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Üniversiteler yeni bilgi ve yöntemlerin üretilmesi ve yayılmasındaki 

önemli konumları nedeniyle, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal re-

fahın sağlanmasında önemli roller üstlenmektedir. Bu nedenle, sür-

dürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesinde de merkezi 

bir konumda yer almaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak 

bizler de;

 

Akademisyenlerimizi sürdürülebilir kalkınma amaçları ile iliş-

kili araştırmalar yürütmeleri konusunda teşvik ediyor, proje 

desteklerimiz, teknopark ve kuluçka merkezlerimiz ile araştır-

ma kapasitemizi arttırıyoruz.  (ARAŞTIRMA)

 

Öğrencilerimize mesleki ve kişisel beceri ve yetenekler kazan-

dırırken, ders içeriklerine dahil ettiğimiz sürdürülebilirlik eği-

timleri ile geleceğin liderlerini, karar vericilerini, girişimcileri-

ni, öğretmenlerini ve daha da önemlisi bireylerini daha iyi bir 

dünya yaratma bilinci ile yetiştiriyoruz.  (EĞİTİM)

 

Kurum olarak, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını üniversitemizin üst düzey stratejilerinde ele alıyor, yöne-

tim ve uygulama süreçlerimizi bu ilkeler doğrultusunda şekillendiriyor, faaliyetlerimizi ve sürdürülebilirlik 

konusundaki gelişim sürecimizi raporlarımızla takip ediyor ve geliştiriyoruz.  (UYGULAMA)

 

Toplumun gelişim sürecindeki önemli rolümüz gereği, daha iyi bir dünya arayışında çözüm üretmek üzere 

Türkiye’nin sosyoparka sahip olan ilk üniversitesi olarak, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını anlamak ve bu 

amaçlara katkı sağlayacak uygulamaları araştırmak, daha bilinçli bir toplum oluşturmak üzere, sektörler ve 

kurumlar arası ortaklıklar kuruyor, yerel, ulusal ve uluslararası araştırma ve faaliyetlere danışmanlık yapıyor 

ve liderlik ediyoruz. (LİDERLİK)

 

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında “2030 yılına kadar tüm insanlık ve dünya için daha güzel ve sürdürülebilir 

bir geleceğe ulaşmanın yol haritası” misyon beyanıyla ortaya konularak Ocak 2016’da yürürlüğe giren 17 Sürdürü-

lebilir Kalkınma Amacı, bugün ülkeler, kurumlar ve bireyler olarak hepimiz için bir kılavuz haline gelmiştir. 2019 

yılından bu yana dünya genelindeki üniversitelerin 17 temel hedef ile belirlenen sürdürülebilir kalkınma amaçlarına 

sağladığı katkıyı değerlendiren Times Higher Education Etki Sıralaması ise, kurumsal olarak sürdürülebilir kalkınma 

konusunda yürüttüğümüz tüm bu faaliyetler ile dünyadaki yerimizi görmek ve katkımızı ölçmek açısından önemli bir 

motivasyon kaynağı olmuştur. İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak biz de 2021 yılında ilk kez 96 ülkeden 1.154 üni-

versitenin değerlendirildiği bu sıralamaya dahil olarak en fazla öne çıktığımız 4 sürdürülebilir kalkınma amacından 

“Açlığa Son” başlıklı SKA2’de dünya üniversiteleri arasında 301-400 bandında; SKA3- Sağlık ve Kaliteli Yaşam katego-

risinde 401-600 bandında; SKA4- Nitelikli Eğitim kategorisinde 601-800 bandında ve SKA17- Amaçlar için Ortaklıklar 

kategorisinde 601-800 bandında yer aldık. 2022 yılı için yaptığımız başvuruda ise sürdürülebilir kalkınma amaçlarına 

katkı sağlamak üzere yaptığımız çalışmalar ile başvurduğumuz SKA sayısını 7’ye çıkardık.  

SUNUŞ

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Rektör Yardımcısı   

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri-

mizi yeni oluşturduğumuz sdg.medeniyet.edu.tr web sayfamız üzerinden paylaşıyoruz. Tüm bu faaliyetlerin, sürdü-

rülebilir bir gelecek için sadece bizim çabalarımız olduğunu, etkili ve kalıcı çözümler için tüm dünya insanları olarak 

ortak çaba göstermenin mutlak surette gerekli olduğunu düşünüyor ve sizleri de sürdürülebilirlik çalışmalarının bir 

parçası olmaya davet ediyoruz.

 

İlk olarak 1987 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Brundtland raporunda ele alınan sürdürülebilirlik 

kavramı, “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden 

karşılayan kalkınma” olarak tanımlanmaktadır. Belki de küresel iklim krizinin etkilerinin ağırlaştığı ve Covid-19 pan-

demisinin etkilerinin görüldüğü son birkaç yıllık döneme kadar insanoğlu, sürdürülebilirliği bugünden ziyade uzak 

bir gelecek ile ilişkili olarak algılıyor ve ağırlıklı olarak sürdürülebilir kalkınma ile özdeşleştiriyordu. Ve belki de 

bu yüzden, bireysel ya da toplumsal olarak alınması gereken önlemleri ve atılması gereken adımları çok da fazla 

önemsemiyordu. Ancak bu iki durum, sürdürülebilirlik taahhütlerini her zamankinden daha anlamlı ve acil kıldı. 

Tüm bu sürecin, özellikle toplumu bilinçlendirme, araştırma ve liderlik rollerimizi daha da önemli hale getirdiğini 

düşünüyoruz. Bu nedenle, daha sürdürülebilir bir dünyada yaşamanın yollarını, çarelerini bulmaya yönelik tüm bu 

gayretlerimizin ve sürdürülebilir kalkınma konusunda önce geleceği miras bırakacağımız öğrencilerimize ve sonra 

da tüm topluma ilham verme hedefimizin bir parçası olarak, 2021 yılında ilk Sürdürülebilirlik Haftası etkinliklerimizi 

gerçekleştirdik.

