllardır, yerel yönetimlerle birlikte iklim eylem 
planları, yenilenebilir enerji eylem planları, sür-
dürülebilir kalkınma çalışmaları, yerel karbon 
emisyon hesaplamaları yapıyorsunuz. Şöyle sora-
lım, nedir yerel yönetimlerin önemi ve payı sür-
dürülebilir kalkınmada?
Yerelin gücü ve etkisi ülkelerin tarihsel gelişimleri-
ne bağlı olarak değişiyor. Örneğin Fransa ve Türki-
ye gibi ülkelerde merkezi devlet mutlak hakimiyet 
sahibi iken, farklı tarihsel patikalar izleyen İtalya, 
İspanya gibi ülkelerde yerel/bölgesel idarelerin, 
kent yönetimlerinin çok daha geniş, planlamadan 
ekonomik fazlaya el koyma gibi hakları olabiliyor. 
Dolayısıyla bunu not ederek başlamakta fayda var. 
Şehir devletleri geleneğinden gelseydik Türkiye’de 
bugün bütün bu söz konusu alanlarda çok farklı 
idari ve ekonomik çerçeveleri konuşuyor olurduk. 
Bu bağlamda bugün Türkiye’de kent yönetimleri-
nin elindeki olanakları, bu olanakları zorlama yete-
neklerinin ve sınırlarını anlamamız gerekir. Buna 
son 20 küsür yılda, AB adaylığı sürecindeki belir-
sizliklere göre değişen yerel otonomi (devolüsyon) 
salınımlarını da eklersek üzerinde durduğumuz ze-
mini daha iyi anlarız. 
Teorik olarak, yerel yönetimler vatandaşa hizmet 
götüren ve etkileşimde olan en yakın yönetim bi-
rimleri, dolayısıyla etki alanları çok yüksek. Yerel 
yönetimler hem tüketici (hizmet alan) hem de üre-

“Yerellerin Yolu: Katılımcı Planlama, 
  Yaratıcı Fikirlerin Dinlenmesi ve 
  Taş Taş Üstüne Koymak” 

Uzun yıllardır hem yerel yönetimlere hem de özel sektöre yönelik önemli çalışmalarla 
önemli bir deneyim biriktiren Demir Enerji’nin yöneticileri Dr. Baha Kuban ve Esra Demir 
ile sürdürülebilir kalkınmada rolleri gittikçe artan yerel yönetimlerin kapasitelerini, 
potansiyellerini, çıkış yollarını ve tıkanma noktalarını konuştuk. Çalışmalar nereden başlamalı, 
engeller nasıl aşılır, finansal sorunların üstesinden nasıl gelinir gibi kritik sorulara derinlikli ve 
analitik yanıtlarını dikkatle okumakta fayda var. 
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de projelere katmak ile ilgili talepler 
geldiğinde daha önce çalıştığımız ve ka-
pasitelerini bildiğimiz yerel yönetimler 
ile Ufuk 2020 (Horizon 2020) çağrıları 
için özellikle akıllı şehirler ve topluluk-
lar, akıllı şebeke, doğa esaslı çözümler, 
yeşil altyapı, kültürel miras yolu ile kır-
sal kalkınma, gıda sistemleri, ulaşım, 
döngüsel ekonomi alanlarında proje 
yazmaya başladık. Şimdiye kadar beş 
farklı yerel yönetimle akıllı kent (bun-
lardan biri 7. Çerçeve Programı’ndan) 
projelerini yürütüyoruz. Ayrıca İzmir 
Büyükşehir ile birlikte yürüttüğümüz 
doğa esaslı çözümler ve kırsal kalkınma 
konularında iki farklı projemiz var. Bu 
projelerde Tepebaşı, Antalya, Manisa 
Büyükşehir Belediyeleri uygulayıcı 
şehirler arasında yer alırken (yatırım-
ları AB hibeleri ile destekleniyor) Ni-
lüfer ve Kadıköy Belediyeleri izleyici 
konumundalar. Projelerdeki en önemli 
yenilikçi yaklaşım birçok uygulamanın 
bir arada yapılması ve süreç yönetimi. 
Projelerde yer alan Avrupalı şehirlerin 

malarla uğraşıyorsunuz?
2011-2012 yıllarında birkaç ilçe bele-
diyesine Sürdürülebilir Enerji Eylem 
Planı hazırladık. Sonrasında Büyük-
şehir Belediyeleri seragazı envanteri 
hazırlama ve akabinde Sürdürülebilir 
Enerji Eylem Planları hazırlamaya 
başladık. Başlangıçta özellikle Baş-
kanlar Sözleşmesi’ni (Covenant of 
Mayors) imzalamış olan belediyeler 
bu konuda istekli idi ancak son yıllarda 
merkezi yönetim tarafından yürütülen 
çalışmalar ile diğer yerel yönetimler de 
konu ile ilgilenmeye başladı. Bu çalış-
maların bazıları için Kalkınma Ajansı 
başvuruları yazılmasında yerel yöne-
timlere destek olduk, olmaya da devam 
ediyoruz. Eylem planlarının hazırlık 
sürecinde düzenlediğimiz çalıştaylarda 
gerek yerel yönetimin gerekse kentteki 
diğer paydaşların ekiplerini tanımaya, 
mevcut ve/veya geliştirilen projeler 
hakkında bilgiler edinmeye başladık. 
Çeşitli vesilelerle tanışmış olduğumuz, 
yurtdışı bağlantılarımızdan Türkiye’yi 

tici (hizmet sağlayan). Birçok taşınmaz 
sahibi, burada yaptıkları uygulamalarla 
örnek oluşturabileceği gibi kritik pay-
daşları bir araya getirerek değişimi baş-
latma potansiyeli oldukça yüksek. Her 
ne kadar her konuda söz sahibi olmasa 
da planlayıcı, geliştirici ve düzenleyici 
olarak kentin geleceğe bakışını değişti-
recek güce sahip. Enerjide kentsel oto-
nomi, ABD ve Avrupa’da çok yaygın 
tartışılan bir kavram. Türkiye’de enerji 
sektörü, dünyada birçok ülkede olduğu 
gibi, tümüyle merkezi bir özellik taşı-
yor tabii. Enerjinin üretimi, taşınması 
ve dağıtımı ulusal kurumlar, finans-
man ve planlamaya bağlı. 1980’lerin 
deregülasyon dalgası sonucu belirli bir 
desantralizasyon olmakla birlikte bu 
gelişmelerin de ne verimlilik, ne yerel 
yenilenebilir enerji kaynaklarının artan 
kullanımı ne de tüketiciye daha ucuz 
enerji sağlamak açısından tatmin edici 
sonuçlar verdiği söylenebilir. 
Kentlerdeki öncü yenilenebilir enerji 
uygulamaları genelde ileri görüşlü ye-
rel yönetimlerdeki öz-kullanıma yöne-
lik, örneğin çatı fotovoltaik projeleri ile 
sınırlı kalıyor. Kent yönetimlerinin en 
ileri görüşlü olanlarının bile entegre 
ve uzun vadeli enerji verimliği ve ye-
nilenebilir enerji planlama konusunda 
elleri kolları bağlı esasen. Enerji şirket-
leri kurmuş olan belediyeler var, hatta 
enerji kooperatifleri kurmuş olanlar 
dahi var ama ülkedeki bu alana yöne-
lik genel sınırlayıcı çerçeveleri aşmaları 
çok kolay değil. Meseleye uzun vadeli 
bir geçiş/dönüşüm perspektifi ile yak-
laşarak ulaşım, yapılı çevre, enerji üre-
tim ve tüketimi, velhasıl tüm planlama 
alanlarında kentsel planlamayı kentsel 
enerji planlama ile entegre edebilme-
leri için bizim yaptığımız çalışmaların 
vazgeçilmez bir değeri var bir başlan-
gıç olarak. En ufak bir müdahalenin 
bile enerji tüketimi ve kentsel salımlar 
bakımından nasıl bir etkisi olduğunu 
görmelerine olanak veriyor enerji ve 
iklim eylem planları.

Bugüne kadar bu alanda hangi çalış-
maları yaptınız? Şu anda hangi çalış-

“Belediyelerin orta vadeli seçilme ihtiyaçları ile uzun vadeli 
sürdürülebilirlik hedefleri arasında ciddi bir gerilim olduğunu 

da görmek gerekir. Sonuçta seçimden seçime başarılı 
uygulamalar göstermek zorunda yerel yönetimler. Bu ihtiyaç 

belediye yönetimlerini zaman zaman gösterişe, vitrine yönelik 
uygulamalara da zorluyor” 
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ilişkileri, yerel yönetimlerin ilişki ağları 
bu hazır pasta üzerinde kuruluyor ve 
yerleşiyor. 
Sürdürülebilirliği kafaya takmış bir 
kentin idaresi için mevcut durum ana-
lizi ile başlamak önceliklidir. Beledi-
yeler stratejik planlama çalışmalarını 
yürütürken ciddi bir analiz yapıyorlar 
tabii ancak bu analizler genellikle be-
lediyenin alışılmış hizmetleri ile ilgili 
oluyor. Örneğin kentin enerji tüketimi 
ile ilgili bir analiz yapılmıyor, çünkü 
müdahale olanaklarının son derece 
sınırlı olduğunu da biliyorlar. Çeşitli 
yerel yönetimlerde en sık karşımıza 
gelen sorular şöyle: Verili ulusal mev-
zuatın ilerisine geçerek, örneğin yapı-
larda fotovoltaik uygulamalarını, izin 
süreçlerini kullanarak yaygınlaştırma 
olanaklarımız nelerdir? Bu konuda uy-
gulanabilecek havuç ya da sopa, ya da 
havuç ve sopa yöntemleri icat edebilir 
miyiz? Buna samimiyetle kafa yoran 
belediyeler biliyoruz tabii. 
Diğer önemli bir mevzu kentin farklı 
bölgelerinin gelişimi ile ilgili ortaya ko-
nulan bir vizyon olup olmadığı. Kent-
lerin beş yıllık stratejik planları var, 

önemli bir kısmının halihazırda Sürdü-
rülebilirlik Planları, Akıllı Kent strate-
jileri mevcut ve kentlerindeki kökten 
değişimi nasıl sağladıkları ile ilgili yap-
tıkları çalışmalar çok değerli. Bu saye-
de gerek yerel yönetimler gerek bizler 
birçok alanda kendimizi geliştirme fır-
satı buluyoruz. TÜBİTAK’ın özellikle 
çerçeve programlarını yürüten ulusal 
iletişim ofislerinin (National Contact 
Point- NCP) son derece etkin bir ça-
lışma yürüttüklerini belirtmeliyiz. AB 
projeleri hazırlık aşamalarında bizi 
çeşitli Avrupalı araştırma kurumları ve 
şirketler ile bir araya getiren TÜBİ-
TAK olmuştur. 

Peki bir yerel yönetimin sürdürü-
lebilir kentsel gelişimi için; sizce ilk 
yapılması gereken nedir? Nereden 
başlamak gerekir, en doğru başlangıç 
noktaları neresidir?
Doğrusunu söylemek gerekirse beledi-
ye yönetimleri kaçmaktan kovalamaya 
fırsat bulamıyorlar. Türkiye’de kentsel 
sermaye birikiminin (kent arazilerinin 
rantsal dönüşümü) ülkenin ekonomik 
dinamiklerindeki ağırlıklı payı, özellikle 
metropol kentlerde yerel yönetim ön-
celiklerini, yatırım sıralamalarını, hatta 
sürdürülebilirlik mülahazalarını tama-
men çarpıtıyor. Şöyle bir indirgemeci 
örnek verilebilir; Suudi Arabistan’ın 
petrolü, İstanbul’un toprağı! Yıllar yılı 
bu hazırdan yerseniz sonunda petrol 
ve toprak bitince ne yapacağınızı şa-
şırırsınız. Tüm yerel-merkezi iktidar 

“Bütüncül ve uzun vadeli geçiş/
dönüşüm bakışını yerleştirmek, 
bunu yapılan her işe sızdırmak, 
bunun için örgütlenmek ve en 

önemlisi geniş halk kitlelerinin 
desteğini sağlayarak belirli 
doğrultulardan artık geri 

dönülememesini sağlayacak 
ağırlıkta vizyon yerleştirmek 

gerekiyor öncelikli olarak” 

Kadıköy ve Kahramanmaraş Belediyeleri Envanter Dağılımları
Bu iki örnek envanter dağılımını 
vermekteki amaç, sanayi ve tarım yoğun 
bir şehir ile ticari ve konut tüketimlerinin 
yoğun olduğu bir şehir arasındaki farkları 
göstermek. Biri ilçe, diğeri büyükşehir 
olunca metodoloji ve veri kalitesi gibi 
farklar olsa da vurgulanmak istenen 
farklı yoğunluklara farklı çözümler 
üretilmesi gerekliliği. Birinde konut 

ve ulaşım ön planda iken diğerinde 
sanayinin ne kadar baskın olduğu 
görülüyor. Tabii sanayi alanında yerel 
yönetim ne yapabilir diye düşünmek 
çok doğal ancak merkezi politikalara 
baskı oluşturmak veya sanayi bölgeleri 
ile işbirlikleri geliştirmek gibi bir 
adım atılarak değişim için bir kıvılcım 
ateşlenebilir. 
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DOSYA / YerelDEN SÜRDÜRMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa 
Birliği kırsal kalkınma başlığında açılan 
çağrılardan birinde Kozak yaylasında 
kırsal kalkınmayı geliştirmeye yönelik 
planladıkları çalışmalara hibe bulmayı 
başardı. 
Belediyelerin orta vadeli seçilme ihti-
yaçları ile uzun vadeli sürdürülebilir-
lik hedefleri arasında ciddi bir gerilim 
olduğunu da görmek gerekir. Sonuçta 

kırsal kalkınmadan bahsedildiğinde 
bölge ile ilgili üst ölçek planların olup 
olmaması önem arzediyor. Bir örnek 
vermek gerekirse İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nce geçtiğimiz dönemde 
Yarımada, Gediz-Bakırçay Havzası, 
Küçük Menderes Havzası Sürdürü-
lebilir Kalkınma Stratejileri’nin ha-
zırlandığını görüyoruz. İçeriklerini tar-
tışabiliriz ancak bu hazırlık sayesinde 

hatta Kalkınma Ajansları tarafından 
hazırlanan bölge planları ve öncelikle-
ri de var ancak bu öncelikler doğrul-
tusunda Eylem Planlarının da ortaya 
konması gerekiyor ki sonuç almak için 
bir adım daha atılmış olsun. Enerji ile 
ilgili önceliklerden bahsedildiğinde 
Enerji Eylem Planları, sürdürülebilir 
çevre ile ilgili önceliklerden bahsedil-
diğinde Yeşil Altyapı Eylem Planları, 

Gerçekleştirilen Projeler
Cityfied Projesi Avrupa Komisyonu 
7. Çerçeve Program kapsamında hibe 
desteği ile gerçekleştirildi ve Mart 2019 
itibarıyla sona erdi. Enerji verimliliği 
ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda 
yapılan yatırımlar üç farklı ülkenin üç 
farklı kentinde; Laguna (İspanya), Lund 
(İsveç) ve Soma-Manisa’da (Türkiye) 
gerçekleştirildi. Bu yatırımların iş 
modelleri, sosyal kabul, yatırımların 
enerji ve karbon salımı anlamında 
sonuçları AB’ye sunuldu. Demir Enerji, 
Manisa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK-MAM, MİR-
ARGE ve Reengen projede yer alan yerel 
partnerler.

Remourban Projesi, Avrupa Komisyonu 
tarafından Horizon 2020 programı 
kapsamında finanse edilen ilk üç deniz 
feneri (Lighthouse) projesinden biri. 
2015’te başlayan Akıllı Şehir projesi, 
Aralık 2019 tarihinde tamamlanacak. 
Üç farklı ülkeden üç farklı kentte; 
Valladolid (İspanya), Nottingham 
(Birleşik Krallık) ve Tepebaşı-Eskişehir’de 
(Türkiye) enerji verimliliği, yenilenebilir 
enerji, sürdürülebilir ulaşım ve bilişim 
entegrasyonu çalışmaları yürütüldü. 
Tepebaşı Belediyesi enerji verimliliği, 
PV, bölgesel ısıtma gibi enerji verimliliği 
yatırımlarının yanı sıra proje kapsamında 
elektrikli otobüs, hibrid araçlar ve 
elektrikli bisikletler aldı. Projenin 
Demir Enerji ile çalışan diğer ortakları 
Tepebaşı Belediyesi olmak üzere Anadolu 
Üniversitesi, Ölçsan ve Energon.

Urban GreenUp Projesi, Avrupa 
Komisyonu tarafından Horizon 2020 
“Doğa Esaslı Çözümler” programı 
kapsamında finanse edilen üç büyük 
kapsamlı projeden bir tanesi. Doğa 
Esaslı Çözümler projesi beş yıl sürecek 
ve üç farklı ülkeden üç farklı kentte; 
Valladolid (İspanya), Liverpool (İngiltere) 
ve İzmir’de (Türkiye) iklim değişikliği 
azaltımı, iklim değişikliğine uyum, su 
yönetimi, biyoçeşitliliği artırma gibi 
alanlarda yatırımlar yapılacak. Demir 
Enerji, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege 
Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü ve Bitnet Bilişim Hizmetleri 
projede yer alan diğer Türk ortaklar.

MAtchUP Projesi Avrupa Birliği Horizon 
2020 Akıllı Şehirler ve Topluluklar 
Programı H2020-SCC-2017 çağrısı 
kapsamında yer alıyor. 60 ay sürecek 
projenin toplam bütçesi ise 19.472 milyon 
euro. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde 
uygulamaya alınacak çözümler, 
kullanılacak binlerce sensör ve IoT 
(nesnelerin interneti) cihazları tek bir 
platform üzerinden kontrol edilerek Akıllı 
Kent Kepez-Santral’ın tüm bileşenleri 
entegre edilecek. Projenin diğer 
uygulayıcı şehirleri Valencia (İspanya) ve 
Dresden (Almanya).

REPLICATE Projesi’nin temel amacı, 
San Sebastian, Floransa ve Bristol 
şehirlerinde mevcut bulunan akıllı şehir 
teknolojilerini enerji, ulaşım ve bilişim 
sektörlerinde kentsel karmaşıklığa 

çözümler getirme yönünden ele 
alarak, projenin izleyici şehirleri olan 
Essen, Nilüfer ve Lozan’da göstermek 
ve tekrarlama planları oluşturmak. 
Bu projede, Demir Enerji ve Nilüfer 
Belediyesi, takipçi şehir olarak üretilen 
yenilikçi uygulamaları öğrenmek 
amacıyla Türkiye’yi temsil ediyor.

RURITAGE, Avrupa Birliği’nin 2017 yılında 
Horizon 2020 Programı çerçevesinde 
yayınladığı “Sürdürülebilir Gelişmenin 
Taşıyıcısı olarak Kültürel Miras- Kırsal 
Yenileşim” çağrısı kapsamında; “Kültürel 
Miras Esaslı Sistematik Stratejiler 
yoluyla Kırsal Yenilenme” projesi. Proje 
kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
iki aşamayı da geçerek hibe almaya hak 
kazandı. Demir Enerji ve İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü, projenin Türkiye 
partnerleri.

MAKING-CITY, 2018 yılında başlayan 
Pozitif Enerji Bölgeleri geliştirmeyi 
amaçlayan bir proje. Projede Groningen 
(Hollanda) ve Oulu (Finlandiya) kentleri 
uygulayıcı şehirler. Kadıköy Belediyesi 
(Türkiye), Leon (İspanya), Bassano del 
Grappa (İtalya), Poprad (Slovakya), 
Vidin (Bulgaristan) ve Lublin (Polonya) 
izleyici şehir olarak yer alıyor. Amaç, 
uygulayıcı şehirlerin seçtiği aksiyonları 
hayata geçirirken ve akıllı kent değer 
zinciri yaratırken nasıl bir yol izledikleri, 
paydaş katılımı, iş modelleri konusunda 
yapılanları görmek, diğer ülkelerde 
uygulanabilirliği konusunda çalışmak. 
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buriyetten” yapılan stratejik planlar 
aslında doğru ve vizyoner bir şekilde 
de kullanılabilir. Biz çalıştığımız yerel 
yönetimlerin stratejik planlarına, uzun 
vadeli enerji ve iklim planlarındaki, en 
azından yerel yönetim uhdesinde yer 
alan konuları da yerleştirmelerini öne-
riyoruz, fikir alışverişinde olduğumuz 
yerel yönetimler de oldu. Kimi hedef-
leri ile ilgili bütçe çalışmaları yaparak 
önümüzdeki beş yıllık planlarında yer 
verdikleri azaltım tedbirleri var. Bunlar 
özellikle enerji verimliliği ve yenilene-
bilir enerji alanlarında kendi yapılarına 
yönelik ileri uygulamalar olabilir örne-
ğin, ya da atıktan enerji üretimi vb. de 
olabilir. Genelde vatandaşa dokunacak 
konularda radikal kararlar almaktan ha-
len kaçındıkları bir gerçek, bazen teklif 
olarak meclise götürülen konular oldu-
ğunu biliyoruz ancak bunların önemli 
bir kısmı maalesef onaylanmıyor. 
Son dönemde yaşanan iklim felaketleri 
ile artık bu konudan kaçamayacağımız 
ve ufak tefek tedbirler alarak iklim 
değişikliğini engelleyemeyeceğimiz 
açıkça görünmesine rağmen faaliyete 
geçme konusunda ne yazık ki ancak bir 
arpa boyu yol kat edebiliyoruz. En bü-
yük çabamız sonuçlarının dikkat çektiği 
ve örnek oluşturduğu hibe projelerini 
yerel yönetimlerle birlikte geliştirerek 
diğerlerine örnek oluşturmak.  m

toplu taşıma, katı atık vb. için bile fi-
nansman zorlukları var. 
Devletin belediyelere farklı ve önce-
likli alanlarda ayırdıkları kaynaklar var; 
örneğin altyapı için İller Bankası kay-
nakları gibi. Türkiye’ye gelen uluslara-
rası finans yardımlarının enerji verimli-
liği ve yenilenebilir enerjiye münhasır 
olanları var; Dünya Bankası (WB) ve 
Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkın-
ma Bankası (EBRD) gibi. Bu olanaklar 
belediyelere de açık. Bazı yerel yöne-
timler uluslararası kredi ve fonlara di-
ğerlerinden çok daha rahat ulaşıyorlar. 
Örneğin İzmir Belediyesi’nin kredi pu-
anının Türkiye’den yüksek olduğunu 
biliyoruz. Bölgesel kalkınma ajansla-
rının açtığı çağrılarda çeşitli olanaklar 
sunuluyor. H2020 gibi çerçeve prog-
ramları da yenilikçi proje ve fikirlerin 
bir kısmının finanse edilmesine olanak 
sağlayabilir. 

Biliyorsunuz, şu anda yeni dönem 
Stratejik Plan çalışmaları yapılıyor. 
Bu konuda yapılanları takip edebildi-
niz mi? Stratejik Plan’ın önemi nedir 
bu konuda?
Daha önce de vurgulandığı gibi, Stra-
tejik Plan çalışmaları uzun vadeli sür-
dürülebilirlik ile derdi olan yerel yö-
netimlere yeni bir başlangıç yapma 
fırsatı veriyor. Pek çok durumda “mec-

seçimden seçime başarılı uygulamalar 
göstermek zorunda yerel yönetimler. 
Bu ihtiyaç belediye yönetimlerini za-
man zaman gösterişe, vitrine yönelik uy-
gulamalara da zorluyor. Temelde, yerel 
yönetim kurumlaşması içinde, en yuka-
rıya hesap veren, asıl işi kentin sürdürü-
lebilir gelişmesine kafa yormak olan ve 
uluslararası ilişkileri de yürütebilecek 
kapasite ve yetişmişlikte kadroların te-
sis edilmesi büyük önem taşıyor. Kent 
bir metabolizma ve yapılan her şeyin 
her şeyle ilişkisi var. Bugün İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi’nin gıda ve tarım-
sal üretimin yerelleşmesi konusundaki 
vizyonu örneğin, öncelikle ciddi yerel 
iktisadi katma değer yaratmak anlamına 
gelmenin yanı sıra, kentin arazi kullanı-
mını, planlamasını, ulaşım planlamasını, 
giderek enerji tüketimini ve salımlarını 
da etkiliyor. Bütüncül ve uzun vadeli 
geçiş/dönüşüm bakışını yerleştirmek, 
bunu yapılan her işe sızdırmak, bunun 
için örgütlenmek ve en önemlisi geniş 
halk kitlelerinin desteğini sağlayarak 
belirli doğrultulardan artık geri dönü-
lememesini sağlayacak ağırlıkta vizyon 
yerleştirmek gerekiyor öncelikli olarak. 
Bunun da yolu, katılımcı planlama, her 
konuda yaratıcı fikirlerin dinlenmesi ve 
taş taş üstüne koymak. 