 

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK’in öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz ve planlamasında ve düzenlenmesinde 

Uluslararası Performans Geliştirme Koordinatörlüğü ve Medeniyet Gemisi öğrenci topluluğumuzun da rol aldığı 

program, 20-24 Aralık haftasında 5 gün boyunca 11 konuşmacı, 1 atölye ve 1 gezi programı ve yaklaşık 1350 dinleyicinin 

katılımıyla gerçekleşti. “Geleceğe daha yaşanılabilir, daha sürdürülebilir ve kendine yetebilir bir dünyayı nasıl bıra-

kabiliriz?” sorusuna cevap bulmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilirlik Haftasında, özellikle de pandemi 

sonrasında tüm dünyanın gündemine oturan sürdürülebilirlik kavramı; enerjiden sağlık ve gıdaya, finanstan mutfa-

ğa, su kaynaklarından sanayiye çok çeşitli boyutlarıyla alanında uzman konuşmacılar tarafından derinlemesine ele 

alındı. Bu kapsamda başta TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL olmak üzere her biri alanında çok 

önemli isimleri Üniversitemizde ağırlamaktan ve ufuk açıcı bilgileri kendilerinden doğrudan almaktan büyük onur 

ve mutluluk duyduk. 

 

Bir geleneğe dönüştürerek her yıl gerçekleştirmeyi planladığımız ve etkilerinin dalga dalga yayılarak çevremizi, dün-

yamızı daha yaşanılabilir kılmasını umduğumuz Sürdürülebilirlik Haftası etkinliklerimizi bu kitapçıkta sizlere sunu-

yoruz.  

 

Daha sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir gelecek için harekete geçme konusunda herkese ilham vermesi dileği ile.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HAFTASI 
AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, Sür-
dürülebilirlik Haftası açılış konuşmasında, 
“Kendi disiplinimin bir gereği olarak geçmiş-

le hep ilgilendim, bugünü ve geleceği anlamak adına. 
Bu çerçevede geçmiş toplumların, devletlerin kur-
dukları mekanizmaları izlemek adeta keyif verici bir 
süreç olarak bende hep yer aldı. Dikkatimi çeken çok 
sayıda örneklik oldu. Ama bir tanesi galiba bugü-
nü de, geleceği de modellediği için çok derli toplu bir 
örnek idi.” diyerek yüzyıllar içinde doğal kaynak-
larını düşünmeden yok ederek kendisini yoksul-
luk ve ilkelliğe mahkum eden bir toplumun, Pas-
kalya Adası yerlilerinin hikayesini anlattı. 

Rektörümüzün verdiği bilgilere göre, Pasifik Ok-
yanusu’nun en doğusunda, Polinezya Takıma-
daları’nın en doğusunda yer alan Eastern Island, 
yani Paskalya Adası, Güney Amerika’da Şili’ye 
3700 Km mesafede bir ada olup en yakın ada gru-
buna olan mesafesi de 2000 kilometre civarında-
dır. Okyanusun tam ortasındaki bu adada ilk yer-
leşimin 4. yüzyıllarda başladığı tahmin ediliyor. 
900’lü yıllardan sonra bazı değişimlerin yaşandığı 
adada asıl köklü dönüşümler 1500-1600’lü yıllarda 
gerçekleşmiş. Araştırmalara göre ilk gelişim dö-
neminde ormanların, çeşitli ağaç ve kuş türlerinin 
bulunduğu adada insanlar yüzyıllar boyu var ola-
rak nesilden nesile varlıklarını devam ettirmişler. 
“Arazi çok verimli değil ama yine de insan neslinin 
huzur içinde devamına yetecek kadar imkan varmış. 

Ama sonra bir şey olmuş: Bu insanlar o kıt olan 
kaynaklarını nasıl olsa bu düzen böyle kuruldu ve 
gidiyor düşüncesiyle rastgele kullanmaya zaman 
içinde alışmaya başlamışlar… Kabileler arasın-
da bir yarış ortaya çıkmış, başlamışlar heykeller 

yapmaya. Küçük heykellerle başlamış iş. Zamanla 
1000 civarında büyük heykele ulaşmışlar. 14 ton-
dan 270 ton ağırlığa kadar heykeller yapılmış.”

Dönemin şartlarında 200 ton ağırlığındaki bu 
heykellerin taşınması için ormanlardan bol bol 
ağaç kesmeye başlanmış. Ancak o ağaçların ye-
niden yetişmesi için gereken zaman tanınmadan 
doğa adeta tahrip edilmiş. Ağaçlar azalmaya baş-
layınca, kuş türleri de azalmaya başlamış. “Der-
ken 1700’lü yıllarda Avrupalılar oraya ulaşmışlar. 
Avrupalıların gelmesiyle de bazı salgın hastalıklar, 
mesela çiçek hastalığı gelmiş. Fareler gelmiş böl-
geye. Onlar da gelince kuş yumurtaları daha hızla 
yok olmuş. 

Bir taraftan ormanın yok oluşu, diğer taraftan 
salgın hastalık, bir de yumurtaların da yok olu-
şuyla ekolojik denge tamamen bozulmuş. 1772 yı-
lında orayı ziyaret eden Avrupalı bir kaşif oraya 
vardığında tarihte karşılaşılabilecek olan en ilkel 
toplumla karşılaştığını iddia etmiş.” 