Tabii yerel yönetimlerin maddi kay-
nak sıkıntıları da var. Bu konuda ne 
gibi imkanlar bulunuyor? Neler yapa-
bilirler maddi kaynak, hibe veya kredi 
bulma konusunda?
Belediyelerin gelir yaratmak konusun-
da ciddi sıkıntıları var. Uzun vadeli geri 
dönüşü olan sürdürülebilirlik yatırım-
larını bırakalım, belediyelerin elzem 
altyapı yatırımları için dahi, örneğin 

“Teorik olarak, yerel 
yönetimler vatandaşa hizmet 
götüren ve etkileşimde olan 
en yakın yönetim birimleri, 
dolayısıyla etki alanları çok 

yüksek”
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SİGORTA

bank Yunan gruba satılınca isim değişi-
yor ve Fiba Sigorta oluyor. 2010’da ise 
Japon sermayedar satın alma gerçek-
leştiriyor ancak yönetimde değişikliğe 
gidilmiyor, Dalaş ve ekibi devam edi-
yor. İvmeli büyüme ile birlikte sürdü-
rülebilir kâr etmeyi başaran neredeyse 
tek şirketiz. Son üç yıllık öz kaynak 
getiri oranına bakıldığı zaman %40’lık 
oranları görürsünüz. 
Bugün sektörde 5. sıradayız. İlk beş-
te olmak çok önemli, çünkü sektörün 
%60’ını ilk beşte yer alan şirketler yö-
netiyor. Aktif, bilanço ve öz sermaye 
kârlılığında sektörde ilk üç sıradayız. 
Genç ve dinamik bir kadromuz var. 
Acente dağıtım kanalında çok iyi imajı 
olan bir firma. Nihai tüketici tarafından 
pek bilinmiyor. Bu bilinirliği artırmak, 
markayı da hak ettiği yere getirmek 
adına arka planda çok sayıda projemiz 
devam ediyor. 

Türkiye Sompo olarak geçtiğimiz 

2016 yılında ise 6,5 milyar dolara Ber-
muda merkezli, aslında ABD’li diyebi-
leceğimiz, daha çok reasürans kapasi-
tesi sunan çok büyük bir grubu satın 
aldı. Onun ardından da adını Sompo 
International olarak değiştirdi. Japonya 
dışındaki bütün iştiraklerini de bu çatı 
şirketi altına topladı. Biz de kurumsal 
olarak bu yapıya bağlıyız.
Geçtiğimiz sene Sompo Türkiye’nin 
CEO’su Recai Dalaş son yıllardaki 
yüksek başarıları dolayısıyla Japonya 
dışındaki tüm perakende hattının da 
CEO’su oldu. Bu sayede, Uzak As-
ya’daki ve Latin Amerika’daki bütün 
ülkeler Türkiye’de kurulan perakende 
Hub’ına, yani Dalaş’a bağlı çalışmaya 
başladı. Bizim ofisimizde Japonya’dan 
da bir ekip var. Türkiye Sompo Reta-
il Platform’un merkezine dönüşmüş 
oldu. 
Sompo Türkiye’ye gelecek olursak, 
2002 yılından önce Fiba Sigorta, ardın-
dan Finans sigorta adını alıyor. Finans-

Genel olarak küreselde Sompo Si-
gorta ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 
Dünyada kaç ülkede faaliyetsiniz? 
Türkiye’de ne zamandır varlık göste-
riyorsunuz? 
Japonya merkezli şirketin tarihi 
1800’lü yılların sonuna kadar gidiyor. 
Sompo, dünyanın 32 ülkesinde faali-
yette. Yaklaşık 70 bin çalışanı var. Ciro 
olarak bakıldığında da dünyanın sayılı 
sigorta gruplarından bir tanesi. Senelik 
30 milyar dolarlık bir geliri yönetiyor. 
Çok büyük fonlara sahip. 10 milyar do-
lar civarında bir aktif büyüklüğü var. 
Japonya’nın üç büyük sigorta grubun-
dan bir tanesi. Bu üç şirket Japonya pa-
zarını tek başlarına yönetiyor. Sompo 
özellikle Uzak Asya’da yatırımları ile 
ön plana çıkıyor. Çin, Hindistan, En-
donezya, Filipinler, Malezya, Singapur 
ve Vietnam gibi o bölgedeki neredeyse 
tüm ülkelerde aktif olarak faaliyetteler. 
Bir de Latin Amerika’da büyük bir işti-
rakleri var. 

“Bireysel İklim Sigortası Ürünü 
  Hazırlıyoruz”

Sompo Sigorta’nın geçtiğimiz ay, “Yerküreye Saygı” 
projesinin bir parçası olarak farklı mecralarda rap 
tarzında bir şarkısı yayımlanmaya başladı. “Kurak geçiyor 
kışlar, aniden yağış alan yazlar, hiçbir şey öğrendiğimiz 
gibi değil” diyen şarkı, Sompo’nun iklim değişikliği 
alanındaki farkındalık yaratma çalışmalarının bir ayağı 
sadece. Japonya orijinli firmanın Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, büyük 
önem verdiklerini ifade ettiği Yerküreye Saygı projesini 
anlattı ve Ekim ayında bireysel iklim sigortasını sunmaya 
hazırlandıklarını açıklayarak konunun çok önemli 
olduğunu belirtti. 

Barış DOĞRU, Bulut BAGATIR
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tığınız bir adım sosyal medyada karşılık 
buluyorsa kısa sürede kamuoyu oluştu-
ruyorsunuz. Böylece devletin dikkatini 
çekiyorsunuz. Onların politikaları ile 
de uyumluysa birtakım adımlar atıyor-
lar. 
Üçüncü boyutta da çocukları bilinçlen-
dirmek ve bunu davranışa dönüştür-
mek istiyoruz. Afet bilinci önemli ama 
ondan önce küresel iklim değişikliği ile 
birey olarak nasıl mücadele edilir soru-
sunu cevaplamak istiyoruz. Bu konuda 
da TEMA Vakfı ile işbirliğine girdik. 
Bu proje ortaklığı çerçevesindeki üç 
yıllık uzun vadeli bir projede, 30 binin 
üzerinde çocuğa iklim değişikliği ile 
mücadele konusunda eğitim vereceğiz.
Tüm bunların yanı sıra rap tarzında bir 
şarkı ve klibini hazırladık. Projenin 
iletişim tarafında daha çok gençleri he-
deflediğimiz için rap şarkının daha ilgi 
çekeceğini öngördük. Projenin içeriği-
ni destekleyen sözlerle topluma “unut-
ma dünyanın sigortası sensin” diyerek 
dünyanın geleceği için bir adım at me-
sajını vermek istedik. 
Şirket çalışanlarını da bu klipte oyna-
tarak projenin çalışanlar tarafından da 
sahiplenilmesini ve paylaşılmasını he-
defledik. Çok büyük bir bütçe ile ile-
tişimini yapmamamıza rağmen dijital 
kanallar üzerinden şarkımızın klibi 20 
milyondan fazla kişi tarafından izlendi. 
Ayrıca şarkımızı tematik kanallarda ve 
radyo kanallarında da yayınlayarak ge-
niş kitlelere ulaşmayı hedefledik.

Sigorta şirketlerinin, sigorta poliçele-
rinden topladıkları finansal kaynak-
ları, hangi tür yatırımlarda değerlen-
dirdikleri son derece önemli. Birçok 
firma, artık yatırımı riskli hatta yakın 
zamanda stranded asset’e dönüşe-
ceğini düşündükleri kömür ve fosil 
yakıt enerjili üretim yatırımlarından 
paralarını daha güvenli yatırımlara 
çekmeye yöneliyor. Sompo’nun bu 
konuda attığı adımlar var mı?
Sompo’nun ana işi sigortacılık. Başka 
bir yatırım yapmıyor. Bazı sigorta şir-
ketleri, özellikle bildiğim kadarıyla Av-
rupalı şirketlerde yatırım durumu var. 

Mikdat Kadıoğlu ile el sıkıştık. O bizim 
hem proje yüzümüz hem de proje da-
nışmanımız oldu. Bu konuda sadece 
Türkiye’de değil, dünya çapında bir 
isim. Onun Afet Affetmez kitabının 
sponsoru da olduk. Kitaptaki birta-
kım bilgileri hap şeklinde görseller ve 
videolar ile birlikte içeriklere dönüş-
türüyoruz. Evini su bastıysa, paçaları 
sıvayıp giremezsin. Trabzon’da iki kişi 
bu nedenle hayatını kaybetti. Bu bir 
afet bilinci. Önce bütün elektriği kes-
melisiniz ve bundan emin olmalısınız. 
Diz seviyesine yakın bir sel suyuna asla 
girmeyeceksin, çünkü o akıntı seni sü-
rükleyecektir. Bu ve benzeri tedbirleri 
aktarmak istedik.
Mikdat Hoca ile birlikte üzerinde 
durduğumuz hususlardan bir tanesi 
de Türkiye’nin su fakiri olma yolunda 
ilerlemesi. İklim değişikliği ve hatalı 
su kullanımı Türkiye’nin su fakiri ol-
masındaki en büyük nedenler olarak 
karşımıza çıkıyor. 
İklim değişikliği ve etkileri ile ilgili 
sosyal medya hesaplarımız aracılığıy-
la farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. 
Ayrıca “Yerküreye Saygı” adlı inter-
net sitemiz (www.yerkureyesaygi.org) 
üzerinden de yayınladığımız içerikler 
ile farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. 
Henüz yolun çok başındayız. Biraz 
daha somuta indirgemek istiyoruz. Za-
man zaman kamuya düşen görevleri de 
göstermek istiyoruz. Eskiden kamu-
oyu yaratmak için medyayı arkanıza 
alıp STK’lar ile birlikte ciddi bir çaba 
harcamanız gerekiyordu. Şimdi ise at-

günlerde iklim değişikliği farkındalığı 
konusunda dikkat çekici adımlar attı-
nız. Bize biraz bunlardan bahsedebi-
lir misiniz?
Kurumsal sosyal sorumluluk başlı-
ğı altında yola çıktığımızda arzumuz 
anlamlı marka olmak, sürdürülebilir 
kurumsal ve sosyal bir inisiyatife imza 
atmaktı. İşin içerisine girip, adım at-
madan önce, bu kadar severek ve gö-
nüllü olarak yapacağımız hiçbirimizin 
aklına gelmezdi. Yerküreye Saygı ismi 
üzerine çok düşündük. Saygının Japon 
kültürünün temel değerlerinden biri 
olması nedeniyle onu kullandık. Son-
ra mottomuzu geliştirdik ve sokaktaki 
vatandaşa “Dünyanın Sigortası Sen-
sin” dedik. Bizim birinci sorumuz top-
lumun ne kadar farkında olduğuydu. 
İkinci aşamada bu farkındalığın ardın-
dan bir afet bilinci oturtmaktı, çünkü 
afetler artık hayatımızın çok önemli bir 
parçası haline geldi. Üçüncü aşamada 
da daha uzun vadeli bir proje ile özel-
likle ufak yaşlardan başlayarak iklim 
değişikliği ile mücadele konusunda 
bireye ve topluma düşen görevler ve 
sorumluluklarla ilgili farkındalık, bi-
linçlendirme ve bunu aksiyona dönüş-
türme gibi bir sorumluluğu üstlenmek 
istedik. 
Birinci aşamada farkındalık ile ilgili 
İstanbul Üniversitesi İstatistik Araştır-
malar Merkezi’ne kapsamlı bir bilimsel 
rapor hazırlattık. Rapor, 1200 denek ve 
altı çalışma grubu ile hazırlandı. Bura-
dan çıkan sonuç çok çarpıcı. Şöyle ki 
toplumda özellikle iklim değişikliği ve 
afetler konusunda çok yüksek bir far-
kındalık olduğunu gördük. Araştırmaya 
katılanların %87’si Türkiye’de doğal 
afetlerin aşırı derecede arttığını ifade 
ediyor. Diğer bir nokta ise %63’ünün 
bunun temel nedeninin iklim değişik-
liği olduğunu belirtmesi. Türkiye ge-
nelinde 18-55 yaş aralığında böyle bir 
bilinç seviyesi bizi açıkçası şaşırttı. An-
cak farkındalığı davranışa dönüştürme 
konusunda çok yetersiz bir tablo var. 
Buradan başlayabiliriz diye düşündük. 
İkinci aşama ise afet bilinci ve afet-
le mücadele. Bu konuda da Prof. Dr. 

“Türkiye’de bugün 4,5 milyon 
civarında konut sigortalı 

ancak 22 milyon konut var. Bu, 
konutların %20’sinin sigortalı 
olduğu anlamına geliyor. Biz 
bu tür sosyal sorumluluklar 

üstlenerek bu oranın 
artmasına katkı sağlamayı 

hedefliyoruz”
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bir yerdir, çünkü sıcaktır. Ancak dışarı-
daki sıcaklık arttı ve beklenenin üzerin-
de bir güneş var. Eğer insanlar şubat, 
mart aylarında AVM dışında daha çok 
vakit geçiriyorsa orada bir ciro kaybı 
oluşabilir. Onu dahi karşılayan sigorta 
türünden bahsediyoruz. Parametrik 
sigortalar için şu an birçok şirket te-
minat veriyor. Bizim de yurtdışından 
bu konuda kapasite ve bağlantılarımız 
var. Japonya’dan da alabiliyoruz bu ka-
pasiteyi. Bu tür özel risklere, paramet-
rik sigortalara teminat verebiliyoruz. 
Türkiye’de de gelişecek ama şimdilik 
sayısı çok çok az. 

Yine bu noktadan devam edersek, ik-
lim sigorta ürünleri çıkmaya başladı. 
Sompo’nun bu konuda dünyada geliş-
tirdiği ne gibi ürünler var? Türkiye’de 
bu konuda bir çalışma var mı?
Muhtemelen Ekim ayı gibi çıkartacağı-
mız çok özel bir ürünümüz var. O da 
bireysel iklim sigortası. Sadece bireysel 
müşterilerin satın alabilecekleri iklim 
sigortası ile müşterileri iklim değişikliği 
sonucu ortaya çıkan risklere karşı gü-
vence altına almayı hedefliyoruz. Yola 
çıkarken 360 derece iletişim iddiası 
ile çıktık. Böyle bir iddia klip, internet 
sitesi, sosyal medya hesapları, STK’lar 
ve akademik partnerler ile işbirliği ve 
iklim değişikliği ürünleri gibi tüm nok-
taları kapsamalıydı. Bu ürünle birlikte 
360 dereceyi tamamlamış olacağız.  m

devletten beklememiz. Buna ek ola-
rak afet gibi önemli süreçleri siyasal 
bir bakış açısıyla ele almamız. Bu gibi 
durumlarda siyasetin kenara konu-
larak bilinçli olarak afet konusunda 
çalışma yapmamızı çok önemli bulu-
yorum. Örneğin devlet DASK’ı kurdu 
ve bir deprem sigortası ortaya çıkardı. 
%50’sini kendi cebinden karşılamak 
üzere çiftçiler için TARSİM sigortası-
nı kurdu. Devletimiz bu gibi durum-
larda sadece altyapının tamir edilmesi 
adına devreye girmeli. Diğer işlemler 
sigorta şirketinin görevidir diye düşü-
nüyorum. 

Hava ve iklim verilerinin temel alın-
dığı parametrik sigortacılık konu-
sunda gelişmeler var. Bu konuda 
düşünceleriniz neler? Sompo’nun bu 
konuda çalışmaları var mı?
Parametrik sigortalar dünyada da yeni. 
Son beş senedir ortaya çıktı. Özü şu: 
Beklenenin dışında iklim şartları söz 
konusu olduğunda bunun yarattığı ani 
ve beklenmedik maddi kayıpları karşı-
lıyor. Şöyle somut bir örnek verelim: 
Uludağ’da otel işletiyorsunuz. Ancak 
o sene kayak yapacak kadar kar yağ-
mıyor. Yağmadığı için rezervasyonları-
nız iptal oluyor. Buradan ortaya çıkan 
kayıpları karşılayan bir sigorta türü. 
Hatta biraz ileri gidelim. Böyle örnek-
ler de var çünkü. Alışveriş merkezleri 
kışın insanların daha çok tercih ettiği 

Termik santrallara para yatırmamak 
değil de daha çok sigortalamamak üze-
rine kararlar alıyorlar. Çok az sayıda 
olduğunu biliyorum. Bunların yatırıldı-
ğı fonlara yatırım yapmamak şeklinde 
bir yaklaşım var ama dünyada henüz 
çok yaygın değil. Sizin bir fon yönetim 
şirketiniz oluyor. Bunlar fonları çeşit-
li enstrümanlarda değerlendiriyorlar. 
Burada kimisi belli hassasiyetler gös-
terip bunun iletişimini yapıyor olabilir. 
Şirketin Türkiye ayağının ve bildiğim 
kadarıyla Japonya’nın böyle bir duru-
mu yok. Buradan fonlarımızı nereye 
olursa oraya yatırırız anlamı çıkmasın. 
Orada da çok hassas dengeler var. Fon 
yönetimi ile ilgili, hem güvenlik hem 
de etik anlamında belirlenmiş kuralla-
rımız var. Sompo Holding, Japonya’da 
küresel iklim değişikliğini kurumsal ve 
sosyal sorumluluk projesi olarak be-
nimsemiş durumda. Japonya’daki iklim 
ile ilgili deklarasyona imza atmış finan-
sal yapılardan bir tanesi. 

Sigorta şirketleri, iklim değişikliği ve 
çevre sorunları karşısında ilk aksiyon 
alan sektörlerden biri oldu. Bunun 
arkasında, artan iklim riskleri olduğu-
nu söyleyebiliriz herhalde. Bu konu-
da fikirlerinizi alabilir miyiz?
Sigorta ve iklim değişikliği sonuçları 
doğrudan ilintili, çünkü küresel çapta 
son 10 yılla ondan önceki 10 yılı kı-
yasladığımızda felaket diye niteleyebi-
leceğimiz olaylar sayısında %23,5 gibi 
bir artış var. Türkiye’de ise hepsine 
felaket diyemiyoruz ama doğal afet 
diye nitelediğimiz, evleri su basması 
gibi olay sayısında son 10 yıl ile kıyas-
landığında %37 civarında artış var. Son 
iki yılda bu oranın %50’ye yaklaştığını 
düşünüyorum. Bu, Türkiye’nin bunun-
la yaşaması öğrenmesi gerektiği an-
lamına geliyor. Türkiye’de bugün 4,5 
milyon civarında konut sigortalı ancak 
22 milyon konut var. Bu, konutların  
%20’sinin sigortalı olduğu anlamına 
geliyor. Biz bu tür sosyal sorumluluklar 
üstlenerek bu oranın artmasına katkı 
sağlamayı hedefliyoruz. 
Bizim en büyük sorunumuz her şeyi 

 “Farkındalık ile ilgili İstanbul Üniversitesi İstatistik Araştırmalar 
Merkezi’ne kapsamlı bir bilimsel rapor hazırlattık. Araştırmaya 

katılanların %87’si Türkiye’de doğal afetlerin aşırı derecede 
arttığını ifade ediyor. Diğer bir nokta ise %63’ünün bunun temel 

nedeninin iklim değişikliği olduğunu belirtmesi”





60 EYLÜL - EKİM 2019 / EKOIQ

SON BUZUL ERİMEDEN

da çözünerek yanmasına ve böylelikle 
hem yangının şiddetlenmesine hem 
de sadece yangında çıkabilecek 
karbondioksitten çok daha fazlasının 
salınmasına neden oluyor.
Ülkemizdeki yangınlar ise bunlardan 
farklı olarak dikkatsizlik ve doğal se-
beplerden meydana geliyor. Ancak 
coğrafyamızda genel olarak azalan ya-
ğışlar ormanlık bölgelerin kuruması-
na ve böylelikle daha hızlı yanmasına 
neden oluyor. İklim değişikliği de bu 
yangınların sıklığını ve yayılma alanla-
rını artıracak bir rol oynuyor. Tüm bu 
yangınlarda “çok şükür ki can kaybı ya-
şamadık” söylemiyle sadece insanlara 
hitap ediliyor ama buralarda kaybolan 
biyoçeşitlilik ve diğer canlılar konusu-
na hiç değinilmiyor. 

Ormanlar Nasıl Korunur?
Orman yangınları açısından bakıldığın-
da tüm dünyada risk her geçen sene 
artıyor. Bu artışın ardındaki temel 
nedenler yağış rejimindeki değişim ve 
insanların orman bölgelerine doğru ya-
yılması. İklim değişikliğinin bir sonucu 
olarak yağışlar arasındaki süre uzuyor 
ve gelen yağış daha yoğun oluyor. Bu 
yoğun yağış da ekosisteme fazla katkısı 
olmadan akışa geçiyor. Basitçe, yağış 
daha ortalığı fazla ıslatamadan akıp gi-
diyor diyebiliriz. Bizim gibi ormanları 
engebeli arazide bulunan ülkeler için 

neredeyse gündüzü geceye çevire-
cek bir etki yarattı. Endonezya’daki 
yağmur ormanları ise palmiye tarımı 
yapılması için yakılıyor. �almiye ağaç�. �almiye ağaç-
ları yağmur ormanlarındakinden çok 
daha seyrek dikildiğinden bu ormanla-
rın karbondioksit tutabilme kapasitesi 
son derece azalmış durumda. Bu pal-
miye ağaçlarından elde edilen palmiye 
yağı ise neredeyse tüm hazır gıdalarda 
kullanılıyor. Kongo ormanları ise bun-
lar arasında en az zarar gören ve şimdi-
lik sadece yakıt amaçlı kesiliyor.
Yağmur ormanlarında görülen yan-
gınlar çok tehlikelidir, çünkü bu 
bölgelerdeki yağış esasında ormanları, 
ormanlar da yağışı besler. Eğer 
ormanlar yok olacak olursa yağış 
da azalacaktır. Yağışın azalması da 
o ormanların yeniden büyümesini 
imkansız kılacaktır. Bu nedenle yağmur 
ormanlarının kaybı bir devrilme nokta�n kaybı bir devrilme nokta-
sı olarak tanımlanıyor. Ekolojik olarak 
bu kayıp, en azından insanların uygar-
lık zamanı süresinde, bir daha geri ge-
tirilemeyecek bir kayıptır. 
Sibirya’da görülen orman yangınları 
ise bilerek çıkartılan yangınlar değil-
dir. Ancak bu bölgeler insanların yo-
ğun olarak yaşadığı bölgelerden çok 
uzak oldukları için yangın söndürme 
faaliyetleri başarılı olamadı ve dev bü-
yüklükteki alanlar yandı. Bu yangınlar 
Amazon’dakilerden farklı olarak kısa 
sürede alınacak etkili tedbirlerle geri 
getirilebilir. Sibirya’nın kuzeyinde-
ki bu orman alanları da kendilerine 
has bir ekosistem oluşturuyor. İklim 
değişikliği bu ekosistemler üzerinde 
büyük bir baskı yaratıyor. Kutup böl-
gelerindeki toprağın hemen altında 
donmuş biçimde metan gazı bulunur. 
Toprağın üzerindeki orman yangınları 
toprağın altındaki bu metan gazının 

Geçen sene bu ay orman yangınla-
rından bahseden bir yazı yazmış ve 
sonunda 2018 yazında Kaliforniya ve 
Atina’da görülen orman yangınların-
dan dolayı bizim de dikkatli olmamız 
gerektiğini, çünkü bizim coğrafyamızın 
da o bölgelere çok benzer olduğunu 
söylemiştim. Bu sene ülkemizin güneyi 
ve batısında da benzer orman yangınla-
rı görüldü. Bu yangınlar büyük hasara 
ve beraberinde de ciddi tartışmalara 
neden oldu. Bu yangınlar özelde bizim 
coğrafyamızda ve genelde tüm Akde-
niz Bölgesi’nde gelecekte de sorun ol-
maya devam edecektir. Bu nedenle de 
orman yangınlarına ve bunların oluşma 
nedenlerine yıl boyunca dikkat etme-
miz gerekli.