İnsanları gıda, giyim, barınma ve ulaşım açısın-
dan en ilkel şartlara mahkum kalan “Paskalya 
Adası, 300’lü yıllardan 1700’lü yıllara gelinceye 
kadar insanoğlunun kendi kendini yok edişine 
sahne olmuş.”

“Bugünün modern dünyası öyle bir zenginlik ve 
varlık içinde ki adeta küresel bir ortamda hepi-
miz, var olan hiçbir şeyin yok olmayacağı inancı 
içinde yaşıyoruz. Adeta İbn Haldun’un üçüncü 
neslini yaşıyoruz. Ben bu toplantıyı önemsiyo-
rum. Sürdürülebilirlik Haftası adı altında or-
ganize edilen bu toplantılar serisi bizim belki 
kendimizi fark etmemize, geleceğimizi daha iyi 
kurgulamamıza, anlamamıza vesile olacak.” 
diyen Rektörümüz Prof. Dr. ÇELİK, programın 
organizasyonunda görev alan Medeniyet Gemisi 
Topluluğu ve hocalarımıza, özellikle de koordi-
nasyonu baştan sona yürüten Rektör Yardımcı-
mız Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL’e ve ekibine ve tüm 
katılımcılara teşekkür ederek etkinliğin hayırlara 
vesile olması temennisinde bulundu.

Sürdürülebilirlik
Haftası adı altında organize 
edilen bu toplantılar serisi 
bizim belki kendimizi fark 

etmemize, geleceğimizi 
daha iyi kurgulamamıza, 

anlamamıza
vesile olacak.

Bugünün modern dünyası
öyle bir zenginlik ve varlık 
içinde ki adeta küresel bir 
ortamda hepimiz, var olan 
hiçbir şeyin yok olmayacağı 

inancı içinde yaşıyoruz. Adeta 
İbn Haldun’un üçüncü

neslini yaşıyoruz.

20 Aralık 2021 Pazartesi 1. GÜN

Paskalya Adası

Heykeller
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

Prof. Dr. İbrahim DİNÇER
Ontario Teknik Üniversitesi ve 
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürdürülebi-
lirlik Haftası’nda yer almaktan duyduğu mut-
luluğu dile getirerek sözlerine başlayan Prof. 

Dr. İbrahim DİNÇER, “Gençlerle bir arada olabile-
ceğim bu özellikle seçkin atmosferde düşüncelerimi, 
vizyonumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çerçe-
vede sayın Rektörümüze, saygıdeğer hocalarımıza ve 
siz gençlerimize teşekkür ederim. Özellikle böyle bir 
etkinliğin sorumluluğunu öğrenci kulübü olarak siz-
lerin üzerinize almanız çok daha anlamlı.” diyerek 
programı düzenleyenleri tebrik etti. 

Sunumunda sürdürülebilirliğin 5 boyutunu enerji, 
eğitim, ekonomi, çevre ve etik boyut olarak açık-
layan Prof. Dr. DİNÇER, sosyal boyutu da içine 
alan etik boyut olmadan diğer boyutlarda doğru 
bir düzeneği kurmanın mümkün olmadığını be-
lirtti. Sürdürülebilirlik düzeneğini kurmak için 
önce enerji düzeneğinin doğru kurulması gerek-
tiğine dikkat çeken DİNÇER, elektrik, ısıtma ve 
soğutma gibi çıktılar temelinde oluşturulan sis-
temde enerjinin depolanmasının öneminden söz 

ettikten sonra, yan etkiler açı-
sından ilaçlara benzettiği 

“enerji seçeneklerinden 
hangisini alırsanız 

alın mutlaka yan 
etkisi vardır. İlacı 
nasıl uzmanından 
alıyorsanız, enerji 
seçeneklerinde de 

sürdürülebilir bir 

mekanizma kurmak istiyorsak aynı şekilde doğru 
ilacı, doğru enerji seçeneklerini hayata geçirme-
miz gerekir.” sözlerini kaydetti.

Enerji ihtiyaçlarımız artıyor mu? sorusuna ce-
vaben “1 milyon sene öncesinden Endüstri Çağı’na 
geldik, 2050 ise robotların çağı olacak. Robot maki-
naya güç kaynağı gerekecek.” diyerek insanoğlunun 
kişi başına tükettiği enerji miktarının önümüz-
deki süreçlerde çok daha fazla artacağını vurgu-
ladı. Bu süreçte akıllı enerji çözümlerinin önem 
kazanacağını belirten Prof. Dr. DİNÇER, mevcut 
sistemlerimizi çevre dostu formlara taşıma, yeni-
lenebilir enerji kaynakları ve özellikle de hidrojen 
teknolojilerini çok daha aktif olarak hayata geçir-

me, sistem entegrasyonu, depolama seçe-
neklerini gündeme alma ve daha dijital 

çözümleri işin içine katma gerekliliği-
nin ve sürdürülebilirlik boyutunda da 
verim, daha iyi kaynak kullanımı, daha 
ekonomik ve çevre dostu çözümlerin 

devreye alınması ve enerji güvenliğinin 
giderek öne çıktığını kaydetti. “Enerjide 

dışa bağımlı olan ülkemizi sürdürülebilir 
bir boyuta taşımak istiyorsak mevcut kay-

nak ve imkanlarımızla enerji sürdürülebilirliği-
ni kurmamız gerekiyor.” diyen Prof. Dr. DİNÇER, 
Endüstri Devrimi’nden sonra yoğun olarak kulla-
nılan fosil kaynaklı yakıtlarla dünyaya verilen za-
rarlar için artık önümüzdeki süreçlerde teda-
viyi gerçekleştirmemiz gerektiğini ve 
bu tedavide de hidrojenin önemli 
olduğunu belirtti ve şöyle dedi: 
“Yakıtlardaki karbon-hidrojen 
oranına bakarsak, insanoğlu 
odunla başladı, sonra kömür, 
petrol, doğalgaz. Süreç artık 
karbonsuz seçeneklere evri-
liyor. Hidrojen yakıt olarak, 
enerji taşıyıcısı olarak ve ham-
madde kaynağı olarak kullanı-
labilir. Biz artık hidrojen çağına 
geçiyoruz.”

Geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa Birliği’nin 
Green Hydrogen Deal’i açıklamasından sonra bü-
tün ülkelerin hidrojene yönelik yol haritalarını ve 
stratejik planlarını çıkardığını belirten DİNÇER, 

Covid-19 pandemisi, 
karbon çağını hidrojen 

çağına dönüştürme 
yolunda süreci 
hızlandırmıştır. 

doğada serbest halde bulunmayan, ancak örne-
ğin suyu ayrıştırarak üretebileceğimiz hidrojeni 
enerji uygulamalarında veya sağlık alanında kul-

lanabileceğimizin; 2050 yılına kadar Türkiye 
de dahil birçok ülkenin karbon nötr 

bir ülke olmayı vaat ettiği yakın 
gelecekte yenilenebilir enerji ile 

hidrojen enerjisi seçenekleri-
ni hayata geçirmemizin ka-
çınılmaz olduğunun altını 
çizdi. Sürdürülebilirliğe gi-
den yolda iyi yetişmiş insan 

kaynağı-inovasyon-ekonomi 
ayaklarının birbirini beslediği-

ni ve entegre sistemler kurmanın 
sürdürülebilirlik için taşıdığı önemi 

aktardı. Çeşitli girdilerle yenilenebi-
lir bir enerji seçeneği olarak hidrojen üretimi-

ne yönelik projeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. 
İbrahim DİNÇER, dünyadan ve ülkemizden sür-
dürülebilir enerjinin kullanıldığı entegre sistem 
örnekleri sundu. 
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SAĞLIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sadece teknik bir konu olmayan mühendis-
liğin de bir estetiği, duygusu, düşüncesi ol-
duğunu söyleyerek sözlerine başlayan Prof. 

Dr. Erhan AKDOĞAN konuşmasında, yakın geç-
mişte ülkemizde ve dünyada bilim ve teknolojide 
yaşanan gelişme ve değişimleri kendi öğrencilik 
hayatı paralelinde anlatarak öğrencilerimize pek 
çok değerli tavsiyede bulundu. Ülkemizde AR-GE 
kavramının gelişmesinde TÜBİTAK desteklerinin 
başladığı 1999 yılının bir kırılma olduğunu belir-
ten AKDOĞAN, bu süreçte bilhassa mekatronik 
alanında geldiğimiz noktada ülkemizin dünyayla 
yarışabilir durumda olduğunu kaydetti. 

Sürdürülebilirlik kavramı bağlamında, “Öncelikle 
biz sürdürülebilir miyiz ya da kendi süreçlerimizi 
sürdürebiliyor muyuz, ona bakmamız lazım. İki 
günün birbirine eş mi değil mi? Eğer insan ken-
dini sürdüremiyorsa yaygınlaştıracağınız tüm sü-
reçlerde problem var demektir.” diyen AKDOĞAN, 
tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da sis-

temlerin sürdürülebilirliğinin esas oldu-
ğunu vurgulayarak “Yazılı tıp 

tarihine geldiğimizde bizim 
değerlerimiz öne çıkıyor: 

Çok yakın bir tarihe 
kadar hem Batı toplu-
munda hem de bizde 
İbn-i Sina’nın eserleri-
nin okunduğunu görü-

yoruz.” Sürdürülebilirlikle 

Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı ve 
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi

Sürdürülebilirlik, bir 
öncekinin yaptığını 

yıkmaktan değil, onun 
yaptığının üzerine bir 

şeyler ekleyip onu devam 
ettirebilmekten geçer.

ilk kez tanıştığı Japonya’daki sistemin başarısının, 
herkesin bir önce gelenin yaptığını devam ettir-
mesi olduğunu söyleyen AKDOĞAN, “Sürdürüle-
bilirlik, bir öncekinin yaptığını yıkmaktan değil, 
onun yaptığının üzerine bir şeyler ekleyip onu 
devam ettirebilmekten geçer. Bence en büyük ba-
şarı bu.” dedi. 

Dünyada trendi yükselmekte olan alanlar olarak 
biyomekatronik ve yapay zekadan söz eden AK-
DOĞAN, “Sağlık alanına geldiğimizde bu alanda 
çok farklı gelişmeler oldu. Bence bu gelişmeler-
de Türkiye ve dünyadaki ayrı bir kırılma nokta-
sı COVID-19 pandemisi oldu; bu süreçte sağlık, 
bilim ve teknolojide sürdürülebilirliğin ne kadar 
önemli olduğu çok müşahhas bir biçimde ortaya 
çıktı.” sözlerini kaydetti. Savunma sanayiinde % 
25’ten % 85’lik yerlilik oranlarına ulaşan bir ülke 
olarak çok büyük bir başarıya imza attığımızı vur-
gulayan Prof. Dr. AKDOĞAN, “Bugün Havelsan’la, 
Roketsan’la, Aselsan’la üretmiş olduğumuz in-
sansız hava araçlarını biz bugün yurt dışına ihraç 
edebilir hale geldik. Katma değeri yüksek, dışa 
bağımlılığı azaltan ileri teknolojiler üretebilir bir 
haldeyiz. Aynı konsantrasyona bizim sağlıkta da 

çok ihtiyacımız var. 
Aslında biz bu gelişi-
me ayak uydurarak çalış-
malarımıza ve üretime devam 
ediyoruz. COVID-19 pandemisi süre-
cinde sağlık bilimleri teknolojileri alanında ülke-
mizde de daha başka bir farkındalık ortaya çıktı 
ve yerli aşı, yerli ventilatör, yerli tanı kiti gibi 
kavramlar bambaşka bir noktaya geldi ve bugün 
aynı hızla çalışmaların devam ettiğini görüyoruz.” 
dedi.