Tropik Ormanların Kaybı
Bu yaz ülkemiz dışında Amazon 
Ormanları’nda ve Sibirya’da geniş 
alanlar yandı. Bu iki bölgede görülen 
yangınlar oldukça farklı şekillerde orta-
ya çıkmış olmasına rağmen ekosistem 
bütünlüğü açısından çok büyük hasar 
yarattı. Tropik ormanlar dünyadaki bi-
yoçeşitliliğin büyük bir bölümüne ev 
sahipliği yapmanın yanı sıra atmosfer-
deki karbondioksiti emme açısından 
da gereklidirler. Amazon, Kongo ve 
Endonezya’daki bu tropik ormanla-
rın kaybı dünyanın geleceği açısından 
da çok karanlık bir düşüncedir. Bu 
üç bölgedeki tropik ormanlar deği-
şik tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır. 
Amazon Ormanları tarıma yer açmak 
için yakılıyor. Brezilya Devlet Başkanı 
da bu konuda önlem almak yerine or-
manların kaybına göz yumduğundan, 
orman arazilerindeki günlük kayıplar 
rekor seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz haf-
talarda Sao �aulo çevresindeki orman 
yangınlarında çıkan dumanlar, kentte 

Orman Yangınlarındaki 
Artış
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manlar, ne akarsular ne de denizler biz 
onları sınırsız biçimde sömürdüğümüz 
müddetçe sürdürülebilir kaynaklardır. 
Belki bundan 1000 yıl önce bu doğ-
ruydu, ama artık insan nüfusu yenile-
nebilir olduğunu düşündüğümüz kay-
nakların bile sonuna ulaşmış durumda. 
Mesela ABD’de Boston açıklarındaki 
bölgede yapılan aşırı morina balığı 
avcılığı bu bölgedeki morina balığının 
neslini tüketti. Ne derece çaba harca-
nırsa harcansın morina balığı o bölgede 
üremiyor. Doğa böylesi sınırlarla dolu. 
Biz bu sınırları yok sayarak hareket et-
tiğimizde, karşımıza sadece felaketler 
çıkacaktır. Tüm ekosistem biz yayıl-
madan önce bir denge içerisindeydi. 
Bizim varlığımız hem küresel hem de 
bölgesel olarak bu dengeyi bozulma 
noktasına getirdi ve bazı bölgelerde bu 
denge çoktan bozuldu. Şimdi bize dü-
şen bu dengenin bozulmamış olduğu 
noktalarda aktif olarak çaba göstererek 
dengeyi korumaktır. Akdeniz Bölge-
si’ndeki ormanlık alanlar da kritik bir 
denge noktasında ve bu ormanlara 
gerekli özeni gösterip korumayacak 
olursak torunlarımıza çok daha çorak 
bir dünya bırakabiliriz.  m

hızlandırıyor. Bu tür bakım faaliyetleri 
son derece masraflı olduğundan, Ak-
deniz çevresindeki ülkelerde tam ola-
rak yapılmıyor. Ancak ormanlarımızı 
koruma niyetiyle hareket edeceksek 
onlara gereken kıymeti vermek zorun-
dayız. 
Gösterilecek özen sadece orman alan-
larını değil, tüm ekosistem hizmetlerini 
kapsıyor. “Ekosistem hizmetleri” kav-
ramı gündelik hayatımıza yeni giriyot. 
Bu kavram doğanın bize sunduğu tüm 
imkanları içeriyor. Bu imkanların sür-
dürülebilir olmaları, bizim bu faydaları 
doğanın bize sonsuza kadar sağlaya-
mayacağını ve bu çabanın insanlar ta-
rafından da desteklenmesi gerektiğini 
anlamamızla mümkün olacak. Ne or-

bu, hem ağaçların hem de altlarındaki 
toprağın yangın mevsimlerinde fazla 
kuruması anlamına geliyor. Ayrıca böl-
genin engebeli olması yangınlara mü-
dahale edilmesini zorlaştırıyor. Bunun 
ötesinde yangın sonucu orman vasfını 
kaybetmiş arazilere imar izni verilme-
si, yangın çıkartarak orman alanlarının 
imara açtırılması fikrine destek veriyor. 
Yangından sonra bu arazilerin kesinlik-
le ağaçlandırılması ve imara açılmasına 
izin verilmemesi, orman arazilerinin 
korunması için önemli bir adım olacak-
tır. 
Gelecekte Akdeniz çevresinde orman 
yangınlarının sıklığının da artması 
bekleniyor. Bunun arkasındaki temel 
neden de sözünü ettiğimiz gibi yağmur 
rejimindeki değişiklik ve sıcaklık artı-
şı. Bunun ötesinde uzun vadede böl-
gemizdeki ormanların korunabilmesi 
için özel çaba harcanması gerekiyor. 
Orman yangınlarının yayılmasına yar-
dımcı olan unsurlardan biri ormanlık 
alandaki ölü ağaçların temizlenmesinin 
geciktirilmesi, bir diğeri de ağaç dip-
lerindeki otların fazla üremeleri. Yaz 
aylarında kuruyan bu otlar ve ölü ağaç-
lar orman yangınlarının yayılmasını 

Orman yangınları açısından 
bakıldığında tüm dünyada 

risk her geçen sene artıyor. Bu 
artışın ardındaki temel nedenler 

yağış rejimindeki değişim ve 
insanların orman bölgelerine 

doğru yayılması. 
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her geçen gün artması, çevresel per-
formansı yüksek yeni yatırımların hız-
lanması, yenilenebilir enerji yatırım ve 
kullanımının giderek önünün açılması, 
enerji verimliliği ekipmanları, enerji 
depolama üniteleri, elektrikli araçlar, 
akıllı şehirler, yeşil binalar gibi pek 
çok alanda temiz çevre teknolojilerinin 
geliştirilmesi süreçlerinin hızlanması, 
eko-verimliliğe yönelik uygulamala-
rın artması bekleniyor. Bunun yanın-
da hızlı büyüyen teknoloji startup’ları, 

ğere dönüştürmek için aktörler ara-
sı etkileşim ve işbirlikleri son derece 
önem arz ediyor. Teknoloji startup’ları 
için kurumsal aktörler, sadece bir fon 
kaynağı ve yatırım potansiyeli taşımaz-
lar. Önemli bir tecrübe kaynağı, pazar 
bilinci, müşteri ve tedarikçi ağı ve de-
neyimi barındırdıkları gibi, kurumsal 
aktörler için de teknoloji startup’ları, 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de ino-
vasyona hızlı erişme aracı fonksiyonu 
görebilirler. Bu işbirlikleri aynı zaman-
da dünyada yeni teşvik mekanizmaları-
nın da gündeminde.
Diğer yandan yeşil teknoloji alanında-
ki Ar-Ge harcamalarının tüm dünyada 

Greentech İzmir etkinliğinin çıkış 
noktası nedir? Etkinlik neyi hedefli-
yor? Kimler bu etkinliğe katılabiliyor?
Dünyada son yıllardaki inovasyon eği-
limleri izlendiğinde, teknoloji star-
tup’ları ile kurumsal aktörlerin işbir-
likleri öne çıkarken, açık inovasyon 
giderek daha çok yaygınlaşan bir model 
haline geliyor. İnovasyonun artık yoğun 
olarak, kurumsal yapıların kapalı Ar-
Ge merkezlerinden değil, startup’larla 
yaptıkları işbirliklerinin sonucu olarak 
ortaya çıktığını gözlemliyoruz. 
Türkiye’de de son 10 yılda hareketle-
nen girişimcilik ekosistemini, ülkemiz 
ekonomisinin geneline yayılan bir de-

Yeni Fikirler İzmir’den Doğuyor 

Greentech İzmir; değişime daha hızlı uyum sağlamak, 
yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan erken faydalanan 
olmak, daha hızlı büyümek ve sürdürülebilirlik temasında 
değer yaratmak için kurumsal aktörlerle yeşil teknoloji 
start-up’larını İzmir’de bir araya getiriyor. Etkinliğin 
düzenleyicilerinden İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) ile 
Greentech İzmir’in hedeflerini konuştuk…

Bulut BAGATIR
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ekosistem oluşumlarına ihtiyaç var. İşte 
bu nedenle İstanbul dışında da farklı 
bölgelerde rekabet gücü avantajı sağla-
yabilecek belli alanlara odaklanmak ve 
boşlukları doldurmak gerekiyor. İzmir, 
yeşil teknolojilere odaklanmak ve yeşil 
teknolojilerde girişimcilik ekosistemini 
derinleştirmek için önemli bir lokas-
yon. Biz de bunun farkında olarak eko-
sistemin tüm aktörlerini İzmir’de bir 
araya getirmeyi ve İzmir’in yeşil tek-
nolojilerde bir çekim merkezi olmasını 
amaçladık. 
Greentech İzmir hem yerel seviyede 
hem de ülke çapında startup-kurum-
sal aktör işbirliğini destekleyici araç ve 
programlara sahip paydaşları bir araya 
getirerek startup’ların geniş bir bilinir-
liğe ulaşmasını sağlıyor. 2019 yılında 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, EPİAŞ, 
Endeavor Türkiye ve Redis Inovasyon 
ile İzmir’deki tüm teknopark, teknolo-
ji transfer ofisi ve kuluçka merkezleri 
işbirliğiyle bu etkinlik düzenlenirken 
KOSGEB, TÜBİTAK, UNIDO GCIP, 
Hello Tomorrow Turkey gibi kurum-
lardan da katılım sağlandı. Ayrıca bü-
yük ölçekli kurumsal şirketlerin karar 
verici yetkililerinin ve İzmir’deki kamu 
kurumları, belediyeler, Organize Sa-
nayi Bölgeleri’nden yöneticilerin et-
kinliğe katılımı gerçekleşti. Bu geniş 
katılım, startup’ların farklı işbirliği ka-
nalları için görüşmeler yapmasına ola-
nak sağladı.   m

ya getiren tematik bir örnek aksiyon 
görevini yerine getirdi ve hedeflere 
uygun olarak ilk teması sonrasında sü-
recin devamını planlayan birebir görüş-
melerin yapılması sağlandı. Startup’lar 
İnci Holding, Yaşar Holding, Ford, 
Siemens, Tüpraş, Enerji Piyasaları İş-
letme A.Ş (EPİAŞ) gibi büyük kurum 
ve kuruluşlar ile işbirliği yapma imkanı 
yakaladılar. Bu startup’larımız arasında, 
kurumsal aktörler ile işbirliğini hayata 
geçirenler ve etkinlik sonrasında kapa-
sitesini güçlendirerek ihracat yapanlar 
oldu. İzmir’deki yeşil teknoloji star-
tup’larının ulusal seviyede de bilinirliği 
sağlandı. 
2019 yılında ise Greentech İzmir’in 
artık startup ekosisteminde, yeşil tek-
nolojiler alanında çalışmalarını yürüten 
startuplar için bir marka olarak konum-
landığını gözlemledik. Önümüzdeki 
yıllarda bu marka duruşunu güçlendi-
recek, destekleyici etkinlikler ile prog-
ramın etkisini daha geniş bir tabana 
yaymayı planlıyoruz. 

Benzer etkinliklerin genellikle 
İstanbul’da yapıldığını biliyoruz. İz-
mir kent olarak bu etkinliğe nasıl 
bir katma değer sunuyor? İzmir’deki 
startup ekosistemi buradan nasıl ya-
rarlanıyor?
Türkiye girişimcilik ekosisteminde son 
10 yılda yaşadığımız gelişmeleri bir son-
raki aşamaya taşımak için artık tematik 

inovasyonun yayılması için etkin bir rol 
oynuyor, ülkelerin ve bölgelerin kalkın-
masında önemli araçlar haline geliyor. 
GreenTech İzmir, tüm bu gelişmele-
rin ışığında, inovasyon ve girişimcilik 
ekosisteminin iki önemli aktörü olan 
startup’lar ile kurumsal şirketleri sür-
dürülebilirlik teması altında bir araya 
getirmek ve işbirliklerini tetiklemek 
amacıyla tasarlanmış bir program. 
Program iki aşamadan oluşuyor. İlk aşa-
mada, seçilen yeşil teknoloji startup’ları 
bir aylık mentorluk süreci ile girişim 
hızlandırma programına katılıyorlar. 
İkinci aşamada ise, bu startup’lar ve bu 
startup’ların ürün ve hizmetleriyle ilgi-
lenen kurumsal aktörler (büyük şirket, 
kamu kurumu, belediye, organize sana-
yi bölgesi vb.) işbirliği imkanlarını gö-
rüşmek üzere bir araya gelecekleri bir 
final günü etkinliği düzenleniyor.

Bu sene etkinlik ikinci kez düzenle-
niyor. Geçen seneki etkinlikten farklı 
olarak bir uygulama var mı? 
2018 yılında GreenTech İzmir 
Programı’nın hedef kitlesi İzmirli 
startuplar’dan oluşuyordu. Etkinlik 
kapsamında öncelikle İzmir’deki ye-
şil teknolojilerle ilişkili startup havuzu 
oluşturuldu. Öte yandan, kurumsal ak-
törler tarafında, sadece büyük firmalar 
ile iletişim kuruldu.
Bu yıl ise, Türkiye’nin dört bir yanın-
dan startup’lar programa katılma şansı 
yakaladılar. Öte yandan bu yıl büyük 
firmaların yanı sıra kamu kurumu, 
belediye, organize sanayi bölgesi gibi 
kurumsal aktörler de yeşil teknoloji 
dönüşümleri için startup’lar ile görüş-
meler yaptılar. Özellikle belediyelerin, 
temiz teknoloji startup’ları için önemli 
bir müşteri grubu olduğunu gördük. 
Belediyeler ve startup’ları bu şekilde 
yapısal bir platformda bir araya getiren 
ilk program olduğumuza inanıyoruz.

Geçtiğimiz yıl etkinlik nasıl sonuçlar 
vermişti? Nasıl bir ilerleme kaydedil-
di? Hedeflenen noktaya gelindi mi? 
2018 yılında, program ana amacı olan 
startup’larla kurumsal şirketleri bir ara-

“GreenTech İzmir, tüm bu gelişmelerin ışığında, inovasyon ve 
girişimcilik ekosisteminin iki önemli aktörü olan startup’lar ile 

kurumsal şirketleri sürdürülebilirlik teması altında bir araya 
getirmek ve işbirliklerini tetiklemek amacıyla tasarlanmış bir 

program.” 
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ği tehlikede olan taşınır veya taşınmaz 
varlıkların; kültürel mirasların korun-
ması ve aslına uygun bir şekilde restore 
edilmesini amaçlıyor. Dernek, söz ko-
nusu eserlerin ve yapıların korunarak 
gelecek nesillere aktarılabilmesi için 
halkı bilinçlendirmek, yerel ve ulusal 
yetki sahiplerinin dikkatlerini konuya 
çekmek ve kültürel mirasa sahip çı-
kabilecek bir kamu bilinci yaratmayı 
hedefliyor. Derneğin Proje Yöneticisi 
Çağla Parlak, bu hedefe yönelik olarak 
risk altında olan mimari eserlerin bel-
gelenmesi çalışmalarını yürüttüklerini 
söylüyor: “Özellikle kimsenin bilme-
diği, Anadolu’nun farklı köylerinde, 
mahallelerinde olan mimari eserlerin 
belgelenmesi ve bunların nasıl risklere 
maruz kaldığının ortaya konulması ve 
bu risklerin ortadan kaldırılması için 
farklı disiplinlerden uzman gruplarla 
raporlar yazıyoruz. Ayrıca taşınabilir 
kültür varlıklarının, mesela Süryani el-
yazmalarının korunmasıyla ilgili proje-
ler yürütüyoruz. 38 üyemiz var. Genç, 
dinamik bir derneğiz.” 

Kültürel Mirası Koruma Derneği 
(KMKD), Türkiye’de kültürel miras 
alanındaki faaliyetlerin etkinleştirilip 
geliştirilmesini sağlamak; uluslararası 
ve yerel düzeyde kültürel miras ala-
nındaki kişi, kurum ve kuruluşlar ile 
birlikte ortak çalışmalar ve projeler 
yürütmek amacıyla 2014’te kuruldu. 
KMKD, öncelikle yok olmayla karşı 
karşıya kalan, tahrip edilmiş ve gelece-

Katılımcı ve Bütüncül 
bir “KORU”ma Projesi
Kültürel Mirasın Korunması için Kapasite Geliştirme 
(KORU) Projesi, Kültürel Mirası Koruma Derneği’nin 
(KMKD) Edinburgh World Heritage ile beraber 
yürüttüğü, British Council tarafından Kültürel Koruma 
Fonu kapsamında desteklenen, Mardin ve Antakya’da 
gerçekleşen bir proje. Kültürel miras bilincinin artırılması 
ve kültürel mirası korumak için doğru yöntemlerin teorik 
ve pratik olarak benimsenmesini amaçlayan projeyi 
KMKD Proje Yöneticisi Çağla Parlak, Kültürel Miras ve 
Kapasite Geliştirme Yöneticisi Dr. Banu Pekol ile Eğitim 
Koordinatörü Sena Kayasü’den dinledik.

Nevra YARAÇ

Çağla Parlak

Dr. Banu Pekol

Sena Kayasü
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olduğunu da ekliyor: “Biz aslında ‘siz 
de kültürel mirasın korunmasında aktif 
rol alabilirsiniz’ diyoruz. Öğretmenler 
matematik dersinde bile tarihi bir bi-
nadaki taşları saymak gibi uygulamalar-
la çocukları bu meseleyle tanıştırabilir. 
Turist rehberleri bazen risk altındaki 
binaları ilk fark eden kişiler oluyor. 
Rehberler bir bina gezdirirken onun 
restorasyon tarihini anlatabilmeli. İyi 
veya kötü restorasyon farkının nasıl 
olduğunu anlatıyoruz onlara. Temel 
bilgilere sahip olduğunuzda bu alanda 
aktif olmak zor değil.” Türkiye’de res-
torasyonların genellikle kapalı kapılar 
ardında olduğunu, açıldıktan sonra 
ortaya çıkanı eleştirmenin de yeterli 
olmadığını söylüyor. Bu noktada da çö-
züm için sürece dahil olmak gerektiğini 
söylüyor Dr. Pekol. 
Bu nedenle bir yandan eğitimlerle bu 
alandaki birikimi aktarırken diğer yan-
dan kültürel mirasın korunmasında bi-

rebir çalışan taş ustaları, marangozlar 
gibi zanaatkârlara yönelik uzman eği-
timleri düzenleniyor. 
İskoçya, Edinburgh’da verilen eği-
timde taş ustaları oradaki ustalarla bir 
araya gelerek farklı taş uygulamalarını 
görme fırsatı yakalamışlar. Kültürel 

Derneğin Edinburgh World Heritage 
ile beraber yürüttüğü, British Council 
tarafından Kültürel Koruma Fonu kap-
samında desteklenen, Kültürel Mirasın 
Korunması için Kapasite Geliştirme 
(KORU) Projesi iki yılı aşkın süredir 
yoğunlukla Mardin ve Antakya’da yü-
rütülüyor. Ocak 2020’de tamamlana-
cak projenin geleneksel restorasyon 
projelerinden farkı, kültürel mirası ko-
rumanın ve geleceğe taşımanın ancak 
miras alanlarına değen tüm paydaşların 
katılımı ile mümkün olduğunu göste-
ren bütüncül yaklaşımı. 
KMKD Kültürel Miras ve Kapasite 
Geliştirme Yöneticisi Dr. Banu Pekol, 
yerel yönetimler, öğretmenler, tur reh-
berleri, tarihi ev malikleri, anıt bakıcı-
ları, gazeteciler ile hem teorik hem de 
pratik eğitimler yaptıklarını söylüyor. 
Türkiye’de kültürel miras konusunda 
çok konuşulduğunu ama bu konuşu-
lanların yapıcı değil yerici eleştiriler 

Tamirevi’ndeki restorasyon 
uygulaması, tarihi yapıların 
onarım ve bakımı ile enerji 

verimliliğini sağlama 
konularına odaklanıyor. 

Restorasyonu büyük oranda 
tamamlanan yapının alt katı 

Ekim ayında açılacak olan 
sergi ile birlikte kalıcı bir 

“koruma sergisi” olarak faaliyet 
yürütecek.
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gençler önceliğimiz değil. Dolayısıyla 
biz daha dezavantajlı gruplara da alan 
sağlamak istiyoruz.”

Tarihi Binalar ve Enerji 
Verimliliği
Projenin önemli unsurlarından biri 
de tarihi binalarda enerji verimliliği. 
Tarihi binaların duvar kalınlıkları vs. 
gibi özellikleriyle zaten enerji verimli 
bir şekilde inşa edildiğini belirten Dr. 
Pekol, Türkiye’de hem çok önemli bir 
tarihi yapı stoku hem de yeşil binalar 
kaygısı olduğunu ama bu ikisinin daha 
önce neredeyse hiç kesişmediğini söy-
lüyor. 
KORU Projesi Tamirevi adı verilen ve 
Mardin’de restorasyonu yapılan tarihi 
evdeki sergi, bir mimari koruma mo-
deli oluşturan projenin önemli adım-
larından biri. Tamirevi, restorasyonu 

belirtiyor: “Bu programda amacımız 
çevrimiçi bir QGIS veri tabanı oluştur-
mak. İnsanların Mardin ve Antakya’da-
ki risk altındaki binaları görebileceği ve 
onun hakkındaki verilere ulaşabileceği 
bir veri tabanı olacak bu. Öğrencilere, 
günümüzde çok değerli bir beceri olan 
bu sistemi kullanmayı öğreteceğiz. Ar-
dından Yapı Analiz Programı’na katkı 
sağlayacaklar. Kamplara sadece mi-
marlık öğrencileri değil, sosyoloji, tarih 
gibi farklı bölümlerden motivasyonu 
yüksek, bu alanda bir şeyler yapmak is-
teyen öğrenciler kabul ediliyor.” Ancak 
bu noktada pozitif ayrımcılık yaptıkla-
rını söylüyor Parlak: “Bu tip kamplara 
daha az erişimi olan gençlere öncelik 
tanımaya gayret ediyoruz. Büyük şe-
hirlerdeki bir özel üniversitenin öğ-
rencisi olup da yurtdışında üç atölyede 
bulunmuş, başka erişim imkanları olan 

mirasa bakış konusunda iki ülke ara-
sındaki farkları şöyle açıklıyor derne-
ğin Eğitim Koordinatörü Sena Kaya-
sü: “Türkiye’de özellikle Mardin’de 
ustalar el vererek, çıraklıkla yetişiyor. 
Orada ise çok resmi bir eğitim sistemi 
var. Dört sene okuyorlar, bir taraftan 
da çıraklık yapıyorlar, sınavları oluyor. 
Bunları görmek ustalara çok ilginç gel-
di. Türkiye’deki ustalar kültürel miras, 
restorasyon konusunda yıllardır çalı-
şıyorlar ve bir şeyler öğrenmişler ama 
onları çıraklara aktarmaları çok zor olu-
yor resmi bir eğitim ortamı olmadığı 
için.” Pekol da taş ustaları eğitiminde, 
hangi malzemelerin neden kullanıldı-
ğına, neden belli şekillerde kesilmesi 
gerektiğine dair bilgiler verdiklerini 
söylüyor. Ayrıca iş güvenliği de eğitim-
lerin önemli bir unsuru. 
Proje kapsamında bir de üniversite öğ-
rencilerine yönelik kamplar var. İlki 
geçen Eylül ayında Mardin’de ger-
çekleştirilen kampın ikincisi de 8-16 
Eylül’de Antakya’da olacak. Kayasü, 
kamplar sayesinde farklı gruplara pra-
tik yapmak için fırsat yarattıklarını söy-
lüyor. Mimari restorasyon, taşınabilir 
eser koruma ve Türkiye’de çok bilinen 
ve üzerine çalışılan bir alan olmayan 
kültürel mirası yorumlama konularına 
odaklandıklarını belirten Kayasü, bu yıl 
projenin beş ayağından biri olan Yapı 
Analiz Programı’nı da eklediklerini 

Proje kapsamında üniversite 
öğrencilerine yönelik kamplar 

var. İlki geçen Eylül ayında 
Mardin’de gerçekleştirilen 

kampın ikincisi de 8-16 Eylül’de 
Antakya’da olacak. Kamplara 
sadece mimarlık öğrencileri 

değil, sosyoloji, tarih gibi farklı 
bölümlerden motivasyonu 

yüksek, bu alanda bir şeyler 
yapmak isteyen öğrenciler 

kabul ediliyor.
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Ne yapmalıyız?” olduğunu söylüyor: 
“Türkiye’de bu konuda hibe/fonlar 
var. Ama bunların bir arada toplandı-
ğı ve nasıl kullanılacağına dair bir el 
kitabı yoktu, onu sağladık. Tarihi ya-
pılar için bakım takvimimiz var, ay ay 
hangi bakımların yapılması gerektiğini 
detaylandırdık. Aynı zamanda kültürel 
miras haberciliği, definecilikle mü-
cadele ve öğretmenler için rehberler 
hazırladık.” 
Parlak, KORU Projesi’nin bitmesinin 
etkilerinin biteceği anlamına gelme-
diğini, eğitim verdikleri yetişkinler ve 
gençlerle bağlarını devam ettirdiklerini 
vurguluyor: “Onların kendi yerellerin-
de bir şeyleri başlatmaları çok önemli. 
Bu alana dair sivil inisiyatifler kurabi-
lirler örneğin. KORU’nun sürdürülebi-
lirliğini böyle sağlayacağız.”   m

Kayasü, özellikle Mardin’in altı kaya 
olduğu için altyapı çalışması yapmanın 
çok zor olduğunu, sit alanı olması sebe-
biyle doğalgaz döşenmeyeceğini ve bu 
sebeple birçok evde kömür yakıldığını 
söylüyor. Tamirevi’nde kullanılan hava 
kaynaklı ısı pompası gibi alternatiflerin 
ise yüksek maliyetli olması nedeniyle 
Mardin’de kömür kullanımının yerini 
yeşil enerjinin alması için desek ve teş-
viklere ihtiyaç olduğunu belirtiyor. 

Erişilebilir Bilgi Bankası
Projenin bir ayağı da Bilgi Bankası. 
Koruma konusunda herkesin anlaya-
bileceği bir dilde el kitapları, sözlükler 
hazırlanmış ve bunlar web sitesinden 
indirilebiliyor. Dr. Pekol kendilerine 
en çok gelen sorulardan birinin “Tari-
hi bir konağımız var ama paramız yok. 

sırasında üniversite öğrencileri için bir 
koruma kampına, ayrıca marangozlar 
ve taş ustaları eğitimlerine ev sahipliği 
yapmış. Şantiye, restorasyon boyunca 
mimarlar ile ustaların anlatımı eşliğin-
de gezildi, çocuklar için de şantiye tur-
ları düzenlendi. Yapının giriş katı bir 
sergi alanı, üst katı ise sanatçı evi olarak 
tasarlanmış. Projenin tamamlanmasın-
dan sonra Tamirevi’nin yönetimi Mar-
din Müzesi’ne devrediliyor.
Tamirevi’ndeki restorasyon uygulama-
sı, tarihi yapıların onarım ve bakımı ile 
enerji verimliliğini sağlama konularına 
odaklanıyor. Restorasyonu büyük oran-
da tamamlanan yapının alt katı Ekim 
ayında açılacak olan sergi ile birlikte 
kalıcı bir “koruma sergisi” olarak faali-
yet yürütecek. Bu sergide, ziyaretçile-
re Tamirevi’nin restorasyon sürecinin 
yanı sıra, tarihi taş evlerde meydana 
gelen bozulma türlerinin neler olduğu, 
bu bozulmalara karşı ne gibi önlemler 
alınabileceği, Tamirevi’nde bu önlem-
lerden hangisinin neden kullanıldığı 
aktarılacak. Aynı zamanda, Tamirevi 
özelinde örnekler üzerinden, tarihi ya-
pılarda enerji verimliği uygulamaları 
gösterilecek. 

KORU Projesinin 5 Ayağı 

- Yetişkin Eğitimi: Tur rehberleri, 
ilköğretim öğretmenleri, yerel 
yönetimler, gazeteciler, tarihi anıt 
bakıcıları ve tarihi ev malikleri için 
her gruba ayrı tasarlanmış pratik ve 
teorik eğitimler düzenleniyor. Bu hedef 
gruplarına yönelik eğitimler 24-27 
Şubat 2018’de Mardin’de, 21-24 Şubat 
2019’da Antakya’da gerçekleştirildi. 
Aynı zamanda taş ustalarına hem 
Mardin’de hem Edinburgh’da koruma 
eğitimi verildi. Anıt Bakıcıları 
eğitimi ise Mayıs 2019’da İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 
- Koruma Güz Kampı: Türkiye’nin 
farklı üniversitelerinden öğrencilere 
yönelik olarak mimari koruma, 
taşınabilir obje koruma ve kültürel 
miras yorumlama ve korumada coğrafi 
bilgi sistemleri konularında, alanında 
uzman kişilerin eğitmenliği ile teorik ve 
uygulamaya dayalı Koruma Kampları 
gerçekleştiriliyor. İlk kamp 2018’de 
Mardin’de, ikincisi 2019’da Antakya’da 
yapıldı.
- Restorasyon Uygulamaları: Mardin 
tarihi merkezde bulunan geleneksel 

bir taş konut yapısı, Tamirevi, örnek 
uygulama projesi sunabilmek amacı 
ile Türkiye’de ilk defa enerji verimli 
olarak restore ediliyor. Restorasyon 
uygulaması tarihi yapıların onarım 
ve bakımına ve tarihi yapılarda enerji 
verimliliğini sağlama konularına 
odaklanıyor. Ayrıca, Antakya’da bir 
tarihi dükkanın cephesi aslına uygun 
olarak korunarak düzenlenecek 
ve benzer uygulama yapmak 
isteyenler için bir yol gösterici rehber 
hazırlanacak.
- Yapı Analiz Programı: Program, 
Mardin ve Antakya’nın tarihi kent 
sınırları içerisindeki tarihi yapıların 
mimari özelliklerini ortaya koyuyor, 
güncel durumlarını belgeliyor ve 
bunları dijital QGIS veri tabanına 
aktarıyor.
- Bilgi Bankası: Proje kapsamında 
kültürel mirasın korunmasına 
dair çeşitli başlıklarda kitapçık 
ve rehberler hazırlanıyor. Tüm 
broşürler proje internet sitesinden 
(koruprojesi.org) PDF formatında 
indirilebiliyor.
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Dünya Gıda Günü kapsamında 17 
Ekim’de gıdanın bugününü ve yarı-
nını, “Gıdanın Geleceği” ana teması 
ekseninde tüm yönleriyle ele alacak 
olan Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, 
Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜ-
GİS işbirliğinde, T.C. Tarım Orman 
Bakanlığı ve FAO destekleriyle Fa-
irmont Quasar Oteli’nde toplanacak. 
En yeni fikirleri paylaşmak, etkili or-
taklıklar geliştirmek ve gıda sistemi-
nin en acil sorunlarına yeni çözümler 
getirmek üzere sürdürülebilir gıda 
tedarik ve tüketiminin konuşulaca-
ğı zirvede, tüketici davranışlarından 
şeffaf ve sorumlu tedarik zincirine, 
ambalajdan gıda atığına, iklim deği-

şikliğinden sürdürülebilir tarıma, ino-
vasyondan beslenmeye kadar pek çok 
konu ele alınacak.
Zirve kapsamında bu yıl ikinci kez 
gerçekleştirilecek beslenme etkin-
liğinde; doğru beslenme farkında-
lığı, yerel gıda kültürü, gastronomi, 
organik gıdalar, alternatif beslen-
me modelleri, özel risk grupları ve 
kamu politikaları üzerine beslenme 
konusu, farklı oturumlarla tüm pay-
daşları bir araya getirecek. Beslenme 
dünyasının uzmanları, fikir önderle-
ri, akademisyenler ve markaları bir 
araya getirecek etkinlik, birey ve top-
lum sağlığının dinamiklerini ölçmeyi 
amaçlıyor.

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nin ana 
sponsoru Yıldız Holding ve Palsgaard, 
altın sponsor Barilla, gümüş sponsor 
CHEP Türkiye olurken, bronz spon-
sor olarak Denizbank ve Karadeniz 
İhracatçı Birlikleri destek verecek. 
Zirve’nin ana medya sponsoru ise 
NTV. Sürdürülebilir Gıda Konferansı 
ile ilgili detaylı bilgiye www.surduru-
lebilirgidazirvesi.com internet sitesi 
üzerinden erişebilir, program detay-
larını takip edebilirsiniz.

Gelecek nesilleri düşünerek gıda sanayiinin bütünleşik 
bir yaklaşım ile sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir sis-
temlere dönüşümünü hızlandırmak amacıyla kurulan, 
“Sürdürülebilir Gıda Platformu” çalışmalarına devam 
ediyor. Türkiye’de sürdürülebilir tarım, su, kaynak yö-
netimi, gıda güvenliği, iklim değişikliği, sorumlu üretim, 
sorumlu tüketim, sağlıklı beslenme gibi tehditler ve ih-
tiyaçların sonucu olarak kurulan ve aralarında Aromsa, 
Balparmak, Chep, Danfoss, Eker, GT Danışmanlık, 
İntertek, Leroy, Kalite Sistem Mérieux NutriSciences, 
Metro Toptancı Market, Migros, Pınar, Reis, Ülker gibi 
kurumların yer aldığı platforma geçtiğimiz günlerde Sü-
taş da dahil oldu.
9 Temmuz’da Fairmont Quasar Istanbul’da bir araya 
gelen platform üyeleri Türkiye’de sürdürülebilir gıda 
için aksiyon alınması gereken konuları masaya yatırdı. 
Geçtiğimiz dönem gıda sektöründe sürdürülebilir am-
balaj dönüşümüne katkıda bulunması hedefiyle “Sür-
dürülebilir Gıda Ambalaj Kılavuzu” hazırlanmıştı. Plat�” hazırlanmıştı. Plat-

form, gerçekleştirdiği bu toplantıda alınan karar doğrultusunda 
“gıda okuryazarlığı” çalışmaları kapsamında tüketiciye aktarıl-
mak istenen bilgileri içeren bir kitapçık oluşturmayı planlıyor.

Gıda Sisteminin En Acil 
Sorunlarına Yeni Çözümler

Sürdürülebilir Gıda Platformu Yeni 
Üyeleri ile Büyümeye Devam Ediyor
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Planının dört ana alanını öncelikli ko-
nularımız çerçevesinde şekillendirdik. 
Bu konuları belirlerken paydaşların ve 
şirketin önceliklerini tespit ettik ve or-
tak konuları gündemimize alarak mat-
ris üzerinde haritalandırdık. 
Paydaşlarımızı çalışanlar, müşteriler, 
bayiler, tedarikçiler, kamu kurumları, 
STK ve dernekler olarak grupladık ve 
bu gruplardan en öncelikli paydaşla-
rı seçerek online anketler aracılığıyla 
onlara ulaştık. Gündemimizde olan 
konuların yanı sıra sürdürülebilirlik 
kapsamında beklentileri ve Anadolu 
Efes’in çalışmaları hakkında fikirlerini 
öğrendik. Analize küresel ve sektörel 
trendleri de dahil ettik. Paydaşlarımız-
dan aldığımız görüşlerle de şirket ön-
celiklerini son haline getirdik.

Hangi alanlarda ilerleme kaydediyor-
sunuz sürdürülebilirlik alanında? 

hareketle katma değerli bir iş mode-
liyle pozitif etki yaratma yaklaşımını 
benimsiyoruz. 
Anadolu Efes Pozitif Etki Planı’nın 
ikinci dönemini oluşturan 2016-2020 
hedeflerimiz doğrultusunda çalışma-
larımıza devam ediyoruz. “Pozitif Etki 
Planı” adını verdiğimiz sürdürülebi-
lirlik stratejimiz ile ana etki alanları-
mız olan “Çevre, Çalışanlar, Toplum 
ve Değer Zincirinde” pozitif etkimizi 
artırmaya odaklanıyoruz. Pozitif Etki 
Planı yenilikçi bir yaklaşımla, işbirlik-
leri ve ortaklıklar kurarak nasıl daha 
iyi bir etki yaratmayı planladığımızı 
açıklıyor ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’na katkımızı ortaya koyuyor.
Sürdürülebilirlik stratejimizi tanım-
layan Pozitif Etki Planı’nın temelinde 
önceliklendirme analizi yatıyor. Geçen 
yıl kapsamlı bir paydaş analizi ile önce-
liklerimizi ve stratejimizi güncelledik. 

Yeni Sürdürülebilirlik Raporunuz ya-
yınlandı. Anadolu Efes Pozitif Etki 
Planı da güncellendi bildiğimiz kada-
rıyla. Bu konuda bilgi verebilir misi-
niz? 
Dijitalleşme ve teknolojinin hızlı geli-
şimi, şehirleşme ve demografik yapı-
lardaki hızlı değişim yaşamı da farklı-
laştırıyor. Örneğin tüketici davranışları 
değişti, buna paralel olarak tüketici-
lerin kurumlardan beklentileri de de-
ğişti. Diğer yandan iklim değişikliği ve 
azalan kaynaklar çevre üstünde baskı 
oluşturan üretim ve tüketim şekilleri-
mizi değiştirmemiz gerektiğini ortaya 
koydu. Ekosistemleri koruyan sür-
dürülebilir tarım yöntemleriyle artan 
nüfusun gıdaya erişiminin sağlanması 
gerekiyor. Bu trendlerle şekillenen 
günümüzde iş dünyasının daha iyi bir 
gelecek için dönüştürücü güç olması 
gerektiğine inanıyoruz. Bu noktadan 

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 
  Çalışmalarımızın Sağlamasıdır”

“Pozitif Etki Planı” 
başlığı altında devam 
ettikleri sürdürülebilirlik 
çalışmalarının yeni 
çıktılarını, Anadolu Efes 
Bira Grubu Başkanı ve 
CEO’su Can Çaka ile 
konuştuk. Çaka, Çevre, 
Toplum, Çalışanlar ve Değer 
Zinciri olmak üzere dört 
ana alanda topladıkları 
çalışmalarını Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları ile nasıl 
ilişkilendirdiklerini anlattı.

Barış DOĞRU
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devam ediyoruz. Tüm bu çalışmaları 
yapmamız için en önemli destekçile-
rimiz çalışanlarımız. Onların haklarını, 
eğitimlerini destekliyor ve bu konudaki 
amaçları çok önemsiyoruz.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ça-
lışmalarımızı Anadolu Efes Pozitif Etki 
Planı altında, Çevre, Toplum, Çalışan-
larımız ve Değer Zinciri olmak üzere 
dört ana alanda topladık: Bu dört ala-
nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
ile ilişkilerini de şu şekilde özetleyebi-
liriz:

Değer Zincirimiz
AMAÇ 4 - Nitelikli Eğitim: 180 arpa 
üreticisine ortalama bir saatlik eğitim, 
100 civarında şerbetçiotu üreticisine 
de yaklaşık bir saatlik teknik eğitim 
verdik.
AMAÇ 8 - İnsana Yakışır İş ve Eko-
nomik Büyüme: Sözleşmeli alım mo-
deli kapsamında çiftçilere ürünlerini 

Anadolu Efes olarak tüm iş süreçleri-
mizde sürdürülebilirlik ile ilgili çalış-
maları yakından takip ediyoruz. Bu ça-
lışmalarımızın sonuçlarını raporluyor, 
ulusal ve uluslararası paydaşlarımıza 
gönderiyoruz. Hammaddemiz nede-
niyle tarım ve çevre konularında daha 
yoğun çalışmalar yapıyoruz. Çevre 
konusunda çalışmalarımızı değerlen-
dirmek üzere her yıl ÇEVKO tarafın-
dan bir rapor hazırlanıyor. Bu konuda 
ilerlemelerimizi görmek bizi çok mutlu 
ediyor. Hedeflere ulaşmak için ortak 
çalışmanın önemine olan inancımızla 
da farklı STK’larla işbirlikleri içerisin-
deyiz. 2018 yılında yaptığımız en heye-
can verici çalışmalardan biri, tarım alı-
nındaki çalışmalarımızı bir adım daha 
ileri götürmek için WWF-Türkiye ile 
başlattığımız Akıllı Tarım projesi. 
Çevre çalışmalarımızın yanı sıra top-
lumsal yatırımlarımızı da her geçen 
sene artırıyoruz. Uzun yıllardır sürdü-
rülebilir turizm modelleri geliştirme 
amacı ile gerçekleştirdiğimiz Gelecek 
Turizmde projemize devam ediyo-
ruz. Şimdiye kadar 16 farklı bölgede 
projeler gerçekleştirdik. Bu projelere 
her sene üç yeni bölge ekliyoruz. Kül-
tür-sanat ve spor desteklerimiz devam 
ediyor. Girişimcilik ekosisteminin geli-
şimine önem veriyoruz. Bu konuda da 
çalışmalarımız var. 

Çalışanlarımız en değerli parçalarımız. 
Çalışan memnuniyeti, eğitim ve gelişi-
mine odaklanıyoruz. Ve tabii ki değer 
zincirimizin gelişimi ve sorumlu teda-
rik öncelikli konularımızdan.
Sürdürülebilirlik, olmazsa olmazları-
mızdan olduğu için her alanda ilerleme 
kaydetmek için var gücümüzle çalışıyo-
ruz. 

SKH’ler (Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri) ile ilgili bir çalışmanız var 
mı? Daha doğrusu kendi sürdürüle-
bilirlik çalışmalarınızı SKH’lerle iliş-
kilendiriyor musunuz? 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı, 
sürdürülebilirlik çalışmalarının sağla-
ması niteliğinde görüyor ve tüm çalış-
malarımızı da bu amaçları baz alarak 
yapmaya özen gösteriyoruz. Anadolu 
Efes Pozitif Etki Planı çerçevesinde 
geliştirmeye devam ettiğimiz sürdü-
rülebilirlik çalışmalarımızla Birleşmiş 
Milletler’ in 2030 Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçları’na katkı sağlıyoruz. 
Hammaddesini bu topraklardan sağ-
layan bir şirket olarak özellikle çevre 
konusundaki amaçları önemsiyor ve bu 
konuda daha titiz çalışıyoruz. Toplu-
mun gelişmesi aynı zamanda daha 
eşit ve yaşanabilir bir dünya için 
KSS çalışmalarımıza hedefleri-
miz doğrultusunda hız kesmeden 

“Pozitif Etki Planı yenilikçi 
bir yaklaşımla, işbirlikleri 

ve ortaklıklar kurarak nasıl 
daha iyi bir etki yaratmayı 
planladığımızı açıklıyor ve 

Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’na katkımızı ortaya 

koyuyor”
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Toplum
AMAÇ 1 - Yoksulluğa Son: Doğrudan 
ya da dolaylı olarak, 8.000’den fazla 
çiftçi ailesinin geçimini sağlıyoruz. Ge-
lecek Turizmde ile 300 kadının istih-
dam edilmesine destek oluyoruz.
AMAÇ 2 - Açlığa Son: Gelecek Tarım-
da projesi kapsamında 36 yıldır sürdü-
rülebilir tarıma destek veriyoruz.
AMAÇ 4 - Nitelikli Eğitim: Sürdürü-
lebilir tarım uygulamalarının yaygınlaş-
tırılması için çiftçilerle birebir toplan-
tılar yaparak bilinçlendirme çalışmaları 
yapıyoruz.
AMAÇ 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitli-
ği: Gelecek Turizmde kapsamında ka-
dın girişimcileri destekleyerek kadının 
güçlenmesine katkı sağlıyoruz.
AMAÇ 8 - İnsana Yakışır İş ve Eko-
nomik Büyüme: 36 yıldır Türkiye’deki 
maltlık arpa ve şerbetçiotu üreticisine 
destek vererek, sektörde 30 milyon do-
larlık iş hacmi yaratıyoruz.
AMAÇ 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Alt-
yapı: Gelecek Girişimcilikte projesiyle 
İTÜ Çekirdek’e başvuran girişimcile-
re hem mentorluk hem de finansman 
desteği sağlıyoruz.
AMAÇ 10 - Eşitsizliklerin Azaltılma-
sı: Çiftçilere verdiğimiz sertifikalı to-
humlar karşılığında ürün alımı yapıyor, 
verdiğimiz eğitimlerle üreticilere ve 
kırsal kalkınmaya destek oluyoruz.
AMAÇ 11- Sürdürülebilir Şehir ve 
Yaşam Alanları: Çiftçilere verdiğimiz 
sertifikalı tohumlar karşılığında ürün 
alımı yapıyor, verdiğimiz eğitimlerle 
üreticilere ve kırsal kalkınmaya destek 
oluyoruz.
AMAÇ 17 - Amaçlar İçin Ortaklıklar: 
Toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak 
üzere desteklediğimiz projelerde Do-
ğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), T.C 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş 

alım garantisi veriyor, şirketimizin ser-
tifikalı tohumlarıyla üretimlerinde ve-
rimliliği artırıyor ve refah seviyelerinin 
yükselmesine katkı sağlıyoruz.
AMAÇ 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Alt-
yapı: Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları 
kapsamında kuraklığa dayanaklı, daha 
az su ve enerjiye ihtiyaç duyan, çev-
resel etkileri en aza indirilmiş 17 çeşit 
arpa ve yedi çeşit şerbetçiotu tohumu 
geliştirdik ve tescil ettirdik.
AMAÇ 12 - Sorumlu Üretim ve Tü-
ketim: Değer zincirimizdeki 8.600’den 
fazla tedarikçi ve 365 bayi ve distribü-
törün çalışma standartlarını yükselte-
rek sorumlu tüketim ve üretime katkı 
sağlıyoruz.
AMAÇ 15 - Karasal Yaşam: Akıllı Ta-
rım projesi ile biranın ana hammaddesi 
olan arpa ve şerbetçiotu üretiminde 
akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygula-
malarını yaygınlaştırıyoruz.
AMAÇ 17- Amaçlar İçin Ortaklıklar: 
SmartBarley (Akıllı Arpa) platformu 
aracılığıyla yüksek kalitede malt arpa 
yetiştirmek amacıyla dünyanın çeşitli 
yerlerinden üreticilerle işbirliği yapı-
yoruz.

Çalışanlarımız
AMAÇ 5 - Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği: Kadın çalışan oranımız geçen yıla 
göre %2’lik bir artış göstererek %27’ye, 
yönetim kategorisinde kadın çalışan 
oranımız ise %34’e ulaştı.
AMAÇ 8 - İnsana Yakışır İş ve Eko-
nomik Büyüme: Uluslararası standart-
larda yürüttüğümüz İSG çalışmaları-
mız sayesinde son üç yılda kaza sıklık 
oranında %50 ve kayıp gün oranında 
%66 iyileşme elde ettik.
AMAÇ 10 - Eşitsizliklerin Azaltılma-
sı: İnsan kaynakları süreçlerinde ırk, 
din, dil, yaş, milliyet, etnik kimlik ve 
cinsiyet ayrımı gözetmiyor ve eşit işe 
eşit olanak sunuyoruz.
AMAÇ 17- Amaçlar İçin Ortaklıklar: 
Farklı ülkelerde faaliyet gösteren bir 
şirket olarak Türkiye ve dünya için kat-
ma değer yaratmak ve sürdürülebilir 
kalkınma için küresel ortaklıkları can-
landırmak için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik 
Çalışmalarında Anadolu 
Efes’te 2018’de Öne Çıkanlar

b WWF-Türkiye işbirliğiyle Gelecek 
Tarımda-Akıllı Tarım projesine 
başladık.
b Türkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği tarafından 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
Akademi Ödülleri’nde Gelecek 
Tarımda projemiz ile ödüle layık 
görüldük.
b Arpa ihtiyacının %70’ine yakınını 
yerli üreticilerden temin ettik.
b İki yeni maltlık arpa çeşidini daha 
tescil ettirdik.
b 180 arpa üreticisine ortalama 
bir saatlik eğitim, 100 civarında 
şerbetçiotu üreticisine de yaklaşık 
bir saatlik teknik eğitim verdik.
b Global Sürdürülebilir Markalar 
ağının başlattığı “İyi Yaşam” 
inisiyatifinin Türkiye ayağında “İyi 
Tarım” alanını sahiplenerek “İyi 
Tarım Atölyesi”ni gerçekleştirdik.
b Gelecek Turizmde ile 2018 yılında 
yeni projelere destek olmaya devam 
ettik.
b Gelecek Girişimcilikte projemiz 
kapsamında İTÜ Çekirdek’le işbirliği 
yaparak üç girişimci projeye 
mentorluk ve finansman desteği 
sağladık.
b Çevresel verimlilik projeleriyle 26 
bin MWh tasarruf sağladık.
b Anadolu Efes Türkiye’de 
yürüttüğümüz Kutu Kapağı Azaltma 
Projesi ile son üç yılda 214.223 kg 
kutu, 181.224 kg kutu kapağı azaltımı 
sağladık.
b BÜYEM (Boğaziçi Üniversitesi 
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi) 
işbirliğinde yaptığımız Bayi Gelişim 
Programı kapsamında toplam 132 
bayi ve distribütöre eğitim verdik.
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uygulamalarıyla tanıştırmayı hedef-
ledik. Arpa ve şerbetçiotu tarımında 
kullanılan konvansiyonel yöntemler-
den kaynaklı, ekolojik dengeye yönelik 
tehditlerin azaltılmasını amaçladığı-
mız Akıllı Tarım projesi kapsamında 
Konya, Kayseri, Ankara, Adıyaman ve 
Bilecik’te 1.542 dekar arazide akıllı ta-
rım teknolojileri ve doğaya duyarlı tarla 
uygulamalarının faydalarını ölçümlü-
yoruz. Projede kullandığımız “Toprak 
ve Hava Sensörleri”, “Uydudan Tarla 
Sağlığı Takibi” ve “Dijital Toprak Tah-
lil Cihazı” gibi akıllı tarım uygulamaları 
vasıtasıyla çiftçilerin arazisinde toprak 
nemi, toprak ısısı, nispi nem ve ısı de-
ğerlerini anlık olarak topluyor ve dü-
zenli olarak ölçüp kayıt altına alıyoruz. 
Ayrıca çiftçilerimize özel düzenlediği-
miz eğitim programları ile gelecekte 
iklim değişikliğinin bir sonucu olarak 
karşılaşabilecekleri durumlara karşı na-
sıl önlem almaları gerektiği konusunda 
yol gösteriyoruz.
Ayrıca 36 yıldır yürüttüğümüz Ar-Ge 
ve inovasyon çalışmaları kapsamın-
da kuraklığa dayanaklı, daha az su ve 
enerjiye ihtiyaç duyan, çevresel etkileri 
en aza indirilmiş 17 çeşit arpa ve yedi 
çeşit şerbetçiotu tohumu geliştirdik ve 
tescil ettirdik. Çiftçilerimiz bu ürünleri 
kullanması için sözleşmeli alım yapıyo-
ruz. Kuraklığa dayanıklı arpa çeşitleri 
üzerinde çalışmalarımız var. Şimdiye 
kadar geliştirdiğimiz kuraklığa daya-
nıklı arpa çeşitlerimiz ile verim artışı 
da sağlıyoruz.   m

çevresel sürdürülebilirlik, faaliyetleri-
mizin devamlılığı için kilit rol oynuyor. 
İklim değişikliği ve azalan kaynaklar 
tarım ve gıda sektörünü önemli ölçüde 
etkiliyor. Bu nedenle iklim değişikli-
ğiyle mücadele en öncelikli konumuz 
arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra su 
risklerini yönetmeyi ve döngüsel eko-
nomiyi destekleyen atık ve ambalaj 
uygulamalarını hayata geçirmeyi he-
defliyoruz.
Özellikle tarım alanında iklim değişik-
liğinin etkilerini en aza indirecek çalış-
maları hayata geçirmeye özen gösteri-
yoruz. Tarımın önemi giderek artıyor. 
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki 2050 
yılında yaklaşık 10 milyar olacak dünya 
nüfusunu beslemek için gıda üretimi-
mizin küresel olarak en az %50 artması 
gerekiyor. 2050’de Türkiye nüfusu 95 
milyonu geçecek ve 2080 öngörülerine 
göre Türkiye tarımda bugün üretebil-
diğinden %15 daha az üretebilecek. Bu 
nedenle akıllı tarıma geçilmesi zorun-
lu. Doğru ve duyarlı tarım uygulama-
larının yaygınlaştırılması, verimin artı-
rılması için kadim bilginin teknoloji ile 
harmanlanarak kullanılması üretimde 
verimliliği artıracak başlıca etkenler. 
Akıllı tarım uygulamaları, tarımsal faa-
liyetlerin toprak, su ve canlılar üzerin-
deki etkilerini azaltacak, iklim değişik-
liği kaynaklı etkilere karşı daha dirençli 
hale gelmesini sağlayacak ve en önem-
lisi tarımda verimliliği artıracak. Akıllı 
Tarım projemizle arpa ve şerbetçiotu 
çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım 

Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
ile işbirliği yapıyoruz.