Sunumunun sonunda Türkiye Sağlık Enstitüleri 
Başkanlığını (TÜSEB) tanıtan Prof. Dr. Erhan AK-
DOĞAN, Başkanlığın aşı ve ilaç gibi alanlardaki 
AR-GE faaliyetleri ile COVID-19 aşısının gelişti-
rilme süreçlerinde gelinen durum hakkında bilgi 
verdi.
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21 Aralık 2021 Salı 

YEŞİL FİNANS

“Dünya artık paradan para kazanma siste-
miyle gidebileceği noktaya gelmiş, pandemi 
de bunun göstergesi olmuştur. Bu sistem ar-

tık çökmeye başladı. Dolayısıyla şu anda dünyanın 
pek çok ülkesinde çok yüksek enflasyon oranları 
görülmektedir.” diyerek sözlerine başlayan Dr. 
Kamil KILIÇ, 2015 yılında ortaya çıkan sürdürü-
lebilir finans 1.0 kavramından bugüne, üretilen 
değerin sadece para ile ölçüldüğü konvansiyonel 
finans anlayışından “e-toplum” kavramı çerçeve-
sinde sadece para ile değil, ortaya konan entelek-
tüel, sosyal ve çevresel değerler ile tanımlanan bir 
anlayışa doğru bir dönüşüm yaşandığını açıkladı. 
Dünyanın şu anda yaşamakta olduğu sancıları da 
buraya bağlayan KILIÇ, “Şu anda çalışma hayat-
larımızda birkaç yüzyılda bir yaşanabilecek bir 
dönemi yaşıyoruz; dolayısıyla dünyanın şu anda 
sosyal ve çevresel değerin finansal değerden bü-
yük olduğunu parası olanlara karşı ispat etmeye 
çalıştığı bir dönemdeyiz.” sözlerini kaydetti. 

 

Dünyanın artık ticari modellerle 
değil iş modelleriyle büyü-

yebileceğine dikkat çeken 
KILIÇ, içinde bulun-

duğumuz dönemde iş 
üretmenin arazi veya 
emlak sahibi olmak-
tan çok daha önemli 
olduğunu belirterek bu 

emtialarda yaşanmakta 

Dr. Kamil KILIÇ
Letven Capital Girişim Sermayesi
Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü

2. GÜN

Yeşil ekonomi,
dünyadaki finansal 
verimsizliği ortadan 
kaldırmak için daha 
adil bir ekonomiye 

yaklaşmaya 
çalışıyor.

Bugün Türkiye’nin 
en büyük ihtiyacı iş 

adamlarıdır; biz tüccar 
ve esnaftan dünyayı 

okuyabilen iş adamları 
yaratmaya çalışıyoruz, 
temel sancımız budur.

olan ciddi fiyat artışlarının arkasındaki nedenin 
bu olduğunu belirtti. Firma sahiplerinin çalışan-
lardan adam/gün/saati bir katma değer olarak 
satın aldığını söyleyerek ileride bu katma değerin 
pahalanacağını; dolayısıyla şu anda döviz ve altın 
gibi varlıklar yerine kaliteli çalışanların adam/
gün/saatlerini satın almanın daha kârlı olduğuna 
dikkat çekti. Yeşil ekonominin de bu gözle değer-
lendirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. KILIÇ şöyle 
dedi: “Dünyanın şu anki gidişatında enflasyonla 
eski ekonominin ürünleri pahalılaştırılıyor, yeşil 
ekonomiye uygun yeni ekonominin ürünleri ise 
ucuzlayacak. Şu anda kompleksten reele doğru 
bir transformasyon yapılmakta; sanaldan yeni-
den gerçek, yeşil ekonomiye doğru bir dönüşüm 
gerçekleşiyor.” 

Finans ürünleri bağlamında, devletin artık 
sosyal ve çevresel değer yaratan STK’lar 
üzerinden fonlar oluşturduğunu belir-
ten KILIÇ, “Yeşil ekonomi, dünyadaki 
finansal verimsizliği ortadan kaldırmak 

için daha adil bir ekonomiye yaklaşma-
ya çalışıyor. Şu anda dünyada 800 milyar 

dolarlık yeşil fon var ve bunun 2 milyar do-
larlık bölümü Türkiye’den çıkma. Yeşil ve sos-

yal tahvillerin çıkarılma sürecinde artık öncelikli 
olarak para değil, katma değer konuşuluyor.”

Finansta yeşil kredilerle başlayan süreçte özel-
likle 2019’dan sonra sosyal tahvillerin yaklaşık 10 
katına çıktığını; sürdürülebilirlik fonlarının da 
yavaş yavaş ortadan kalkarak yerine yeşil tahville-
rin geliştiğini kaydeden KILIÇ şöyle dedi: “Bugün 
insanlar döviz kurlarına kafa yormak yerine, na-
sıl sürdürülebilir bir ekonomiye geçebilirim, ESG 
raporunu nasıl hızlı alırım, kendimi yeşil finansa 
nasıl adapte ederim gibi konulara kafa yormalı. 
Bugün Türkiye’nin en büyük ihtiyacı iş adamla-
rıdır; biz tüccar ve esnaftan iş adamı yaratma-
ya çalışıyoruz, temel sancımız budur. Dünyayı 
okuyabilecek ve değer oluşturacak iş modelleri 
geliştirmeye odaklanacak iş adamı sayısını arttır-
dığımız sürece Türkiye ekonomisi çok daha rahat 
olacak. Türkiye’nin de ticari noktalardan ziyade 
buna kafa yorması gerekiyor.” Bir portföy şirketi 
olarak Letven Kapital’in faaliyetlerinden de bah-
seden KILIÇ, son dönemde firma olarak gıda, ta-
rım, biyoteknolojiler, drone ve batarya teknolo-
jileri, rüzgar enerjisi sistemleri ve yeşil teknoloji 
gibi alanlara yatırım yaptıklarını belirtti.
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Yenilenebilir ve temiz enerji üretimini konu 
alan atölyede, katılımcıların kentin enerji 
üretiminde birer karar verici olarak enerji 