Çevre
AMAÇ 4 - Nitelikli Eğitim: Çalışanla-
rımıza çevre eğitimleri veriyoruz.
AMAÇ 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Alt-
yapı: Enerji verimliliği sağlayan düşük 
emisyonlu yeni teknolojileri yatırımla-
rımızda tercih ediyor, eski teknolojileri 
değiştiriyoruz.
AMAÇ 12 - Sorumlu Üretim ve Tü-
ketim: Üretim süreçlerimizi doğal 
kaynakların verimli kullanılması ve 
atıkların kaynağında azaltılarak nihai 
atıkların döngüsel süreçlere dahil edil-
mesi odağında kurguluyoruz. 
AMAÇ 13 - İklim Eylemi: Gerçekleş-
tirdiğimiz verimlilik ve iyileştirme ça-
lışmaları ile 101 bin ton CO2 salımının 
önüne geçtik.
AMAÇ 14 - Sudaki Yaşam: Tüm tesis-
lerimizde bulunan atık su arıtma tesis-
leriyle atık sularımızı arıtarak doğaya 
bırakıyoruz.
AMAÇ 17 - Amaçlar İçin Ortaklıklar: 
TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu ve 
Sürdürülebilir Tarım Çalışma Grubu, 
SKD Sürdürülebilir Tarım ve Gıda-
ya Erişim Çalışma Grubu ve ÇEVKO 
üyeliklerimiz ile çevresel sürdürülebi-
lirlik için işbirlikleri yapıyoruz
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kap-
samında ele aldığımız toplumsal geli-
şim sorumluluğunun bilinciyle yerel 
kalkınma alanında 36 yıldır tarıma, 11 
yıldır turizme, 42 yıldır spora, 31 yıldır 
sinemaya, 26 yıldır da tiyatroya katkıla-
rımızı sürdürüyoruz.

Son olarak bir de iklim değişikliği ile 
ilgili düşünce ve görüşlerinizi almak 
istiyoruz. Biliyorsunuz artık iklim 
krizi diyoruz, çünkü iklim değişikliği, 
basamakları üçer beşer atlayarak iler-
liyor. Siz de sonuçta bir gıda şirketi-
siniz ve tarıma göbekten bağlısınız. 
İklim krizinin etkilerini sahada hisse-
diyor musunuz? Bu konuda neler ya-
pıyorsunuz, yapmayı planlıyorsunuz?
Kendi hammaddesini bu topraklarda 
üreten ilk Türk şirketi olma hedefiyle, 

 “Doğrudan ya da dolaylı olarak, 8.000’den fazla çiftçi ailesinin 
geçimini sağlıyoruz. Gelecek Turizmde ile 300 kadının istihdam 

edilmesine destek oluyoruz”
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Sabancı Vakfı’nın desteklediği, 10. 
sezonunu tamamlayan “Fark Yaratan-
lar” programının bu yılki fark yara-
tanlarından biri, Bilecik’in Kurşunlu 
Köyü’nde yaşayan Bedriye Berber 
Engin. Çocukluğundan beri kitaplara 
olan tutkusuyla Bilecik Valiliği tara-
fından en çok kitap okuyan yetişkin ve 
Kültür Bakanlığı tarafından “sıra dışı 
okur” seçilmekle kalmayan Berber En-
gin, kitaplar sayesinde tanıştığı eko-tu-
rizmi kendi köyüne taşıyarak kadınların 
üretime katılmasını sağlamış ve köyden 
kente göçü tersine çevirmiş. Kitaplara 
olan bağlılığının nasıl başladığını şöyle 
anlatıyor Berber Engin: “Ben köyde 
yaşadım hep, tarım hayvancılık ve arı-
cılık yaptım. En iyi bildiğim şey top-
rağın, doğanın, hayvanların dili. Çok 
akıllı olduğum için değil de yıllarca bu 
işi yaptığım için tecrübeliyim. Çok kü-
çük yaşta annemi kaybetmişim. Mutlu 
çocukluk teorileri ararken hayal kurma 
ile tanıştım, hayal kurunca çok mutlu 
olduğumu fark ettim. Okuma yazmayı 
yeni öğrenmiştim, bir kağıt parçasının 
üzerinde hayal kuruyordum. Kitabı 
böylece, farkında olmadan hayatımın 
odak noktası haline getirmişim. Sonra 
da bütün hayatım kitabın ekseninde 
döndü.” İlerleyen yıllarda oğlunun An-
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
kazanmasının ardından, Berber 
Engin’in da daha fazla para kazanma-
sı gerekmiş. “Yedi tane sağmal ineğim 
var. Bunun yanında tereyağı, ekşimik 
yaparak Bilecik kapalı pazarda satmaya 
başladım. Orada da kitap okuyordum. 
Bilecik Kütüphanesi’ne yeni atanan 
müdürün dikkatini çekmiş tezgahım-
daki kitaplar. ‘Bunları kim okuyor’ 
dedi, ‘Ben okuyorum’ dedim. Kütüp-
haneye davet etti beni, prosedürlerini 
esnettiler benim için. 10-15 kitap alabi-
liyordum. Dört sene sonra en çok kitap 
okuyan yetişkin ödülünü aldım Bilecek 
Valisi’nden. Ödülümü almaya da tezga-
hımı bırakıp gittim, şalvarımla. 2012’de 
de Kültür Bakanlığı beni ‘sıra dışı okur’ 
seçti. Köyümden doğru dürüst çıkma-
mışım, Hatay’a kütüphaneler haftasına 
gittim. Orada çok ilgi gördüm, ‘iyi ki 

  Doğa ve Toplum için 
“Fark Yaratanlar”

Sabancı Vakfı’nın, Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda 
bulunan kişilerin farklı alanlarda yaptıkları çalışmalarla 
yarattıkları büyük etkileri görünür kılarak topluma ilham 
vermek amacıyla 2009 yılından bu yana desteklediği “Fark 
Yaratanlar” programı, 10. sezonunu tamamladı. 10 yıldır 
yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları gidermek 
üzere geliştirdiği projelerle topluma cesaret veren 190 
Fark Yaratan’ın videoları, yurt içinde ve yurt dışında 33 
milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaştı. 10. sezonun 
biri Bilecik’te biri de Burdur’da dönüşüme omuz veren iki 
fark yaratanı Bedriye Berber Engin ve Öztürk Sarıca’nın 
hikayelerini kendilerinden dinledik…

Nevra YARAÇ

Bedriye Berber Engin Öztürk Sarıca
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misafir arka taraftan biberini, domate-
sini, marulunu koparıp sofraya koyabi-
liyor. Yerel yemeklerimizi yapıyoruz. 
Sadece yemek yemeye gelen kesimi de 
ağırlamamız gerekiyor” diyor Berber 
Engin. Her hasat mevsiminde salça 
yaptıklarını, mayıs ayında Hıdrellez, 
haziran ayında kiraz toplama etkinlik-
leri düzenlediklerini söylüyor. Şu anda 
60 kişi konaklayacak kadar evleri var, 
evlerini açamayanlar da ekmek, mantı 
yaparak, tavuğunu, yumurtasını sata-
rak dahil oluyor eko-turizme. Berber 
Engin kadınların bu durumdan çok 
memnun olduğunu söylüyor ve ekliyor 
“Ben de mutlu kadın istiyorum. Kadın 
mutlu olunca bu herkese, çocuklarına, 
eşe, evliliğe, her ortama yansıyor bu”. 
Bütün bu gelişmeler tersine göçü de 

larda misafirleri ağırladıklarını söylü-
yor. Eko-turizm ile ekolojik tarımı da 
bir arada götürüyorlar. “Her evini açan 
atalık tohumlardan bir bahçe yapmak 
zorunda. Evin arka tarafını sebze, ön 
tarafını çiçek bahçesi yapıyor. Gelen 

okumuşum’ dedim. Kitabın çok güçlü 
bir vizyonu olduğunu fark etmeye baş-
lamıştım…”

Eko-Turizm ve Ekolojik Tarım 
Bir Arada
Sonra da hayalinin peşinde koşmaya 
başlamış: Eko-turizm. Eko-turizm uz-
manları saha çalışmasında Kurşunlu 
Köyü’ne gelerek köyde eko-turizm ya-
pılabileceğini söylemişler. Berber En-
gin nerden başlayacağını bilemezken, 
Tarımda Kadın Eli belgeseli ile in-
sanların kendisini tanımaya başladığını 
söylüyor. Ardından da kadınları ikna 
etmeye çalışmış ve başarmış. Köyde 
turizm için özel yapılmış evlerin olma-
dığını, herkesin kullandığı evi açtığını, 
bir odasını kendine ayırarak kalan oda-

Bedriye Berber Engin: “Kadınlar 
kendi gücünün farkına 

varsınlar. Bir de başarının uçuk 
kaçık hayallerde olduğunu 

görsünler. Başka yerde başarı 
yok. Ben yapabilirim demek 

lazım. Bir hayalin, bir de 
cesaretin olacak bunun peşinde 

koşacak”
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Bu Sezonun İlham Veren 15 Fark Yaratan Öyküsü

hayata geçirilen Anlatan Eller, işitme 
engelli-sağır bireylerin eğitimde 
fırsat eşitsizliklerine çözüm getirmeyi 
hedefledi. Binlerce işitme engelli 
bireyin Türk İşaret Dili’yle matematik 
öğrenmesine yardımcı olan sosyal 
girişim, hem eğitim dünyasında hem 
de işitme engelli bireylerin hayatında 
büyük fark yarattı. 

Hasan Kızıl: Farklı nedenlerden dolayı 
sakatlanmış, yaralanmış hayvanların, 
hayata yeniden umutla sarılması için 
var gücüyle çalışan Hasan Kızıl (Hayat 
Tamircisi), bugüne kadar kartaldan 
kaplumbağaya, köpekten kediye kadar 
300’e yakın hayvanın hayatına dokundu, 
onları hayata bağladı. 

Alerji ile Yaşam Derneği: Özlem 
Ceylan öncülüğünde 16 ailenin bir araya 
gelmesiyle alerji ile ilgili doğru bilinen 
yanlışları düzeltmek, dayanışmak 
ve toplumda farkındalık yaratmak 
üzere kurulan dernek, binlerce ailenin 
bilinçlenmesine destek oldu, alerjik 
çocukların ve ailelerinin yaşam 
kalitelerini artırdı. 

Lisinia Doğa: Doğanın kirletilmesi 
ve bunun yansıması olarak ortaya 
çıkan kansere karşı mücadele etmek, 
doğal hayatı sürdürmek ve gelecek 
nesillere aktarmak üzere Öztürk 
Sarıca tarafından kurulan Lisinia Doğa, 
gerçekleştirdiği yüzlerce projeyle doğal 
dengenin korunmasına yardımcı olarak 
bölgede yaşayanların hayatında ve 
ekolojik yaşamın korunmasında büyük 
fark yarattı. 

Atma! Tamir Olsun, Çocuklara Umut 
Olsun: Muammer Kavazoğlu tarafından, 
kullanılmayan, arızalı, kırık, bozuk 
oyuncakların tamir edilerek ihtiyaç 
sahibi çocuklara ulaştırmak ve onları 
mutlu etmek için hayata geçirilen 
proje kapsamında bugüne kadar 3.200 
oyuncak tamir edildi ve ihtiyaç sahibi 
çocuğa ulaştırıldı. 

Pozy: Şiddet içeren, üzücü, kötümser 
haberlerin iyimser ve pozitif haberlerin 
önüne geçmesinden rahatsızlık duyan 
Turgay Öztürk ve arkadaşları tarafından 
hayata geçirilen sadece mutlu eden 
ve ilham veren haberlerin paylaşıldığı 
Pozy platformu, haberleri duygu analiz 
sisteminden geçirerek okuyucuya 
sunuyor. 

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: 
Cinsel şiddeti daha görünür, konuşulur 
ve tartışılır kılmak için bir grup aktivist 
tarafından 2014 yılında kurulan dernek, 
toplumda cinsel şiddeti önlemek 
amacıyla onay kültürünü yerleştirmek, 
koruyucu önleyici çalışmalar yapmak 
ve cinsel şiddetten hayatta kalanlara 
yönelik destek sistemini geliştirmeye 
katkı sağlamak için çalışmalar 
yürütüyor. 

Theodora Sevgi Doktorları: Hastanede 
uzun süre tedavi gören çocukları 
güldürerek onları hastane ortamından 
koparıp renkli bir hayal dünyasına 
doğru yolculuğa çıkaran Theodora Sevgi 
Doktorları, Türkiye’de faaliyet gösterdiği 
20 yıldır 350 binden fazla hastane 
ziyareti gerçekleştirdi. 

Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği (KİFDER): 
Toplumda hastalığa dair farkındalığın 
artırılması ve hastalar ile hasta 
yakınlarının hayatını kolaylaştırmak 
için kurulan KİFDER, eğitimler verdi, 
ilaç temini ve tedavi süreçlerinin 
hızlandırılmasına destek oldu, kistik 
fibrozis testinin yenidoğan taramasına 
eklenmesi için çalışmalar yürüttü. 

Hakan Yücel (Bisikletli Kütüphaneci): 
Bisikletinin arkasına monte ettiği 
römorkuyla Bitlis’in köy okullarını gezen 
ve hediye ettiği kitaplarla çocuklara yeni 
dünyalar aralayan Hakan Yücel, bugüne 
kadar 46 ayrı köy okuluna 1.779 km 
yolu bisikletiyle pedal çevirerek gitti ve 
8.000’e yakın kitap hediye etti.  

Engelsiz Filmler Festivali: Bir 
grup sinema sevdalısı arkadaşın 
hayallerinden ortaya çıkan, engelli 
bireylerin kültürel hayata eşit katılımı 
için 2013 yılında hayata geçirilen 
festival kapsamında 300’ün üzerinde 
film gösterimi yapıldı ve engelli-engelsiz 
20 binin üzerinde kişiye ulaşıldı. 

Yaşayarak Öğrenme Merkezi 
(YAŞÖM): 2011 yılında Hülya Denizalp 
mentorluğunda bir grup genç tarafından 
kurulan ve bugün 150’ye yakın aktif 
gönüllüsü bulunan YAŞÖM, öğrenmenin 
yeri, zamanı ve yaşının olmadığı 
felsefesiyle geliştirdiği projeler ile 
binlerce gencin hayatına dokundu. 

Mekanda Adalet Derneği: Şehircilik 
uzmanı Yaşar Adnan Adanalı ve bir 
grup arkadaşı tarafından kurulan 
dernek, daha adil, demokratik, ekolojik 
kent ve kırsal mekanlarda yaşam 
hedefiyle yaptığı çalışmalarla sivil 
toplumun kentleşme meselesine katkı 
sağlamasına yardımcı oldu. 

Bedriye Berber Engin: Yaşadığı köyü 
bir eko-köye dönüştüren Bedriye 
Berber Engin, Kurşunlu Köyü’nü yerli ve 
yabancı turistlerin uğrak noktası haline 
getirdi. Yaptığı çalışmalar ile köyden 
şehre göçü durdurup geri dönüşlerin 
başlamasını sağlayan Berber Engin, 
Anadolu’daki binlerce köye örnek oldu.
 
Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor 
Kulübü Derneği: İsmail Bayraktar 
öncülüğünde hentbolu bir araç olarak 
kullanarak dezavantajlı ailelerin kız 
çocuklarını topluma kazandırmak ve 
daha bilinçli bir toplum oluşturmak 
amacıyla çalışmalar yapan dernek, dar 
gelirli ailelerin kızlarına umut oldu. 
Onların hem eğitim hayatlarına devam 
etmesini hem de hentbol sporunda 
profesyonelleşmelerini sağladı. 

Anlatan Eller: Genç bir matematik 
öğretmeni Pelin Baykan tarafından 
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var. Orada kanserin gerçek sebeplerini 
resimlerle, bozulmuş doğa alanlarıyla 
anlatıyoruz.” 
Özellikle suyla ilgili projelerinin çok 
önemli olduğunu vurguluyor Sarıca: 
“Çünkü 93’ten bu yana talihsiz birkaç 
rapordan dolayı Türkiye’de kesilen ke-
çiler, sonraki süreçte ortaya çıkan et süt 
açığı, bunu sağlamak için yurtdışından 
gelen inekler ve bu inekleri beslemek 
için mısır yonca tarımı nedeniyle yapı-
lan göletler ve sondajlar… Şu an inek-
ler de yok, su da yok. Göller kurumaya 
başladı. Buna parmak basmaya çalışı-
yoruz. Susuz yetişen aromatik bitkileri 
yetiştirmeye başladık. Özellikle lavanta 
bizim için insanları hem alana çağrıda 
rol oynuyor hem de görselliği açısından 
çok önemli. İnsanları büyükbaş hay-
vancılıktan susuz yetişen aromatik bit-
kilere yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu 
yüzden de aromatik bitkilerin yağlarını 
çıkartıp sonra onları nihai ürüne dö-

yapabilirim diye düşündüm. Projenin 
başında dokuz tane alt proje geliştirdik. 
Yaban hayvanların rehabilitasyonu 
ilk projemizdi. Bundan sonra Orman 
Bakanlığı’na bedelsiz hibe ettik bütün 
giderlerini karşılamak şartıyla. Aka-
binde ulusal ve uluslararası gönüllülük 
projesini başlattık. Türkiye’den ve dün-
yadan yıllık 1000 kadar gönüllü ağırlı-
yoruz şu anda. Sonraki süreçte okullara 
gidip doğa eğitimleri verdik, sonra öğ-
rencileri kabul etmeye başladık. Sayı 
bizim için yetersizdi, her geçen gün 
artsa da 17-20 binli rakamların üzeri-
ne çıkmadık yıllık olarak. Bu kez Açık 
Doğa Okulu fikri çıktı. İnsanlar gelsin, 
gezerken biz onları eğitelim dedik, öyle 
de oldu. Geçen yıl itibarıyla 200 bine 
yakın ziyaretçi aldık. Doğa okuluyla 
eko-turizm bizde birleşti. Görselleri, 
doğal yapıları kullanarak insanların 
kafasındaki düşünceleri değiştirmeye 
çalışıyoruz. Ahşap eğitim kulelerimiz 

başlatmış. Dört aile köye dönmüş, iki 
aile de dönmeye hazırlanıyormuş. 
Civar köylerden de danışanlar oluyor-
muş Berber Engin’e, o da yakın köy 
gezileri ile üç köyü daha turizme dahil 
etmiş. Kadınların çok çalıştığını ama 
emeğinin karşılığını alamadığını, bütün 
yıl tarlada çalışan, çok yakın olmasına 
rağmen senede bir kez ilçeye gidebilen 
kadınlar olduğunu, onlara da dokun-
mak istediği söylüyor: “Bu bir zincir. 
İyilik bulaşıcı.” 
Köylerinde toplumsal kalkınmaya katkı 
sağlayacak proje yapmak isteyen ka-
dınlara önerileri ise şöyle: “Sekiz sene 
oldu biz profesyonel olarak turizme 
başlayalı. 11 yıl da bunun hayalinin 
peşinde koştum. Kadınlar kendi gücü-
nün farkına varsınlar. Bir de başarının 
uçuk kaçık hayallerde olduğunu gör-
sünler. Başka yerde başarı yok. Ben 
yapabilirim demek lazım. Bir hayalin, 
bir de cesaretin olacak bunun peşinde 
koşacak. Ben de zorluklarla karşılaştım, 
hiçbir şeyden korkmam, çok cesurum, 
çocukken de böyleydim. Benim rotam 
kitaptı. Ben hep kadınlara farkımız 
okumak olsun diyorum. Bir kadın oku-
malı, çünkü çocuğunu, biberini, doma-
tesini o yetiştiriyor. Her konuya aşina 
olup okuması şart.”

Lisinia Doğa
Bu yılın fark yaratanlarından, 
Burdur’da yaşayan ve aile bireylerinin 
birçoğunu kanser hastalığı nedeniy-
le kaybeden veteriner hekim Öztürk 
Sarıca’nın 2005 yılında kurduğu Lisi-
nia Doğa, dokuz alanda dokuz farklı 
projeyle doğal yaşama katkı sunuyor, 
bir yandan da bozulan doğanın kanser 
hastalığına neden olduğunu göstererek 
insanları doğa koruma konusunda bi-
linçlendiriyor. 
Sarıca, projeye başlarken amacının in-
sanları kanserden korumak olduğunu 
söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Vete-
riner hekim olmam dolaysıyla kimyasal-
lara yabancı değilim. Araştırmalarımda 
karşıma hep kimyasallar çıktı. Doğadan 
uzaklaştıkça insanlar daha fazla kanser 
olmaya başlamışlar. Buna ilişkin neler 

Öztürk Sarıca: “İnsanların 
yaşadığı ortamı ve yaşamını 

doğallaştırması gerekli. 
Düşünceleriniz anlamında 

yeşilseniz, hayatınız yeşildir. 
Projelerin illa dağ, taş ya 
da doğal üretimler olması 
gerekmiyor. İnsanlık için, 

hayvanlar için yapılan her şey 
bence yeşildir”
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ğinizde benim bahçemi 7 milyon insan 
ziyaret etmiş, ben ülkemde 200-300 
bin ziyaretçi alıyorum. Yıllık 2 -3 mil-
yon ziyaretçi alabiliyorsam bir şeyler 
iyiye gidiyordur. Ama şu an bunu söy-
leyemiyorum, o yüzden doğal yaşam 
hakkında mücadele etmeye devam 
ediyoruz.”

Yaşamı Doğallaştırmak
Devam etmek için de projenin mutlaka 
sürdürülebilir olması gerektiğini vur-
guluyor Sarıca: “Sürdürülebilir olmak-
tan da şunu kastediyorum: Vahşi kapi-
talizm çok ciddi anlamda uygulanırken 
eğer para kazanmayacak bir proje yapı-
yorsanız o sürdürülebilir değildir, yani 
hem para kazanacak ve ayakta kalabile-
ceksiniz hem de hedeflerinize ulaşabil-
mek için kitlelere ulaşacaksınız. Başın-
dan beri projenin kendi dinamikleriyle 
yürümesi, kendisini ayakta tutabilecek 
kazançlara erişebilmesi için uğraştık. 
Aksi durumlarda maalesef ki sadece 
şehirden ‘kendimi doğaya veriyorum’ 
noktasına geliyor mesele. Yıllardır şu 
deneniyor, ‘Şehir hayatından bıktım, 
her şeyi satıp kendimi doğaya verece-
ğim’. Böyle bir yaşam tarzı yok, çünkü 
doğa iki üç ay sonra öyle bir çarpar ki 
insanı... İnsanların yaşadığı ortamı ve 
yaşamını doğallaştırması gerekli. Dü-
şünceleriniz anlamında yeşilseniz, ha-
yatınız yeşildir. Projelerin illa dağ, taş 
ya da doğal üretimler olması gerekmi-
yor. İnsanlık için, hayvanlar için yapılan 
her şey bence yeşildir. Onu kavrayabi-
liyorsanız zaten hayatınız doğal hayatın 
seyrinde devam ediyordur.”  m

larına daha iyi davranmaya başladılar. 
Su konusunda daha dikkatliler, ama 
asıl etkileri ben ulusalda ve uluslara-
rası platformda görüyorum, çünkü çok 
arayan var. Bu tabii benim için ümit 
verici.14 yıldan beri devam ediyoruz. 
Başta çok sıkıntılar çektik, engelle-
melerle karşılaştık. Ama son üç dört 
yıldır Türkiye’nin doğayı koruma gibi 
bir derdi var. Herkes ‘Haklıymışsın, 
gerçekten su kalmadı’ diyor. Biz bu-
nun içinde yaşıyoruz. Kutuplardaki 
durumu, eski nükleer denemeleri, at-
mosferin nasıl delik deşik edildiğini, 
nasıl bir ısınmanın içine doğru gittiği-
mizi inceleyip, sonuçta hesaplamalar 
ve tahminlerden yola çıkarak küresel 
ısınmanın etkileri böyle devam eder-
ken hiçbir yerde su artmayacağı sonu-
cuna varıyorsunuz. Burdur Gölü’nü 
artıracağım, taşıracağım demek yalan 
olur. Ne yapılabilir? Çekilmeyi yavaş-
latabilirsiniz. Bir yetkili bana ‘Doldu-
ramayacaksanız niye uğraşıyorsunuz’ 
demişti. Biz de dedik ki burası kapalı 
havza, bu su bittikçe bütün kirlilikler 
buraya gelecek. Bunlar rüzgarlarla in-
sanları kanser edecek. Ben bunu sekiz 
yıl önce söyledim. Aynı insanlar iki yıl 
önce geldiğinde, göl orada iyice çekil-
mişti, ‘Haklıymışsın bizim gencecik 
çocuklarımız kanser olmaya başladı’ 
dediler. Olacaklar, çünkü kapalı havza-
larda bütün kirlilikler bir yerde birikir, 
su kaybı olduğunda da insanların üze-
rine saçılır. Doğadaki her bozulmuş-
luk insanlarda kanser sebebi. Yıllardır 
bunu anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar 
anlatabiliyoruz? Bugün Tayvan’a gitti-

nüştürüyoruz. Özellikle %95’i kimyasal 
olan kozmetik konusunda uyarılarda 
bulunmaya çalışıyoruz. Kanser için çö-
züm değiliz ama insanlara kanserden 
uzak yaşamanın yollarını anlatmaya ça-
lışıyoruz.” 
Lisinia Doğa’ya girişler ücretsiz. Birey-
sel ya da gruplar halinde ziyaret edile-
biliyor. Doğal ürünler satın alınabili-
yor. Projenin modeli sadece Burdur ve 
Türkiye’de değil, uluslararası alanda da 
ilgi görüyormuş. Şu anda bir gönüllüle-
rinin İspanya hükümetiyle Açık Doğa 
Okulu benzeri bir model üzerine çalış-
tığını söyleyen Sarıca, gösterime daya-
nan açık doğa okullarının önümüzdeki 
yıllarda çok önem kazanacağının altı-
nı çiziyor: “İnsanları alıp da bir hafta 
doğa, doğa demenin bir anlamı yok. 
Sabahtan akşama kadar doğayı kafası-
na kazısanız bile orada kalmayabiliyor. 
Ama göstermek başka”.

Doğadaki Her Bozulmuşluk 
Kanser Sebebi
Proje, Expo 2016 Antalya’da sürdürü-
lebilirlik özel ödülünü almış. Tayvan’da 
1500 proje içinde ilk 10’a girmiş, ulus-
lararası jüri özel ödülünü almış ve altı 
ay boyunca orada tanıtılmış. Modelle-
rinin örnek alındığını ama şube açmak 
gibi bir dertlerinin olmadığını, amaç-
larının sadece bir şeylerin yapılabile-
ceğini göstermek olduğunu söylüyor: 
“Gösterdikten sonra da bir adım geriye 
çıkıyoruz, kendileri yapsınlar diyoruz. 
Sarı karpuz, pembe domates tohumla-
rını çoğalttık, dağıtımını yaptık bundan 
yedi yıl kadar önce. Biz o projeye de-
vam etmedik, bunun yapılabileceğini 
gösterdik insanlara. Bu yıl Türkiye’nin 
pek çok yerinde yetişen sarı karpuz to-
humları bizim tohumlarımız.”
Proje ile nasıl bir fark yarattıklarını 
şöyle açıklıyor: “Bu evrensel bir proje. 
Biz hiçbir zaman ‘çevresini değiştire-
meyen dünyada bir şeyleri değiştire-
mez’ diye düşünmedik. Bizim düşün-
düğümüz şuydu: 100 kişi gelsin bir kişi 
etkilensin ve o bir kişi başka bir kişiyi 
değiştirsin. Bazı insanlar tarımsal ilaç 
kullanımını bıraktılar, yaban hayvan-
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Çanakkale’de Kaz Dağları Kirazlı mevkiinde, Kanada-
lı Alamos Gold şirketi tarafından yapılmak istenen altın ve 
gümüş madenciliğine karşı başlayan Su ve Vicdan Nöbe-
ti yaklaşık bir aydır devam ediyor. Alpler’den sonra dün-
yada en çok oksijenin üretildiği Kaz Dağları’nda, TEMA 
Vakfı’nın uydu görüntüleriyle 195 bin ağacın kesildiğinin 
tespit edilmesi üzerine direniş büyümeye başladı ve 5 
Ağustos’ta 10 bin kişinin katılımıyla Büyük Su ve Vicdan 
nöbeti gerçekleşti. 18 Ağustos’ta ise Fazıl Say’ın maden 
çalışmalarına karşı devam eden direniş nöbetine dikkat 
çekmek amacıyla gerçekleştirdiği konsere, ülkenin dört 
bir yanından binlerce yaşam savunucusu katıldı. Fazıl Say 
konserde, Kaz Dağları ve yaşamı savunanlar için yazdığı 
Kaz Dağları Marşı’nı ilk kez çaldı. 
Çanakkale halkı yıllardır yapılan ve yapılmak istenen ma-
den arama faaliyetlerine karşı direniyor ancak Kirazlı’da 
başlayan kitlesel direniş bir ilk oldu. 

Su ve Vicdan Nöbetinin Hikayesi
Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, 19 Temmuz’da 
Kirazlı, Balaban’a geliyor ve Çanakkale Kent Konseyi Çev-
re Meclisi bileşenleriyle birlikte toplantılar yapılmasının 
üzerine nöbet kararı şekilleniyor. Su ve Vicdan Nöbeti, 
yaşam savunucuları tarafından sürdürülüyor. Nöbet alanı 
maden sahasına 2 km’lik bir mesafede yer alıyor. Başladı-
ğı günden beri nöbeti devam ettirenler olduğu gibi, bir-
kaç günlüğüne gelenler, günübirlik gelip direnişe destek 

 Gülce DEMİRER

“Her Ağacı Tek Tek Savunacağız”
Çanakkale’de Kaz Dağları Kirazlı 
mevkiinde, Kanadalı Alamos Gold 
şirketi tarafından yapılmak istenen 
altın ve gümüş madenciliğine karşı 
başlayan direniş kısa zamanda genişledi 
ve binlerce kişinin katıldığı, süresiz 
bir “Su ve Vicdan Nöbeti”ne dönüştü. 
Çanakkale ve Kaz Dağları’nın benzersiz 
coğrafyasına, suyuna, ormanına kasteden 
onlarca projeyi durdurmanın yolu da, 
Kirazlı’dan başlayarak her ağacı tek tek 
savunmaktan geçiyor.

DİRENİŞ
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Metalik madencilik olarak anılan altın 
gümüş madenciliğiyle ilgili arama ruh-
satları almak da artık daha kolay bir iş 
haline gelmiş.
Alamos Gold’un CEO’su John McClus-
key 2012’de Bloomberg’e yaptığı açık-
lamada Kirazlı’daki maden sahası alı-
mını 2012 yılında gerçekleştirdiklerini 
ve sahanın yılda 150-200 bin onsluk 
üretim getireceğini belirtiyor. 2012’de 
ÇED olumlu raporu alan Alamos Gold 
ilk ağaç kesimini de Kasım 2017’de ger-
çekleştirmiş. Medyascope’a verdiği rö-
portajda, İda Dayanışma Derneği’nden 
Pınar Bilir o zamanki mücadelenin bu 
süreci günümüze ötelediğini söylüyor. 
Alamos Gold, 2012’de aldığı ÇED 
olumlu raporuna göre 26,7 hektarlık 
bir alanda çalışarak 40 bin ton cevher 
çıkaracaktı. Bir yıl sonra, 2013’te ise 
kapasite artırımına giden firma alanı 
613 hektara; cevheri de 25,6 milyona 
çıkartıyor. Şu an firmanın 3.342 hek-
tarlık ruhsatlı alanı var ve 1.997 hek-
tarını şu an kullanıyor. Dolayısıyla bu 
projenin altı yıllık bir projeden ziyade 
zincirleme bir şekilde, Kaz Dağları ve 
Biga Yarımadası’nın tamamında ilerle-
yen yıllarda metalik maden işletmecili-
ğine devam edeceği öngörülüyor.

Altın Gümüş Madenciliği 
Bütün Ekosistemlere Tehlike 
Oluşturuyor 
Çanakkale içme ve tarım gibi faali-
yetlerde kullanılan suyunu Atikhisar 
Barajı’ndan sağlıyor ve tek su kaynağı 
bu baraj. 54 milyon metre küp hacme 
sahip ve şu an 12 milyon metre küpü, 
180 binlik nüfus tarafından, içme ve 

bileceği, yaşananların nasıl daha fazla 
duyurulabileceğinin tartışıldığı forum-
lar gerçekleştiriliyor. 

Yıllardır Süren Bir Direnişin 
Kitleselleşmesi
İda Dayanışma Derneği Başkanı Ek-
rem Akgül, Çanakkale’de ilk termik 
santral olan Çan 1 yapıldığında, gö-
nüllü avukatlarla birlikte bütün ÇED 
toplantılarına katılarak termik santra-
lın yapılmaması gerektiğine dair bel-
geleri; akciğer hastalıkları ve kanser 
riskini artıracağına dair belgeleri dahi 
sunduklarını ancak bir şekilde rapor-
lardan silinerek santralın kurulmasının 
sağlandığını söylüyor. Kendi yaptıkları 
araştırmalar sonucunda Çanakkale hal-
kında santrallara karşı bir infial oluştu-
ğunu belirtiyor ancak şu anda Çan’da 
beş tane aktif termik santral var. Kaz 
Dağları mücadelesinin de bu şekilde 
geliştiğini söylüyor. 

olanlar, hatta her sabah Çanakkale’de 
işe giden, akşamında da nöbete gelen 
katılımcılar var. Çanakkale Belediye-
si her gün, günde üç sefer Çanakkale 
Merkez’den nöbet alanına servis hiz-
meti sağlıyor ve bütün Çanakkale hal-
kını dayanışmaya çağırıyor. 
Her sabah 9-9.30 gibi ve akşamları gü-
neş batmadan maden sahasına yürüyüş 
yapılıyor ve maden alanının önünde 
Alamos Gold’un yaptığı doğa katliamı-
na karşı eylem gerçekleşiyor. Maden 
sahasında gerçekleştirilen eylemlere 
her gün yeni gelenler olabileceği için 
de devam eden süreç, mevcuttaki ağaç 
kıyımı, madenciliğin ve madencilikte 
kullanılan siyanürün çevreye, insana, 
hayvanlara, havaya ve bütün ekosiste-
me vereceği tahribatlar hakkında genel 
bir bilgi veriliyor. Belirli günlerin akşa-
mında bütün katılımcılar ve komisyon 
üyelerinin de katılımıyla mücadelenin 
nasıl devam ettirileceği, neler yapıla-

Kaz Dağları, 258 bin hektarlık bir 
alanı kapsıyor; 800 bitki çeşidine 

ve endemik türe ev sahipliği 
yapıyor. Binlerce hayvanın 
yuvası. Alpler’den sonra en 

çok oksijeni barındırıyor 
ve dünyanın en temiz hava 
şartlarından birine sahip.
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dencilik projelerine karşı halkın yeteri 
kadar büyük sayılarda bir araya gelip 
ses çıkaramamasının önemli bir etken 
olduğu da söyleniyor. Dolayısıyla Kaz 
Dağları’nda neredeyse bir ayı bulan 
nöbetin, halkın iradesinin önemli bir 
göstergesi olduğuna ve ileride yapıl-
ması planlanan birçok projeyi de dur-
durmaya gücü olabileceğine inanılıyor. 
18 Ağustos’ta, gelen tepkiler üzerine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-
na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından ya-
pılan açıklamada, 1.102 adet maden 
sahası ihalesinin ertelendiği duyurusu, 
direnişin yarattığı etkinin güzel bir ör-
neği. Ancak bu gibi ertelenmiş ihaleleri 
iyi takip etmek ve peşini bırakmamak 
gerekiyor. Birlikte mücadele edersek 
başarabiliriz. Her ağacı, sincabı, evi or-
man olan her canlıyı tek tek savunaca-
ğız, savunmalıyız…  m

Ayrıca çıkarılan cevherin ayrıştırılması 
sürecinde siyanür kullanılması da bü-
tün bölgedeki ekosistem, su kaynakları, 
tarım ve insan sağlığı için korkunç bir 
tehdit oluşturuyor. 
Kaz Dağları, 258 bin hektarlık bir alanı 
kapsıyor; 800 bitki çeşidine ve endemik 
türe ev sahipliği yapıyor. Binlerce hay-
vanın yuvası. Alpler’den sonra en çok 
oksijeni barındırıyor ve dünyanın en 
temiz hava şartlarından birine sahip.

Bu Ses, Gelecek Direnişlerin de 
Sesini Belirleyecek
Kaz Dağları’nda gerçekleşen nöbetin 
oldukça önemli olduğunun ve burada 
ulaşılan başarının planlanan ve ilerde 
yapılacak olan altın gümüş madenciliği, 
termik santral gibi doğa katliamlarına 
karşı güçlü bir duruş sergileyeceğinin 
altı çiziliyor. Şu ana kadar yapılan veya 
planlanan yüzlerce HES, santral, ma-

kullanım suyu olarak tüketiliyor. Ça-
nakkale Belediye Başkan Yardımcısı 
İrfan Mutluay, Medyascope’a yap-
tığı açıklamada, Atikhisar Barajı’nın 
bu sene küresel ısınma kaynaklı yağış 
yetersizliğinden ötürü dolmadığını 
ve bölgede başka bir faaliyet için har-
cayacak tek bir damlanın olmadığını 
söylüyor. Açıklamaya göre, Çanakkale 
Belediyesi ile Devlet Su İşleri Bölge 
Müdürlüğü arasında 2000 yılında im-
zalanan protokolün 6. Maddesinin 5. 
bendine göre belediye, Atikhisar ba-
rajında depolanan suyun sağlıklı bir 
biçimde halka ulaştırılmasından yü-
kümlü. Sudaki herhangi bir kirlenme 
veya su yetersizliğinden belediye so-
rumlu oluyor. Üstelik madencilikten 
çıkacak 26 milyon metreküp cevheri 
işlemek için 75 milyon metreküp suya 
ihtiyaç duyulacak. Şu anda bile çevre-
deki köyler içme suyu sıkıntısı yaşıyor. 

Su ve Vicdan Nöbeti, yaşam 
savunucuları tarafından 

sürdürülüyor. Nöbet alanı 
maden sahasına 2 km’lik bir 

mesafede yer alıyor. Başladığı 
günden beri nöbeti devam 

ettirenler olduğu gibi, birkaç 
günlüğüne gelenler, günübirlik 
gelip direnişe destek olanlar, 
hatta her sabah Çanakkale’de 

işe giden, akşamında da 
nöbete gelen katılımcılar var.
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Birleşmiş Milletler (BM) inisiyatifi 
olan Sürdürülebilir Kalkınma Çözüm-
leri Ağı (UN SDSN) ve paydaşı Ber-
telsmann Stiftung tarafından 2016’dan 
beri düzenli olarak hazırlanan, BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefle-
ri’ndeki (SKH) gelişmeyi takip eden 
raporların dördüncüsü Haziran ayında 
yayınlandı. “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ni Başarmak için Dönü-
şüm” başlığı ile yayınlanan rapor, he-
deflerin ve Paris Anlaşması’nın kabu-
lünden bu yana dört sene geçmesine 
rağmen hiçbir ülkenin hedefe ulaş-
mada yeterli düzeyi tutturamadığını 
ortaya koyuyor. Karasal ve denizsel 
biyoçeşitliliğin hızla azalmaya devam 
ettiğini ve iklim hedeflerinde yetersiz 
kalındığını belirten rapor, sosyal gös-
tergelerde ise eşitsizliğin devam ettiği, 
fakirliğin belirli bölgelerde iyileşse bile 
uç seviyede fakirliğin artmaya devam 
ettiği uyarısını yapıyor. 

Rapor ve Geçmiş Çalışmalar 
Hakkında
Bu raporlar ve endeks ile hedeflenen, 
küresel bir gündem olan sürdürülebi-
lir kalkınma etrafında resmi raporlama 
haricinde, ülkelere ve kamuya bilgilen-
dirici, yol gösterici, bağlantıları ortaya 
koyucu bir çalışma sunmak. 2016 se-
nesinde ilk defa oluşturulan ve resmi 
olmayan endekste, SKH alt kırımları 
(indikatörler) bazında ülkelerin yaptığı 
gönüllü raporlama verileri kullanılıyor-
du. “Katı bir notlama” ile değerlen-
dirmenin yapılmasındaki amaç, SKH 
gündeminin önemine dikkate çekmek. 
2016 yılındaki incelememizde rapora 
dayalı olarak “Gelişmiş veya gelişmek-
te olan tüm ülkelerin ve bölgelerin 
gidecek çok yolları olduğunu, önümüz-
deki dönemde SKH’lere yönelik uzun 
dönemli sağlam bir plan yapılması, 
ülkelerin ve tüm kurumların birbirle-

riyle bu doğrultuda diyalog ve işbirliği 
yöntemleri geliştirmeleri, finansman 
kaynaklarının doğru yapılandırılması 
gerektiğini” söylemiştik.  
2017 yılı raporunda ise, hedeflerin 
ne doğrultuda gerçekleştiğinin sade-
ce ülke ölçeğinde değil, diğer ülkeler 
üzerindeki yayılma etkileri (spillover 
effect) de göz önüne alınarak değerlen-
dirilmesi gerektiğini belirtmiştik. Ya-
yılma etkisinin ise çevresel, ekonomik, 
finansal, yönetişimsel ve güvenlik etki-
leri altında incelenmesine yönelik bir 
endeks ve değerlendirme önerilmişti.  
2018 değerlendirmesiyle hiçbir ülke-
nin hedefleri gerçekleştirme yolunda 
yeterli bir gelişme göstermediği ortaya 
konurken, SKH’ler etrafındaki politik 
liderlik, kurumsal mekanizmaların ve 
koordinasyon birimlerinin varlığı, stra-
tejik ve uygulama planları ile ölçümle-
me ve hesap verebilirlik yöntemlerinin, 
ülkeler arasındaki farklı uygulama sevi-
yeleri yarattığına dikkat çekiliyordu. 
En ağır ilerleme eksikliğinin ise çevre-
sel hedeflerde olduğu; G20 ülkelerinin 
açlık ve yoksulluğu ortadan kaldırma 

hedeflerine neredeyse ulaşmış görün-
melerine rağmen, Sorumlu Üretim 
ve Tüketim ( SKH 12), İklim Eylemi 
(SKH13) ve Sudaki Yaşam (SKH 14) 
hedeflerinde en düşük puanlara sahip 
oldukları ve biyoçeşitliliği korumak ve 
geliştirmekte çaba sarf etmeleri gerek-
tiğinden bahsediliyordu.  
2019 Raporu, The World in 2050 Ini-
tiative çalışmasının uzantısı olarak, 
dönüşüm yaratacak altı hedefe dikkat 
çekiyor ve bunlar üzerinde ülke ve 
özel sektörün birlikte çalışması halinde 
önemli sinerjilerin oluşabileceği söyle-
niyor. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 
İş Konseyi (WBCSD) gibi iş organizas-
yonlarının SKH’ler etrafındaki çalışma-
larının ümit verici olduğu belirtiliyor. 
Ülkeler seviyesinde hedefler ve 75 
indikatör etrafında toplanan verilere 
göre, 11 indikatör etrafındaki değişimi 
OECD ülkeleri düzeyinde raporlamak 
mümkün olmuş. Gelişmeyi takip ede-
bilmek adına ülkelerin tüm hedef ve 
indikatörler için düzenli veri oluştur-
masının ve mevcut teknolojiler ile bun-
ların güncel olarak takip edilmesinin 
önemine dikkat çekiliyor. 

Ülkelerin Durumu
İskandinav Ülkeleri (Danimarka, İsveç 
ve Finlandiya) yine endeksin başların-
da yer alıyor. Buna rağmen bu ülkeler 
dahil tüm ülkeler hedeflere ulaşmada 

Gülin YÜCEL
Brika Sürdürülebilirlik 
gulin@brikasurdurulebilirlik.com

Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nde Neredeyiz?- IV 
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tırmalı bakıldığında, görece iyi olduğu 
hedefler ise Yoksulluğa Son (SKH 1), 
Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKH 7) ve 
SKH 13. Nitelikli Eğitim (SKH 4) hedefi 
ise geçtiğimiz yıl kırmızıyken bu yıl ye-
şile dönmüş. SKH 13 ile Barış, Adalet 
ve Güçlü Kurumlar (SKH 16) hedefleri 
düşüşe geçmiş durumda. 2018’de SKH 
2, SKH 5, SKH 8, SKH 14 hedefleri iyi-
leşme yönündeyken, 2019’da SKH 8 du-
rumunu koruyor ancak diğerleri durağan 
duruma geçmiş. Burada çok önemli bir 
nokta, SKH 13 için Türkiye’nin yeterli 
bir stratejisi ve eylem planı olmadığının 
vurgulanması. Sağlıklı bir değerlendirme 
ve ilerleme planlaması için Türkiye’deki 
kamu uzmanlarının veri yapıları ile bir-
likte bu değerlendirmeyi incelemelerini 
öneriyoruz. 

Dönüşüm Alanları 
2019 Raporu, SKH’nin uygulanması 
konusunda ülkelerin, sivil toplum, özel 
sektör ve diğer paydaşları da dahil ede-
cek, birbiriyle bağlantılı çalışacak altı 
dönüşüm alanı tanımlıyor. “Kimsenin 
geride kalmaması” ve “İnsan refahı 
için kaynak kullanımının döngüselliği 
ve ayrıklaşması” prensiplerini içeren 
alanlar şöyle:
1- Eğitim, Cinsiyet ve Eşitsizlikler: 
Eğitim, Bilim ve Teknoloji bakanlık-
larının birlikte çalışarak eğitim (erken 
yaş eğitimi, ilk ve orta eğitim, mesleki 
eğitim, yüksek eğitimi kapsayacak şe-
kilde), sosyal koruma sistemleri ve iş 
standartları ile Ar-Ge konularını birlik-
te düşünmeleri. Bunlar SKH 1, 2, 4, 5, 

koşulları ve iş kazaları ile ilgili. 
İnsan hakları ve ifade özgürlüğünün 
sorun olmaya devam ettiği; rüşvet ve 
basın özgürlüğü ihlalinin 50’den fazla 
ülkede bulunduğu da diğer bir bulgu. 
Fakirlik ve eşitsizliklerin ortadan kal-
dırılması hedeflerinde ise gidilecek yol 
olduğu; orta ve yüksek gelirli ülkeler-
de eşitsizliğin artmaya devam ettiği ve 
OECD ülkelerinde aynı ücret için ka-
dınların en az iki saat daha fazla çalış-
ması gerektiği ortaya konmuş. 
 
Türkiye’nin Görünümü
2018 raporunda Türkiye gündeminde 
kırmızı ile değerlendirilmiş alanlar Aç-
lığa Son (SKH 2) Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği (SKH 5), İnsana Yakışır İş ve 
Ekonomik Büyüme (SKH 8), Sanayi, 
Yenilikçilik ve Altyapı (SKH 9), Eşit-
sizliklerin Azaltılması (SKH 10), SKH 
13, SKH 14 ve SKH 15 idi. 
2019 raporunda, Türkiye 162 ülke ara-
sında 79. sırada, yani geçen sene ile aynı 
konumda. Diğer ülkeler ile karşılaş-

zorluklarla karşı karşıya. Özellikle de 
SKH 12, SKH13, SKH 14 ve SKH 15 
(Karasal Yaşam) hedefleri endişe verici 
durumda. 
Veri alınan 43 ülkeden, nüfusu 100 
milyon üzeri olan tüm G20 ülkeleri da-
hil 33 ülke 1 Ocak 2018’den bu yana 
SKH’leri resmi söylemlerine dahil et-
mişler. 18’inin bütçesinde SKH’ler yer 
alıyor. 
İklim ve biyoçeşitlilik etrafındaki he-
defler (SKH 13, SKH 14 ve SKH 15) 
alarm veriyor. Hiçbir ülke “yeşil” de-
ğerlendirme alamamış ve hem emis-
yonların artışı hem de türlerin azalması 
hızla artmaya devam ediyor. 
Toprak kullanımının ve mevcut gıda 
üretiminin insanlığın ihtiyacını karşıla-
madığı, tarım sistemlerinin ormanları 
ve biyoçeşitliliği yok ettiği, buna rağ-
men gıdanın üçte birinin atığa dönüş-
tüğü, 2 milyar insanın eksik ve yanlış 
beslendiği (800 milyon kişi açlık sınırı 
altında, obezite artışta) gerçeği ortaya 
konmuş. 
G20 ülkeleri, diğer ülkelerin hedefle-
re ulaşabilmesini engelleyen, özellikle 
çevresel, ekonomik ve güvenlik alan-
larında oluşan negatif yayılma etkisini 
yaratmaya devam ediyorlar. Palm yağı 
talebi ile tetiklenen ormansızlaşma, 
küresel tedarik zincirlerinin yarattığı 
fakirlik tuzağı, vergi cennetleri sayesin-
de SKH’lere yönelik finansman kayna-
ğının yaratılamaması konuları devam 
ederken, yeni bulgu, zengin ülkelerin 
fakir ülkelerden ithal ettikleri ürünle-
rin üretim aşamasındaki kötü çalışma 

SKH’lerinin uygulanması, 
“kimsenin geride kalmaması” 

prensibine dayanıyor. Gelişmiş 
büyük ekonomilerin hedeflere 
ulaşmada ne kadar kapsayıcı 
hareket edecekleri, yayılma 

etkisini ne kadar dikkate 
alacakları çok kritik. 