politikaları üretecekleri bir rol oyunu olan “Elect-
riCITY: Enerji Tercihleri Oyunu” oynandı. Atöl-
yede öncelikli olarak, kentlerde kullanılan enerji 
sistemi ve enerji yönetimi ile ilgili genel bilgiler 
verildi. Bu bağlamda katılımcılara fosil yakıtlar, 
yenilenebilir enerji kaynakları ve diğer enerji 
kaynakları olmak üzere birincil enerji kaynakları 
hakkında bilgiler verildi. Sonrasında bu birincil 
enerji kaynaklarını kullanılabilir enerjiye çeviren 
teknoloji ve tesislerden bahsedildi ve bu tesislerin 
hangi enerji kaynakları aracılığıyla elektrik üretti-
ği ve üretilen elektriğin ticaret, sanayi, ulaşım ve 
konut gibi nihai kullanım sektörlerinin hangileri 
için enerji sağladığı belirtildi. Bu bilgiler sonra-
sında, Sankey diyagramı aracılığı ile, katılımcılar 
ile birlikte hangi enerji kaynaklarından üretilen 
elektriğin nerede kullanıldığı, enerji kaynakları-
nın üretebildiği enerjinin miktarı ve oluşan kayıp 
enerji (enerji verimliliği) miktarı tartışıldı. Ni-
hai olarak, enerji politikalarının çevre açısından 
neden önemli olduğunun anlaşılması için, ener-
ji üretiminde yakıt seçimi kaynaklı ortaya çıkan 
hava kirleticiler, sera gazları ve su tüketimi hak-

ElectriCITY: 
Enerji Tercihleri Oyunu 
Arş. Gör. Ayça ÇELİKBİLEK

Gökhan SAPMAZ

İMÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Jeoloji Mühendisi

ElectriCİTY, kentlerin ihtiyaç duyduğu elekt-
rik enerjisi üretiminde maliyetlere odakla-
nan basit bir simülasyon oyunudur. Oyun, 
katılımcılara kentte ne tür bir enerji üretimi 
yapılacağına karar vermeleriyle birlikte, bu 
tercihin maliyetleri hakkında düşünmeye 
teşvik etmek için dinamik bir platform göre-
vi görmektedir. Oyundaki temel amaç, enerji 
üretiminde yatırım ve işletim maliyetlerine 
ek olarak, farklı elektrik karışımlarının kar-
bondioksit (CO2) emisyonları ve su kullanı-
mını nasıl etkileyebileceği de dahil olmak 
üzere çevresel maliyetlerini de değerlendi-
rebilme yetisinin kazandırılmasıdır. Ayrıca 
oyun, sosyo-politik konuların yanı sıra coğ-
rafi bölgelere özgü farklı enerji bağlamlarını 
keşfetme potansiyeline de sahiptir. Böylece 
enerji üretimi ve dolaylı olarak sanayi üre-
timinde coğrafi eşitsizliklerin de tartışılma-
sına olanak yaratmaktadır. Oyunun amacı 
enerji üretiminde “doğru cevabı” söylemek 
değil, enerji ve politika kararları vermede 
karşılaşılan zorlukların ve daha da önemlisi 
ödünlerin anlaşılmasını sağlamaktır.

ElectriCITY Oyunu Hakkında
kında katılımcılara bilgiler verildi. Böylece katı-
lımcıların küresel iklim krizinde enerji yönetimi-
nin önemini anlamaları sağlandı.

Atölyenin ikinci bölümünde katılımcılara kentler-
deki enerji sisteminin basit bir simülasyonu olan 
oyun tanıtıldı ve oyunun kuralları anlatıldı. Katı-
lımcılar, her biri farklı kaynağa sahip birer kenti 
temsil eden beş gruba ayrılarak oyuna başlandı. 
Gerçek yaşamın bir simülasyonu olarak kurgula-
nan oyun, karbon maliyetlerinin giderek arttığı, 
karbon salınımının belirli bir limitte tutulduğu, su 
tüketiminin belirli bir limitte tutulduğu ve her bir 
grup için farklı politik, ekonomik koşulların geliş-
tiği 6 farklı etap olarak oynandı. Her bir etapta po-
litik, ekonomik ve çevresel koşulların değişiminin 
grupların ürettiği enerji politikalarına nasıl yansı-
dığı ve bu politikaların inşaat ve işletim maliyetle-
rine ek olarak çevresel maliyetlere ne şekilde yan-
sıdığı tartışıldı. Atölye, 6 etabın sonunda en düşük 
maliyeti (kurulum+işletim+çevresel) sağlayan ilk 
üç takımın ilan edilmesi ile sona erdi.
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GIDADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Gıdada sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri 
konularını ele aldığı konuşmasında teda-
rik zincirinin uzun vadede sürdürülebilir 

olması için gereken etmenleri çevresel, sosyal ve 
ekonomik olarak sıralayan Abdurrahman KAAN, 
gençlere tarım ve gıda sektöründe yeni iş imkan-
ları yaratacak olan ‘Akıllı Tarım Kent’ projesini 
anlattı: “İçinde şehir konforunun da olduğu, eği-
timden sağlıktan tohum üretimi ve botanik bah-
çeye kadar her türlü imkanı barındıran bir yapı 
öngördük. Hedefimiz bunu Türkiye’de gerçekleş-
tirmek. Buradaki amacımız kırsalda kendi ken-

dine yeten şehirler oluşturmak.” 
Özellikle meyve-sebzede 

yaşanan büyük kayıpla-
rın nedenlerini açık-

layan KAAN, gıda 
tedarik zincirinde 
gereken ölçek bü-
yütmenin de bu 
proje ile gerçek-
leştirilebileceğini 

belirtti. 