YOKSULLUĞA 
SON

SKH TREDNLERİ

EŞİTSİZLİKLERİN 
AZALTILMASI

Düşüşte Durgunlukta Hafif iyileşme İyileşme var Bilgi yok

AÇLIĞA 
SON
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raporunun ötesinde, IPCC’nin 2018 
Raporu da iklim değişikliği konusun-
daki krize dikkat çekiyor. 
SKH’lerin ülke yönetimlerine dahil 
edilmesi, kısa ve uzun dönemli politi-
kaların parçası olması; gelir eşitsizliği, 
ekonomik büyüme ve kaynak kullanımı 
arasındaki lineer ilişkinin ortadan kal-
dırılması; fırsat eşitliği gibi konuların 
yönetim politikalarında bütünsel ola-
rak ele alınması sadece 2030 için değil, 
sürdürülebilir kalkınma yolunda kritik 
konular haline gelmiş durumda. 
Ötesinde SDSN’in tahminlerine göre, 
SKH’lere ait 169 alt indikatörün ger-
çekleştirilebilmesi, sadece devletlerin 
değil, yerel yönetimlerin ve kurumların 
da çalışmasına bağlı. 
2015’te açıklanan Küresel Hedefler’in 
dördüncü yılında ülke liderleri ilk defa 
Eylül ayında bir araya gelerek durum 
değerlendirmesi yapacak. Bunu des-
teklemek amacıyla, raporun bu gözle 
Türkiye ve diğer devletler tarafından 
incelenmesini önemli.
Geçen sene de dediğimiz gibi: Kimse 
geride kalmamalı, herkes birlikte çalış-
malı… m

luluklar: Şehirler, kasabalar ve diğer 
toplu yerleşim alanlarının altyapı ih-
tiyaçları ve iklim değişikliğine direnç-
lerinin birlikte düşünülmesi. SKH 11 
hedefine yapılacak bu müdahale, aynı 
zamanda SKH 6, 9 ve 11’i de etkileye-
cek. Ulaşım, Kalkınma ve Su bakanlık-
ları bu dönüşümde birlikte çalışmalı. 
6- Dijital Devrimin Sürdürülebi-
lir Kalkınma için Kullanımı: Yapay 
zeka, modern iletişim teknolojileri 
ve dijital teknolojiler doğru kullanıl-
dığında tüm SKH’ler için önemli bir 
katkı sağlayacak. 
 
Sonuç ve Öneriler
SKH’lerinin uygulanması, kurgusu 
gereği “kimsenin geride kalmama-
sı” prensibine dayanıyor. Buna bağlı 
olarak, gelişmiş büyük ekonomilerin 
hedeflere ulaşmada ne kadar kapsayı-
cı hareket edecekleri, yayılma etkisini 
ne kadar dikkate alacakları çok kritik. 
Hem kendileri hem de geriden gelen 
ülkelere rol modellikleri 2030 hedef-
lerini yakalamayı sağlayacak. Görünen 
o ki, hedefe 11 sene kala, hâlâ her ül-
kenin bu yolda problemleri var. SDSN 

8, 9 ve 10’u etkileyecek.
2- Sağlık, Refah ve Demografi: Ulus-
lararası sağlık sisteminin güvence altına 
alınması, sağlıklı davranışların özendi-
rilmesi, sağlık ve refaha yönelik sosyal 
belirleyicilerin oluşturulması. Bunlar 
SKH 3, 6, 7, 9, 11 ve 15’i etkileyecek. 
3- Enerjinin Karbonsuzlaşması ve 
Sürdürülebilir Endüstri: Enerji eri-
şimine yatırım; enerji üretimi, taşıma, 
binalar ve endüstrinin karbonsuzlaş-
ması; endüstriyel kirliliğin kaldırılması. 
Bunlar SKH 3, 6, 7, 9, 11 ve 15’i etkile-
yecek ve diğerlerini de destekleyecek. 
Farklı endüstrilerin (özellikle enerji, 
inşaat ve çevre) birlikte çalışması ge-
rekecek.
4- Sürdürülebilir Gıda, Arazi, Su ve 
Okyanuslar: Gıda, tarım ve orman-
cılık üretiminin daha verimli ve iklim 
değişikliğine dirençli olması için ya-
pılacak müdahalelerin biyoçeşitliliğin 
korunması, sağlıklı beslenme biçim-
lerinin oluşturulması ve gıda atığının 
önlenmesi bakış açılarını da içermesi. 
Bu dönüşüm SKH 2, 3, 6, 12 ve 15’i 
etkileyecek. 
5- Sürdürülebilir Şehirler ve Top-

İklim etkilerini hafifletmeye yönelik hükümet stratejileri ve politika eylemlerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi

KRİTİK ÖLÇÜDE YETERSİZ

Kaynak: Climate Action Tracker (2019)

YÜKSEK ÖLÇÜDE YETERSİZ YETERSİZ ROL MODEL20C İLE UYUMLU PARİS ANLAŞMASI 1,5 0C 
İLE UYUMLU





86 EYLÜL - EKİM 2019 / EKOIQ

VERİ-ANALİZ

Rapora göre finansal hizmetler sektö-
rü, düzenlemeler, pazar dinamikleri-
nin değişmesi ve diğer dolaylı etkileri 
sebebiyle, iklim değişikliği konusunda 
toplamda yaklaşık 700 milyar dolar se-
viyesinde bir risk; bunun karşılığında 
1,2 trilyon dolar seviyesinde potansi-
yel kazanç öngörüyor. Bazı analistler 
ise, finansal sektörün marka değeri ve 
öngörülemeyen fiyat değişimleri gibi 
bazı doğrudan riskleri öngöremediği 
yönünde eleştiriler getiriyor.

Kaynak: https://www.cdp.net/en/
reports/downloads/4588

ğişikliğine ne kadar hazır olduklarını 
ortaya koydu. Aslen 6.900 şirketin kar�şirketin kar�etin kar-
bon salımlarını yayımlayan yıllık rapor-
da, 2018 yılı için finans sektörünün bu 
konuda ileride olduğu görüldü. Genel 
tabloya bakıldığında ise, önümüz-
deki beş yıl içinde, şirketlerin iklim 
değişikliği ile mücadele kapsamında 
harcadıklarından daha fazla finansal 
geri dönüş beklentileri olduğu ortaya 
çıktı. 
Küresel ölçekte en büyük 500 şirke-
tin 215’i önümüzdeki beş yıl içinde 
toplamda 1 trilyon dolar seviyesinde 
risk beklerken, finansal geri dönüş 
beklentileri ise 2 trilyon dolardan daha 
fazla fayda şeklinde. Raporda, bekle-
nen risklerin en fazla karbon vergisi 
ve benzer düzenlemeler, sigorta prim-
lerinin artışı gibi pazar dinamikleri-
nin değişmesi ve iklim değişikliğinin 
şirketin faaliyetlerine doğrudan etkisi 
konularında olduğu belirtiliyor. 

Carbon Disclosure Project (CDP) 
Haziran ayında yayınladığı “Önemli 
bir Risk mi yoksa Güzel bir Fırsat mı?” 
(Major Risk or Rosy Opportunity) adlı 
raporu ile küresel şirketlerin iklim de-

Elif Gökçe ŞAHİN
Gsahin@alumni.harvard.edu

En Büyük Şirketler  
İklim Değişikliğini  
Fırsat Olarak Görüyor

İklim Değişikliği ile Mücadelenin Ekonomiye Katkısı

Amerikan Ulusal Ekonomik 
Araştırmalar Bürosu Ağustos ayında 
“İklim Değişikliğinin Uzun Vadeli 
Makroekonomik Faydaları” (Long-Term 
Macroeconomic Effects Of Climate 
Change) adlı bir rapor yayımladı. 
174 ülkeden alınan 1960-2014 yılları 
arasındaki verilere dayanarak 
hazırlanan raporda, ortalama 
sıcaklık değişimlerinin kişi başı milli 
gelirlere olan etkileri hesaplanmış. 
Raporda ortaya konan en önemli 
nokta ise, sıcaklık artışının uzun 

vadeli olumsuz etkilerinin evrensel 
şekilde görüldüğü; yani zengin-
fakir ve sıcak-soğuk bölge ayrımı 
yapmıyor olması.Rapora göre, 
aşırı iklim olaylarının sıklığı, 1980 
yılından beri üç katına çıkarken, 
doğal felaketlerin yıllık maliyeti ise 
son 10 yılda ortalama 140 milyar 
dolar seviyesine ulaşarak rekor 
kırdı. Küresel ısınmanın finansal 
riskleri ve ekonominin istikrarına 
olumsuz etkileri nedeniyle, Paris 
Anlaşması’na uyum kapsamında 

iklim değişikliğinin hızının azaltılmasının 
ekonomik faydaları daha da ön plana 
çıkmış oldu. Hesaplamalara göre, Paris 
Anlaşması’nda öngörüldüğü üzere, 
yıllık ortalama sıcaklık artışının 0,01 
derece ile sınırlandırılması, 2100 yılına 
kadar küresel gelirleri %1,07 oranında 
azaltıyor. Sıcaklık artışı 0,04 derece 
olduğunda ise, gelirlerdeki düşüş %7,22 
seviyesine çıkıyor. 

Kaynak: papers.nber.org/
tmp/98271-w26167.pdf
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bilir enerjiler, önemli bir iklim hedefi 
olan enerji karbonsuzlaşmasının omur-
gası olacak.

Kaynak: https://www.irena.org/
publications/2019/May/Renewable-
power-generation-costs-in-2018

suzlaşma çözümü olarak önemini daha 
da artırıyor. Rapora göre, 2020 yılına 
kadar IRENA’nın veri tabanında bu-
lunan karasal rüzgar enerjisi proje ka-
pasitelerinin dörtte üçü ile fotovoltaik 
güneş enerjisi projelerinin beşte dördü 
sayesinde kömür, doğalgaz veya mazot 
alternatiflerine göre daha düşük mali-
yetli elektrik sunulabilecek. 
Raporda öne çıkan diğer bulgular şu 
şekilde:
n Karasal rüzgar ve fotovoltaik güneş 
enerjileri, halihazırda finansal teşvik 
veya yardım gerektirmeden herhangi 
bir fosil yakıt enerjisinden daha düşük 
maliyetli durumda. 
n Yeni güneş ve rüzgar enerjisi kuru-
lumları artan şekilde kömür enerjili te-
sislerin sadece operasyon maliyetlerin-
den bile daha düşük maliyetli olacak.
n Düşük ve düşmeye devam eden tek-
noloji maliyetleri sayesinde yenilene-

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 
(IRENA) Mayıs ayında “Yenilenebilir 
Güç Üretim Maliyetleri 2018” (Re-
newable Power Generation Costs in 
2018) adlı bir rapor yayımladı. Rapor, 
IRENA’nın 17 bin enerji projesi ile 9 
bin yenilenebilir enerji satın alma an-
laşmasından oluşan veri tabanı baz alı-
narak hazırlanmış. Rapora göre, 2018 
yılında ticari olarak erişilebilen tüm 
yenilenebilir güç üretim teknolojile-
rinin maliyetleri düşüş gösterdi. Yıllık 
maliyet düşüşü, %26 ile en fazla kon-
santre güneş enerjisinde gözlenirken, 
bunu %14 ile biyoenerji, %13 ile foto�foto-
voltaik güneş ve karasal rüzgar, %12 ile 
hidroenerji teknolojileri takip etti. En 
az maliyet düşüşü ise %1 ile jeotermal 
ve denizaşırı rüzgar teknolojilerinde 
görüldü.
Düşen maliyetler sayesinde, yenilene-
bilir enerji düşük maliyetli bir karbon-

Tüm Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin 
Maliyetleri Düştü

Akıllı Enerji Sayesinde Daha Az ile Daha Çok Üretmek

İklim Grubu’nun, ana amacı katılan şirketlerin 
daha az enerji kullanarak daha çok ekonomik 
çıktı üretmesini sağlamak olan Enerji 
Verimliliği 100 (Energy Productivity - EP100) 
adlı girişimi Temmuz ayında “EP100 İlerleme 
ve Öngörüler Raporu - Akıllı Enerji Kullanımı: 
Daha Az ile Daha Fazlasını Yapan İşletmeler” 
(EP100 Progress and Insights Report - Smarter 
Energy Use: Businesses Doing More With Less) 
çalışmasını yayımladı. 
2018 yılında girişimin ilerlemeleri şu şekilde 
gerçekleşti:
n EP100’ün toplam 50 üyesi oldu. 130 pazarda 
ve dokuz sektörde faaliyet gösteren üyelerin 
toplam yıllık gelirleri 382 milyar dolar seviyesinde.
n Bu 50 üyeden, Hilton ve H&M’in de içinde olduğu 21 üye karbon 
raporlaması gerçekleştirdi.
n Raporlayan üyeler, 134 termik santralın bir yıl boyunca 
salacağına denk gelen 522 milyon MTCO

2
e tasarrufu 

gerçekleştirdi. Bu miktar aynı zamanda Almanya’nın bir yıllık 

enerji tüketimine denk geliyor.
n Akıllı enerji kullanımı sayesinde, 2018 yılında 18 
şirket 55 milyon dolardan daha fazla tasarruf sağladı.
n Ortalamada üyeler enerji verimliliğini her yıl %8 
oranında artırıyor.
n Dokuz üye enerji verimliliğini %50 oranında 
artırmayı başardı.
n Üyeler, enerji verimliği için en büyük 
motivasyonlarının finansal tasarruflar, düşük 
seragazı salımı ve itibar faydaları şeklinde olduğunu 
raporladı.
n Üyelerin çoğunluğu, enerji verimliliği yatırımlarının 
geridönüşlerini ortalama iki-dört yılda aldıklarını 
belirtiyor.

n Üyeler, enerji verimliliği karşısında en önemli bariyerlerinin 
yüksek kurulum maliyetleri, öngörülemeyen düzenlemeler ve 
sermaye harcaması için yaşanan rekabet olduğunu belirtiyor. 

Kaynak: https://www.theclimategroup.org/news/smarter-
energy-use-businesses-doing-more-less



İKLİM KRİZİ

Yokoluş İsyanı nasıl oluştu? İngiltere ile bağlan-
tılı olarak mı hareket etmeyi hedefliyor?
Yokoluş İsyanı İngiltere’de ortaya çıktıktan kısa 
bir süre sonra iki arkadaşımız, Türkiye günde-
minde çok da yer almayan bu hareketi daha fazla 
insana duyurabilmek adına ilgili haberleri Türk-
çeye çevirip bunları bir Twitter hesabı üzerinden 
paylaşmaya başladı. Kendilerine ulaşan, aynı or-
tak kaygıyı taşıyan ve birlikte bir şeyler yapmak 
isteyen kişiler ile Şubat ayının başında bir araya 
geldiler. Birlikte neler yapılabileceği üzerine ko-
nuşulan bu ilk toplantı sonunda da Yokoluş İsyanı 
oluştu. Türkiye’de yedi kişi ile başlayan bu hare-
ket, destek vermek ve dahil olmak isteyenlerin 
harekete katılımıyla birlikte büyüdü. Herkesin ka-
tılımına açık yapılan çağrılarla birlikte büyümeye 
de devam ediyor. Toplantıların ne zaman, nerede 
yapılacağı ise sosyal medya hesapları üzerinden 
yaygınlaştırılıyor.
Yokoluş İsyanı’nın kısa bir sürede birçok ülkeye 
yayılarak küresel bir harekete dönüşmesinin sebe-
bi, içinde bulunduğumuz ve mücadele ettiğimiz 
sorunun da evrensel boyutta olması. Küresel bir 
sorunun çözümünün de ancak küresel olabileceği 
kanısındayız. O yüzden sadece İngiltere ile değil, 
diğer ülkelerle de birlikte hareket etmenin anlamlı 

“Yokoluş”a İsyan!
Türkiye’de adı Yokoluş İsyanı olarak geçen 
Extinction Rebellion, küresel ısınmaya, biyolojik 
çeşitlilik kaybına, sosyal ve ekolojik çöküşe dikkat 
çekmeyi hedefleyen ve hükümetlerin bu konuda 
somut eylemlere geçmesi talebinde bulunan, 2018 
yılında İngiltere’de başlatılmış, şiddet içermeyen 
bir sivil itaatsizlik hareketi. Yokoluş İsyanı’ndan 
İren Bıçakçı ile oluşumun nasıl başladığını ve neyi 
amaçladıklarını konuştuk. 
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“Yokoluş İsyanı’nın temel hedefi 
elbette iklim yıkımının önüne 
geçmek. Bunun için iklim krizini 
gündeme taşıyarak karar alıcıları 
harekete geçirmeyi amaçlıyoruz”

geçirmek amacımız. En temelde de elbet-
te karar alıcılara ulaşmak ve onları harekete 
geçirebilmek. Bunun için belli bir talebin ve 
bilincin oluşması gerektiğini biliyoruz. Bu ne-
denle de herkesin desteğine ihtiyacımız var.

Eylemler ve söylemlerinizde öne çıkan me-
saj nedir?
İç ilişkilerimizde olduğu gibi eylemlerimi-
zin ve söylemlerimizin de kesinlikle şiddet 
içermemesi en temel özelliklerimizden biri 
diyebiliriz. Yaptığımız tüm eylemlerde de 
bu konuya dikkat ediyoruz. Bunun haricin-
de söylemek istediklerimizi lafı dolandırma-
dan, doğrudan söylemeye gayret ediyoruz. 
Uzun ve anlaşılmaz bildiriler okuyup bunları 
yaygınlaştırmak için zamanımız yok. Altıncı 
kitlesel yok oluş başladı ve daha fazla zaman 
kaybetmeden karbon salımını 350 ppm sevi-
yesinin altına indirmemiz gerekiyor.  m

ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Ama bu, baş-
ka ülkelerde yapılan eylemleri veya söylemleri 
doğrudan kullanacağımız anlamına gelmiyor. 
İçinde bulunduğumuz siyasi konjonktürü göz 
ardı edemeyeceğimiz gibi, kolektif hafızanın 
ve kolektif bilincin değiştiğini de dikkate al-
mamız gerekir. Mesela İngiltere’de gündeme 
gelebilmek için çok sayıda insanın gözaltına 
alınması etkili bir yöntem iken Türkiye’de 
durum böyle değil. Ayrıca gözaltı süreçlerini 
de düşünecek olursak İngiltere’de gözaltına 
alınmak ile Türkiye’de gözaltına alınmak ara-
sında büyük bir fark var. Bu nedenle İngiltere 
gibi ülkeler eylemlerinde gözaltına alınmayı, 
gündeme gelmek için bir araç, hatta temel 
motivasyon kaynağı olarak görebiliyorken 
Türkiye’de benzer bir yöntem kullanmanın 
mücadelemize bir katkı sunmayacağını düşü-
nüyoruz.

İngiltere’deki hareket dışında Türkiye öze-
linde nasıl bir çerçeve izliyorsunuz?
Biz iklim krizi hakkında farkındalık yaratmak 
ve kendimizi tanıtmak için şimdiye kadar alı-
şılmış eylem yöntemlerinin dışında, yaratıcı, 
sessiz fakat dikkat çekici eylem yöntemleri 
benimsemeye çalıştık. Tabii deneme yanılma 
yoluyla ve ülkedeki siyasi iklimin elverdiği öl-
çüde kendi çerçevemizi sürekli geliştirmeye 
çalışacağız.

Yokoluş İsyanı’nın hedefi ve talepleri neler?
Yokoluş İsyanı’nın temel hedefi elbette iklim 
yıkımının önüne geçmek. Bunun için iklim 
krizini gündeme taşıyarak karar alıcıları hare-
kete geçirmeyi amaçlıyoruz. Üç ana talebimiz 
var. İlk talebimiz gerçeğin söylenmesi ve ik-
lim acil durumu ilan edilerek ekolojik bir kri-
zin içinde olduğumuzun kabul edilmesi. İkin-
ci talebimiz bir an önce karbon salımlarını 
azaltmak için harekete geçilmesi. Son olarak 
da 2030’a kadar net sıfır karbon emisyonuna 
ulaşmak adına gerekli planlamaların yapılma-
sı ve bu planlamalar doğrultusunda atılacak 
adımların denetlenmesi.

Ulaşmak istediğiniz bir kitle var mı?
Aslında herkes. Herkesin içinde bulunduğu-
muz iklim krizi hakkındaki bilgi ve tutumunu 
bir adım öteye taşımasını istiyoruz. Özetle, 
haberi olmayanı haberdar etmek; haberi ol-
masına rağmen pasif kalanları ise harekete 

Hurdahaş sokak performansı. Sanatçı: Eymen Aktel

Yok olan ve yok olmak üzere olan türlerin sembolik mezar taşları ile Maçka Parkında 
yapılan eylem.
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KIYIDAN - KÖŞEDEN

Yaz yine hızla geçiyor; tatil için gü-
zelim sahil yerleşimlerimize gittikçe, 
yıllar geçse de değişmeyen -pardon 
giderek daha da kötüleşen- temizlik 
sorunumuza yine şahit oluyoruz. Kor-
karım o hayal ettiğimiz medeniyet sevi-
yesine asla ulaşamayacağız. Anlıyorum 
ki “Benim evimin önü temiz kalsın 
da...” öğretisi, bu coğrafya insanının 
DNA’sında kendisine sağlam bir yer 
edinmiş, hiçbir tarafa kıpırdamaya da 
niyeti yok! 
Yol boyunca hangi güzelliği, şöyle ha-
vasını içime çekerek birkaç dakika için 
de olsa görmek istesem, arabadan in-
memle birlikte ortaya saçılmış başta pet 
şişe olmak üzere her türlü çöpü görün-
ce tadım kaçıverdi ve kızgın duygular 

içinde hızla oradan uzaklaştım. Neden 
dokunduğunuz her yeri kirletirsiniz? 
Elinizdeki -cinsi ve miktarı önemli de-
ğil- çöpü arabanızda bir poşete koyup 
gittiğiniz yerde çöp kutusuna atmanız 
çok mu zor olur? (Dikkat edin ayrış-
tırmaktan bahsetmedim bile!) Burada 
bir çift sözüm de yerel yönetimlere; 
sahil yerleşimlerinin çoğunda bırakın 
geridönüşümü, sağlıklı bir çöp toplama 
sistemi dahi hâlâ yok. Tatilciler hücum 
ettiğinde etraf birikmiş çöpün koku-
sundan, sinekten geçilmiyor. Kusura 
bakmayın ama herkes için tatil olan 
dönemler sizin için daha fazla hizmet 
verme zamanları olmalı.
Geçen ay Salda Gölü’ne gittim, bu 
doğal güzelliği daha önce görmediğim 

için kendime kızmadan edemiyorum. 
O ne muhteşem tabiat! Sudaki renk 
cümbüşünü yakından, kendi gözümle 
görünce sosyal medyada verilen “Sal-
divler” ismini fazlasıyla hak ettiğini 
anladım. Ve beni en çok etkileyen şey, 
gölün ziyaretçi kabul edilen kıyılarının 
şaşırtıcı şekilde temiz olmasıydı (sigara 
izmaritleri hariç tabii). Gördüğüm bir-
kaç ambalaj paketini de memnuniyetle 

Özgür ÖZTÜRK
ozgur.ozturk@akcansa.com.tr

İklim Kriziyle Mücadelede 
Arazi Kullanımını  
Fırsata Çevirmek
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Araziler yolu ile emisyon azaltma po-
tansiyelini kaybetmemek için tek yolu-
muz var: Ormansızlaşmaya ve orman 
alanlarını tahrip etmeye son vermeli-
yiz! Ve bu da yeterli değil: Gıda üretimi 
ve tüketiminde radikal değişimler yap-
malıyız. Örneğin, daha fazla bitki bazlı 
beslenmeye geçmeli ve gıda/tarım ürü-
nü ile atıklarını mümkün olduğunca 
azaltmalıyız. Ayrıca toprağın organik 
karbon tutma kapasitesini artırmaya 
yönelik uygulamalar yapmalıyız. Bu, 
yetişen ürünlerin iklim değişikliğine 
karşı dayanıklılığını artıracağı gibi top-
rağın daha sağlıklı olmasını ve ürün ve-
riminin de artmasını sağlayacak. 
Arazi bazlı emisyon azaltıcı tedbirler 
için çok geniş alanlara ihtiyaç duyuldu-
ğu gerçeğini de unutmayalım. Bu du-
rum hızla artan nüfusun gıda ihtiyacını 
karşılamak üzere gerek duyulan tarım 
alanları için bir tehdit de oluşturuyor. 
Üretilen gıda miktarının yetersiz kal-
masının, uzun vadede gıda fiyatları-
nın artmasına sebep olacağı da kesin. 
Diğer taraftan da giderek artan or-
mansızlaşma, su kirliliği, biyoçeşitlilik 
ve karbon yutma kapasitesine yaptığı 
olumsuz etkiler ile son derece tehlikeli. 
Yani dünya üzerindeki arazileri büyük 
bir planlama ile yönetmemiz gerekiyor.
Son söz; iklim değişikliğini tolere edile-
bilir limitlerde tutabilmemiz için sahip 
olduğumuz fırsatlar süratle azalıyor!   m

ürettiğinden daha fazla karbonu bünye-
sine alıyor. Bilimsel hesaplamalar, ka-
raların 2007-2016 yılları arasında yılda 
net 6 gigaton karbon eşdeğer emisyonu 
yuttuğunu gösterdi (bu rakam ABD’nin 
yıllık emisyon miktarına eşit). Bilim in-
sanları iklim değişikliğinin araziler üze-
rindeki etkisinin, yine arazilerin iklim 
değişikliğini önleme potansiyelini azalt-
tığını da ortaya koydu. Şöyle ki, artan 
küresel sıcaklıkla birlikte karasal sıcak-
lığın artışı, vahşi yangınlar, yağış rejimi 
ve ısı dalgalarındaki anormal değişim-
ler, arazilerin karbon yutma becerisini 
yakın zamanda kaybetmesine neden 
olacak. Örneğin, dünyanın birçok böl-
gesinde ortaya çıkacak su stresi, orman-
ların karbon yutma potansiyelini azalta-
cak, ekosistem hizmetlerini kısıtlayacak 
ve vahşi yaşamı zorlaştıracak. 

alıp çöpe attım. Demek ki istediğimiz-
de bir yeri kirletmeden de kullanabili-
yoruz. Ama göl etrafında güzel manza-
ralı herhangi bir yerde durduğunuzda 
maalesef yine alışılagelmiş rezil, pis gö-
rüntü ile karşılaşıyorsunuz. Ben çözü-
mü kesinlikle sıkı kontrol ve istisnasız 
ceza kesilmesinde buluyorum. Bakınız, 
taksi şoförlerimiz bile emniyet kemeri 
takmaya başladılar.

Karbon Piyasasına Hazırlık 
Ortaklığı
Geçtiğimiz haftaların önemli olayla-
rından bir tanesi Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yürütülen PMR 
(Partnership for Market Readiness- 
Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı) 
projesinin 2. fazının başlamasıydı. Uy-
gulanması için Dünya Bankası tarafın-
dan 3 milyon dolar hibe edilen pro-
jenin 1. fazı sonunda, Türkiye için en 
uygun modelin ETS (Emisyon Ticaret 
Sistemi) olduğu belirlendi. 2. fazda ise 
iklim kanunu taslağı oluşturulması ve 
seçilen altı sektörde Türkiye için özel 
olarak üretilen simülasyon programı ile 
pilot uygulama yapılması amaçlanıyor.

İklim Değişikliği ve Araziler
Son olarak, IPCC’nin yeni yayımla-
dığı “İklim Değişikliği ve Arazi Özel 
Raporu”ndan kısaca bahsetmek isti-
yorum. Raporda üzerinde yaşadığımız 
toprak parçasının hem büyük bir sera-
gazı emisyon kaynağı olduğu, hem de 
doğru kullanım ile iklim değişikliğine 
çözüm için muazzam bir potansiyel ta-
şıdığı vurgulanıyor. Konuyu biraz aça-
yım. Dünya üzerinde gıda üretimi ve 
tüketimi ile arazi kullanımı yönetimi-
ni farklılaştırmadığımız sürece küresel 
sıcaklık artışını güvenli seviyelere çek-
memiz imkansız görülüyor. 
İnsan kaynaklı emisyonların %23’ü ta-
rım, ormancılık ve diğer arazi kullanı-
mından kaynaklanıyor. Ormanların ke-
silerek tarım arazisine dönüştürülmesi 
bu etkiyi katlayarak artırıyor. Diğer 
taraftan orman miktarının süratle azal-
ması ve arazi kullanım değişimlerine 
rağmen, dünya üzerindeki kara parçası 

Araziler yolu ile emisyon 
azaltma potansiyelini 

kaybetmemek için 
tek yolumuz var: 

Ormansızlaşmaya ve orman 
alanlarını tahrip etmeye 
son vermeliyiz! Ve bu da 

yeterli değil: Gıda üretimi ve 
tüketiminde radikal değişimler 

yapmalıyız.
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EĞİTİM

Z kuşağı hızlı, teknolojiyi parmağının ucun-
da oynatıyor. Z kuşağının neredeyse yarısı 
akıllı telefonlardaki parmak hareketleriyle 
yaşanan bir dünyaya doğdu. Eskiler sabahlara 
kadar sohbetler ederek sosyalleşirlerdi, bizler 
sabaha kadar elimizde telefonla yalnızlığımız-
da yok olma tehlikesindeyiz. Sosyal ağlarda-
ki yüzlerce, binlerce takipçi bizimle iletişim 
kurmaktan çok uzakta. Kendimiz gibi olmayı 
bırakalı ve başkaları için yaşamaya başlayalı 
epey bir müddet oldu. Fakat Z kuşağı zehir 
gibi akıllı. İçine doğdukları bu teknolojiyi 
yönetmesini çok iyi biliyorlar. Onlar dünyayı 
böyle bildi, bizim gibi ya da bizden eski ku-
şaklar gibi adapte olmak zorunda kalmadı. 
Tabii onların da başka mücadeleleri var; iklim 

Gelecek denen şey pek bilinmeyen ama hep 
hayal edilendir. Bence artık pek de öyle değil. 
Gelecekten artık bir distopya olarak bahsedili-
yor. Yapay zeka, internet, küresel ısınma, ro-
botlar ve eşitsizlikler içerisinde boğulacağımız 
yeni bir düzene doğru son sürat ilerliyoruz ve 
bu yok oluşu durdurmak şöyle dursun, hızlan-
dırmak için elimizden geleni yapıyoruz. 
Z kuşağının en büyük mensubu bugün 19 
yaşında. Ben 19-20 yaşlarındayken dünyanın 
ne kadar farkındaydım diye düşündüğümde 
ise cevap hiç de iç açıcı değil. Y kuşağı mensu-
bu olarak biz, bu kadar farkında olarak yetiş-
tirilmedik. Hoş, Z kuşağını ne kadar yetiştire-
bildik veya yetiştirebiliyoruz, o da bu yazının 
konusu işte. 

Telefonla haşır neşir olmasına rağmen yalnızca onunla mutlu 
olmayan bir nesil aslında Z kuşağı; yüz yüze iletişimi, paylaşımda 
bulunmayı, öğrenmeyi ve üretmeyi oldukça değerli görüyorlar. 
Yaşları genç, enerjileri yüksek. Yalnızca yol gösterilmeye ihtiyaçları 
var. Bu yol gösterme ise ancak eğitimle sağlanabilir.

Z Kuşağı Geleceğe Hazır mı? 

Gökçe GÖKBALKAN
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Z kuşağının neredeyse yarısı 
akıllı telefonlardaki parmak 
hareketleriyle yaşanan bir 
dünyaya doğdu. Eskiler 
sabahlara kadar sohbetler 
ederek sosyalleşirlerdi, bizler 
sabaha kadar elimizde telefonla 
yalnızlığımızda yok olma 
tehlikesindeyiz. 

Z kuşağı henüz iş hayatında değil, hatta en 
büyüğü 19 yaşında. Dolayısıyla bazı davra-
nışlarını gözlemlemek şu an için mümkün 
değil fakat davranış oluşturmak mümkün. Bu 
davranışları oluşturacaklar ise eğitimciler; öğ-
retmenler, müdürler, eğitim tasarımcıları. Bu 
kolektif bir çalışmanın ürünü olacak. 
İnternet Z kuşağının elinin altında. Bilgi 
fazla ulaşılabilir, dolayısıyla kıymeti az. İn-
ternetten öğrenemeyecekleri şeyler için ise 
öğretmenler devreye girmeli. 2023 dönüşü-
mü iyi bir başlangıç ve eğer başarılı olursa 
eğitimde dönüşümün yolunu açabilir, eğitim-
ci sınıfta bilgi vermekten ziyade bilgiyi nasıl 
ve nerede kullanacağını öğretebilir. Toplum-
sal farkındalık, küresel vatandaşlık, çeşitli ya-
bancı diller, sosyal girişimcilik gibi konular 
konuşulabilir. 
Z kuşağı insan haklarına, toplumsal me-
selelere çok duyarlı. Bizim bunun üzerine 
gitmemiz gerekiyor. Kendi zamanlarının ve 
kaynaklarının sınırlı olduğunu biliyorlar ve en 
iyi şekilde kullanmanın önemine inanıyorlar. 
Ama onlara yapılabilecek en büyük hatalar-
dan bir tanesini yapıp hâlâ “bilgi vermeye” ça-
lışırsanız işler sıkıntılı hale geliyor. Dolayısıyla 
Z kuşağı geleceğe şöyle hazırlanmalı; bilgi de-
ğil beceri öğreterek, sınavlara değil hayata ha-
zırlayarak, dil bilgisi değil iletişim becerileri 
öğreterek, zorlayarak değil cesaretlendirerek, 
sınırlandırılarak değil hayalleri teşvik edile-
rek. Bunu başaracak olanlar ise öğretmenler 
ve bunun için öğretmen eğitimi çok önemli. 
Başardığımız takdirde yıkımında hiçbir katkı 
sağlamadıkları gezegeni kurtarabilecek bir 
nesil yetiştirmiş olacağız, bu da günün sonun-
da insanların kurtuluşu demek olacak.
Yol çetrefilli ve iş başa düştü... Dolayısıyla; 
kolay gelsin öğretmenim!  m

değişikliğinin etkileriyle yaşamak zorundalar. 
Kaldı ki, hiç katkıları olmayan bir yıkımın et-
kilerini düzeltmelerini bekliyoruz. İşte bura-
da destek olmak boynumuzun borcu. 
Sanılanın aksine, telefonla haşır neşir olma-
sına rağmen yalnızca onunla mutlu olmayan 
bir nesil aslında Z kuşağı; yüz yüze iletişimi, 
paylaşımda bulunmayı, öğrenmeyi ve üret-
meyi oldukça değerli görüyorlar. Yaşları genç, 
enerjileri yüksek. Yalnızca yol gösterilmeye 
ihtiyaçları var. Bu yol gösterme ise ancak eği-
timle sağlanabilir. Eğitim dediğimiz kocaman 
olgu aslında öğrencilere hayatta kalma ve on-
lara kendilerinin en iyi hallerine ulaşabilme-
leri için gerekli olan becerileri kazandırması 
beklenen uzunca bir süreç. Üzerine araştır-
malar yapılan, sayfalarca kitaplar yazılan eği-
timin nihai amacı budur. Peki bunu ne kadar 
sağlayabiliyoruz? 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen 
eğitimleri ile ilgili konuştuğu bir videoda ko-
nunun önemini şöyle vurguluyor; “2023 viz-
yonunda öğretmenleri merkeze alan bir bakış 
açısıyla yol alacağız dedim. Çünkü bir öğ-
retmene fırsat verilirse, değer verilirse neler 
yapabileceğini, hangi kapıları açabileceğini 
ve öğrencilerini, sınıfını hatta okulunu nere-
lere götürebileceğini biliyorum.” Dolayısıyla 
öğretmenler önemli. Çok konuşulan ve ideal 
eğitim sistemi diye örnek gösterilen Finlandi-
ya eğitim modelinin çok önemli ölçüde öğret-
men güçlendirmesi üzerine kurulu olmasına 
da şaşırmamak lazım. 
Nesiller arası farklar hep vardı, hep de olacak. 
Belki bir “babyboomer” ile Z kuşağı mensubu 
arasındaki farklar kadar keskin değil ama yine 
de olacaktır. Bu farklardan öğrenecek çok şey 
olması bir yana, orta noktada buluşabilmek 
ve benzer dilden konuşabilmek gerekli. İşte 
öğretmen güçlendirmesi bunun için önemli. 
Eğitim fakültelerinde verilen eğitim yetersiz. 
Dünyanın en kaliteli eğitimini bile almış olsa 
bir öğretmen, hayattan kopuk bir şekilde, yal-
nızca yıllardır kullanılan ders kitaplarındaki 
bilgileri aktarmayı kendisine ödev edindiği 
takdirde vay halimize! İşte orada eğitimden 
söz edilemez. Dolayısıyla Ziya öğretmen çok 
haklı, öğretmen eğitimleri önemli!
Psikolojik ve becerisel olarak güçlendirmek, 
gündemi takip etmelerini desteklemek, şart-
larını iyileştirmek toplumların mimarları olan 
öğretmenler için oldukça elzem ve kıymetli. 



KISA-KISA

İzmir Karabağlar’da çıkan orman yan-
gınında söylenilenin aksine 500 değil, 
5.000 hektarlık alanın kül olduğunu 
söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, ağaçlandırma 
kampanyası yapacaklarını açıkladı.

l

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları 
Enstitüsü’nden (INPE) yapılan açıkla-
maya göre, dünyanın akciğerleri olarak 
bilinen Amazon Ormanları’nda geçen 
yılın aynı dönemine oranla çıkan yan-
gınlarda %278 artış oldu. INPE, Ocak 
ve Ağustos arasında 74 binden fazla 
yangın tespit ettiklerini belirtiyor. Bu, 
kayıtlar 2013’te başladığından beri gö-
rülen en yüksek sayı.

l

Kanadalı Centerra Gold isimli şirket 
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde altın 
aramak için sondaj çalışmalarına baş-
ladı. Yaşanabilir Bir Karadeniz Ereğli 
Platformu üyeleri, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 2017’de “ÇED gerekli 
değildir” kararını verdiği proje çerçe-
vesinde Aşağıdağ Köyü Çanakçı Dere 
mevkiinde arama yapılacağı söylenme-
sine rağmen sondajın, köyün dışında ve 
orman işletmesi sınırlarındaki orman-
larda yapıldığını belirtiyor. 

l

Dünyaca ünlü Salda Gölü’ne Millet 
Bahçesi ihalesinin iptali ve yürütme-
nin durdurulması için Isparta İdare 
Mahkemesi’nde dava açıldı.

Temiz Hava Hakkı Platformu, tüm 
dünyadaki kükürt dioksit (SO2) emis-
yonları ile ilgili çarpıcı veriler içe-
ren bir raporu kamuoyuyla paylaştı. 
Greenpeace’in hazırladığı rapora göre; 
Türkiye, 2018 yılında hava kirliliği 
dolayısıyla asit yağmurları ve erken 
ölümlere sebep olan SO2 emisyonla-
rı en yüksek olan ilk 10 ülke arasında 
yer alıyor. Rapora göre, geçtiğimiz yıl 
dünyada en çok SO2 emisyonuna sebep 
olan ilk 10 ülke; Hindistan, Rusya, Çin, 

Meksika, İran, Suudi Arabistan, Güney 
Afrika, Ukrayna, ABD ve Türkiye. 

l

Türkiye’nin ikinci büyük adası Marma-
ra Adası’nda çıkan yangın 10 saat sonra 
söndürülebildi. Yaklaşık 60 evin tahliye 
edildiği yangında bölgede yaşayan çok 
sayıda canlı yaşamını yitirdi. Yangında 
toplam 80 hektar alan yok oldu. Bu, 
yaklaşık 110 futbol sahası büyüklüğüne 
denk geliyor.

l

Yeni Zelanda’da yapılan bir kazı ça-
lışmasında, 19 milyon yıl öncesine ait 
olduğu belirlenen dünyanın en büyük 
papağanının fosili bulundu. Heracles 
inexpectatus cinsi papağanın, yaklaşık 
bir metre uzunluğunda ve yedi kilo 
ağırlığında olduğu açıklandı.

l

ABD merkezli Dünya Kaynakları Ens-
titüsü, dünya nüfusunun neredeyse 
dörtte birinin su kıtlığı riski ile karşı 
karşıya olduğunu açıkladı. Küresel bir 
rapor yayınlayan kuruluş, tatlı su kay-
naklarının tehlikeli biçimde tükendiği 
uyarısında bulundu. Su kıtlığı riski lis-
tesinin ilk beş sırasında Katar, İsrail, 
Lübnan, İran ve Ürdün var. Rapora 
göre su kıtlığı riskinin en fazla olduğu 
17 ülkede tatlı su kaynaklarının %80’i 
tüketilmiş durumda. Türkiye ise “su 
kıtlığı riski listesinde” 164 ülke arasın-
da 32. sırada yer aldı.

l

Global Witness’ın yıllık raporuna göre, 
2018 yılında 164 yaşam savunucusu, 
maden, sanayi, tarım ve ağaç şirket-
lerine karşı yaşam alanlarını korumak 
isterken öldürüldü.

l

Etiyopya, iklim krizinin üstesinden 
gelmek için bir günde 350 milyon ağaç 
dikti. Ağaçlandırma etkinliği, halkı her 
yaz en az 40 fidan yetiştirmeye teşvik 
ederek ülke genelinde 4 milyar ağaç 
yetiştirme misyonunun bir parçası olan 
“Yeşil Miras” girişiminin bir parçası. 
Dikim etkinliğine kamu görevlilerinin 
de katılması için o gün tüm devlet da-
irelerinin kapatıldığı belirtiliyor. Bir 
günde ekilen ağaç sayısı bakımından 
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GÖZÜMÜZDEN

KAÇMAYANLAR
2018’de öldürülen yaşam 
savunucuları; Alaska’da 

sıcaklık rekoru; Brezilya’da 
korkutan arı ölümleri…

Gözde İVGİN

Salda Gölü



bir önceki dünya rekoru, 2016 yılında 
50 milyon ağaçla Hindistan’a ait. 

l

Düzce’nin Cumayeri ilçesinden geçen 
Melen Çayı, kuvvetli yağışın etkisiyle 
taştı. Meydana gelen su baskını, heye-
lan ve toprak kayması sonucu yedi kişi 
hayatını kaybetti.

l

Bosna Hersek ile yapılacak ayçiçeği to-
humu ithalatında vergiyi sıfırlayan ka-
rarname Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Buna göre Bosna Hersek’ten ithal edi-
len ayçiçeği tohumundan alınan vergi 
sıfırlandı. Karar 1 Eylül’den itibaren 
uygulanmaya başlayacak.

l

İstanbul Havalimanı’nda yapılan ope-
rasyonda nesli tükenmekte olan pan-
golinlere ait 1 ton 217 kilogram pul 

ele geçirildi. Pangolin pullarının piyasa 
değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin lira. 
Söz konusu pulların, şifalı olduğuna 
inanılan Asya ülkelerinde ise yaklaşık 
3 milyon dolara alıcı bulabileceği be-
lirtildi. 2000-2016 arasında yaklaşık bir 
milyon pangolinin uluslararası düzeyde 
kaçakçılığı yapıldığı tahmin ediliyor.

l

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dene-
timlerde bulunan Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, sekiz projede 
toplam bin 611 konut ile dört otel inşa-
atının imara aykırılıklar nedeniyle dur-
durulduğunu söyledi. Proje sahiplerine 
bir ay süre verildi.

l

ABD’nin en soğuk bölgelerinden olan 
Alaska eyaletinde Temmuz ayında tüm 
zamanların en yüksek hava sıcaklığı 

kaydedildi. ABD Ulusal Hava Hizme-
ti Dairesi’nden yapılan açıklamada, 
Alaska’nın en büyük kenti Anchorage’da 
hava sıcaklığının eyalet tarihinde ilk kez 
32,2 dereceye ulaştığı bildirildi. Uzman-
lar, bölgede kaydedilen en yüksek hava 
sıcaklığının 14 Haziran 1960’ta 29,4 de-
rece olduğunu belirtti. 

l

Brezilya’da arı ölümleri korkutuyor. 
Ülkenin güney eyaletlerinde yılın ilk 
aylarında 500 milyon arının öldüğü, 
ölümlerin tarımda kullanılan ve kan-
serojen içeren kimyasallar ve bunların 
yol açtığı hastalıklar nedeniyle gerçek-
leştiği belirlendi.

l

Tayland hükümeti, doğal kaynaklar 
ve çevre olumsuz etkilendiği için Koh 
Tachai Adası’ndaki turistik faaliyetle-
ri durdurma kararı aldı. Tayland’daki 
milli parkların tamamına yakını, mu-
son sezonu nedeniyle mayıs ortasından 
ekim ortasına kadar kapalı oluyor. An-
cak Tachai Adası’nın bir daha turizme 
hiç açılmayacağı belirtiliyor.

Kaynaklar: Dokuz8Haber, İHA, The 
Guardian, Yapı Dergisi, İklim Haber, 
Gazete Karınca, Yeşil Odak, BBC, 
independentturkish.com, Temiz Hava 
Hakkı Platformu, BirGün, T24, Yeşi-
list, Yeşil Gazete
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Tachai Adası
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KİTAP

Yazar: Ebenezer Howard
Yayınevi: Daimon, 2019
Çevirmen: Volkan Atmaca

İlk kez yayımlandığında, başlığı “Yarın: Gerçek Top-
rak Reformuna Giden Barışçı Yol” olan Bahçe-Kentler 
kitabında, Ebenezer Howard’ın ortaya atmış olduğu 
düşünce, kitabın yayımlandığı tarihe göre çok ileri bir 
adım niteliğindeydi. Aşırı kentleşmenin ekonomik ve 

toplumsal sakıncalarını gidermek, 
nüfusun ülke sathında daha 

dengeli bir biçimde dağılımı-
nı sağlamak amacıyla ortaya 

atılan Bahçe-Kent kavra-
mı, ne kentlerde ne de 

kırsal alanlarda var 
olan ideal yaşam 
ortamı özellikle-
rinin her ikisine 

de sahip yerleşim 
yerlerini yaratmayı 

amaçlıyordu. Bahçe-Kent 
düşüncesinin ardında yatan varsayım, 

hem kentsel hem de kırsal yaşam ortamlarının sakın-
calarını gideren, aynı zamanda erdemlerini bir araya 
getiren bir yaşam biçiminin, ancak köylerle kentlerin 
bir anlamda “evlendirilmesiyle” sağlanabileceği düşün-
cesiydi. 

Yazar: Kolektif
Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019

Türkiye’de bitki sosyolojisi alanı-
nın kurucusu Prof. Dr. Hikmet 
A. Birand, dünyada doğa koruma 
konularının henüz yeni tartışıldı-
ğı yıllarda, ülkesinde yaşayanlara 
hem bitkiler hakkında herkesin 
anlayacağı bir dille Alıç Ağacı ile 
Sohbetler kitabını hem de ülkemi-
zin bazı önemli doğa parçalarını 
tanıtan Anadolu Manzaraları kita-
bını kaleme aldı. Geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de bu eserler halkın, 
özellikle de gençlerin doğa koruma 
konularında daha da bilinçlenme-
sini sağlayacak. Birand’ın açtığı 
yoldan yürüyen pek çok araştırmacının, 
onun sevdalısı olduğu Anadolu bozkırlarını doğal karak-
terleriyle incelediği yazıları, bu kitapta bir araya getirildi. 
Ülkemizin bozkır sahalarını botanik ve yakın dalları açısın-
dan tanımlayan ve pek çok yeni floristik çalışmaya yer ve-
rilen bu kitap, bitki severler ve uzmanlar kadar, lisans ve 
yüksek lisans öğrencilerinin de faydalanabileceği nitelikte.

Yarının Bahçe Kentleri Alıç Ağacının Gölgesinde 
Anadolu Bozkırları

Yazar: Nilgün B. Harmancıoğlu, Doğan Altınbilek
Yayınevi: Springer, 2019

Bu kitap, Akdeniz’den Ortadoğu’ya uzanan ve eşsiz coğ-
rafi konuma sahip bir ülke olan Türkiye’nin su kaynak-
larının derinlemesine bir açıklamasını sunuyor. Değişen 
coğrafyası, topografyası, hidrolojisi, jeolojisi ve iklimi, su 
havzalarının farklı özelliklerine yansıyor. Türkiye ayrıca, 
coğrafi konumu nedeniyle önemli sayıda sınır aşan 
nehir havzasına sahip ve komşularıyla su kaynaklarını 
paylaşmak zorunda ki bu sorun bazen su çatışmalarına 
yol açabiliyor. Çalışma; ulusal ve uluslararası organi-
zasyonlar ve su kaynakları profesyonelleri için önemli 

Water Resources of Turkey 
(Türkiye’nin Su Kaynakları)

bilgiler içeriyor. Kitap, bölgedeki iklim değişikliği, su 
yönetimi sorunları ve sınır aşan su havzaları ışığında 
ayrı bir öneme sahip.
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