Tedarik zincir yönetimin-
de sürdürülebilirliği sağlamak 

için etik değerlerin belirlenerek tedarik zinciri 
boyunca yaygınlaştırılmasının; ekonomik boyutta 
kârlılığın temini ve rekabet avantajı oluşturulma-
sının; izlenebilirliğin; stratejik iş birliği ve bilgi 
paylaşımının ve verimli kaynak kullanımının öne-
minden söz eden KAAN, ülkemizde de uygulanan 

Abdurrahman KAAN
Kaanlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve
MÜSİAD 6. Dönem Genel Başkanı

Sıfır Atık projesinden bahsederek şu sözleri kay-
detti: “Ambalaj denilen materyal ürünün oksijenle 
temasını azaltmayı amaçlar. Ambalajlı ürünlerin 
tedarik zincirinde çok büyük faydası olduğu gibi 
atık özelliği de var. Sizlerden ricam oturduğunuz 
yerlerde geri dönüşüm anlayışını yerleştirme-
niz. Evinizde geri dönüşebilir ambalajları 
toplamak sizin bir göreviniz. Geleceği-
nize sahip çıkmak için bunu mutlaka 
yapmanız lazım.” 

Sosyal sürdürülebilirlik çerçevesinde 
gıda yeterliliği, gelir ve gıda dağıtı-
mındaki eşitlik, kaynaklara destek ve 
çiftçilerin kaynak koruma konusunda-
ki bilgi ve farkındalığı gibi unsurlardan 
söz eden KAAN, doğal kaynakların, özellik-

le de toprak, su ve biyolojik çeşitliliğin biyolojik 
sınırlarına saygı duyma görevimizi vurgulayarak 
şöyle dedi: “Topraklarımızın üstünde 70 cm ile 
1,5 metre arasındaki katman olan organik toprak, 
yaklaşık 1000-1500 yılda oluşur. Bu toprak or-
ganik yapısını kaybettiği zaman siz burada bir 
şey üretemezsiniz. O toprağın mutlaka işlenmesi 
ve organik yapısının geliştirilmesi lazım. Türki-
ye’de mevcut toprağımızın organik yapısı % 1 se-
viyesinde, olması gereken 3-4. Genelde kimyasal 
gübre kullanıyoruz. Ama Türkiye’de organomi-
neral gübre kullanımı başladı. Atıklardan gübre 
üretme teknolojisi bugün yaygınlaşıyor. Toprak-
larımızı zenginleştirdikçe üretimimiz daha çok 
artacak.”

“Pandemi sonrası dünyaya baktığımızda gıda ve 
sağlık ön plandadır. Bizler bir derece kırsalda ka-
lan bir toplum olduğumuz için hızlı adaptasyon 
sağlayabildik ama Avrupa bunu yapamadı. Bu ba-

kımdan Türkiye’nin kalkınma modelinde gıda, 
tekstil ve makine vardır. Bu üçü bizim güç-

lü olduğumuz alanlardır.” diyen KAAN, 
45.000 km2 yüzölçümüne sahip olan ve 

gıdada dünyanın en büyük ihracatçı-
sı olan Hollanda’nın % 8’lik organik 
toprak oranını % 25’e çıkartma kararı 
aldığını aktararak bizim de boşta du-
ran topraklarımızı ekip biçmenin ha-

ricinde onlar gibi dışarıdaki arazileri de 
kendi ülkemiz açısından değerlendirebil-

memiz gerektiğini belirtti. 

Yeşil Mutabakat
modeliyle kırsalda yaşam 

mümkün; büyük şehirlerdeki 
streslerden uzak, daha 
konforlu, fakat üretim 

yapıp üretimi de kontrol 
edebileceğimiz yeni bir
sisteme geçebiliyoruz.

Organik toprak, yaklaşık 
1000-1500 yılda oluşur. 

Organik yapısını kaybeden 
toprakta bir şey üretemezsiniz. 
O toprağın mutlaka işlenmesi 

ve organik yapısının 
geliştirilmesi lazım.
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22 Aralık 2021 Çarşamba

YEŞİL DÖNÜŞÜM

“Sürdürülebilirlik Haftası kapsamında İstan-
bul Medeniyet Üniversitemizin bir farkında-
lık oluşturma, farkındalığı da etkiye dönüş-

türme noktasında başlatmış olduğu bu girişime 
teşekkür ediyoruz şahsım ve kurumum olarak.” 
diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Hasan MAN-
DAL, 1980’li yıllarda kalite kavramının, 2000’li 
yıllarda da inovasyon kavramının tüm dünyanın 
ve ülkemizin gündeminde olduğunu, ancak bu iki 
süreçte de bir öz eleştiri olarak bu kavramların 
daha çok popülerlik boyutunda kaldığını belirtti. 
Şu anda da aynı şekilde bütün ülke ve kurumların 
gündeminde olan sürdürülebilirlik kavramının 
özellikle de pandeminin yoğun etkisiyle ön plana 
çıktığının altını çizen Prof. Dr. MANDAL, bu süre-
cin de daha öncekiler gibi popülerlik noktasında 
kalmadan içselleştirilerek kurumsallaştırılmasını 
ve herkes tarafından anlaşılabilir olmasını umdu-
ğunu söyledi. 

3. GÜN

Prof. Dr. Hasan MANDAL
TÜBİTAK Başkanı 

“Sürdürülebilir Gelecek ve Yeşil Dönüşüme Yöne-
lik Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” konulu 
sunumunda, Prof. Dr. MANDAL, gelecek 10 yılın 
dünya için risk haritasını katılımcılarla paylaşarak 
salgın hastalıklar, yaşam ve geçim krizleri, bilgi 
altyapısında çöküş ve siber güvenlik tehditleri gibi 
risklerin yanı sıra yeşil başlıklar altında iklim de-
ğişikliği karşısında yetersizlik, biyoçeşitlilik kay-
bı, doğal kaynak krizleri, insan kaynaklı çevresel 
hasarlar, aşırı hava olayları gibi konuların yakın 
gelecekte dünyanın en önemli gündem konularını 
oluşturacağının öngörüldüğünü belirtti. Konuya 
akademik bakış açısından ise, bilim insanlarının 
sistematik olarak küresel risklerin olasılığını ve 
etkisini iş dünyası üyelerinden daha yüksek gör-
düğünü ve bu riskler içerisinde çevresel risklerin 
ve eşitsizliğin en yüksek aciliyeti taşıdığını vur-
guladı. Tüm bu risklerin geleneksel yöntemlerle 
çözülemeyeceğinin ve çözümün ancak toplumun 
birbirinden öğrenmesi, yani “birlikte geliştirme 
ve birlikte başarma” yaklaşımıyla mümkün oldu-
ğunun altını çizen Prof. Dr. MANDAL, Hükümet-
lerarası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) en yeni 
raporundan önemli satırbaşlarını katılımcılarla 
paylaştı. 
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İklim değişikliğinin ekosistemler üzerindeki etki-
lerinin artık birer senaryo olmaktan çıkıp özellik-
le geçtiğimiz yıldan itibaren ülkemizde de somut 
bir şekilde görülmeye başladığını belirten Prof. 
Dr. MANDAL, iklim değişikliği konusundaki en 
iyi senaryonun 1,5 °C’lik artış olduğunu ve sıcak 
dalgalarının sıklığını arttıran bu artışların yoğun 
yağışlar ve kuraklıkla ne yazık ki çok daha sık kar-
şılaşacağımızın göstergesi olduğunu aktardı. Tür-
kiye açısından bakıldığında bu sıcaklık artışları-
nın 3 °C’ye ulaşması durumunda su stresinden 
ülke nüfusumuzun neredeyse yarısının, kurak-
lıktan da yaklaşık 25 milyon insanımızın etkile-
neceğini belirtti. 

Tüm bu sorunlar karşısında sürdürülebilirlik 
odaklı ve bilim tabanlı, kapsamlı yaklaşımlarla 
“biz bunları çözebiliriz” diyebilmemizin gerekti-
ğini vurgulayan Prof. Dr. MANDAL, “küresel salgın 
sırasında harekete geçirilen çok disiplinli çözüm-
lerin, aynı hız ve odaklılık içerisinde 2030 yılına 
odaklı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için 
de harekete geçirilmesi öngörülmektedir.” dedi. 
AR-GE ve yenilik süreçlerinde geri beslemeli, açık 
ve sistemik güçlük içeren, sistematik yeniliğe, iş 
birliği ve disiplinlerarasılığa, birlikte geliştirme 
odaklı bir ortak yenilik kültürüne doğru bir dö-
nüşümün gerçekleşmekte olduğunu belirten ho-
camız, bu dönüşümün TÜBİTAK’ın stratejik yak-
laşımına “çıktı ve etkilere odaklanma” şeklinde 
yansıdığını açıkladı ve “‘Ben de varım’ diyen genç 
insan kaynağımızı AR-GE süreçlerine dahil ettik” 
diyerek TÜBİTAK’ın bilim insanlarına ve özellikle 
de öğrencilere sunmakta olduğu araştırma proje-
leri destek programlarını tanıttı. 

11

Ar-Ge ve Yenilik Süreçlerinde Dönüşüm

Doğrusal yenilikten � Geri beslemeli yeniliğe

Kapalı yenilikten � Açık yeniliğe

Teknoloji odaklı yenilikten � Sistemik güçlük içeren yeniliğe dönüşüm

Bireysel yenilikten � İşbirliği ve disiplinlerarası yeniliğe dönüşüm

Kendiliğinden gelişen yenilikten � Sistematik yeniliğe dönüşüm

Bilgi değişimi odaklı yenilikten � Birlikte geliştirme odaklı yeniliğe dönüşüm

Yenilik projelerinden � Ortak yenilik kültürüne dönüşüm

EUA STUDY The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems

• Geri beslemeli
• Açık

• Sistematik güçlük içeren
• İşbirliği ve 

disiplinlerarası

• Sistematik
• Birlikte geliştirme

• Ortak yenilik
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YEŞİL MUTFAK

“ ‘Mutfakta Yeşil Dönüşüm’ başlıklı sunumun-
da “tüm sektörlerde olduğu gibi mutfakta da 
sürdürülebilirliği nasıl sağlayabiliriz?” soru-

suna cevap arayan hocamız Merve MANDAL YA-
MAN, “Doğaya duyduğumuz saygıdan yola çık-
malıyız, pandemi sürecinde de bunun farkına 
vardık. Esas kaygımız bunun gelecek nesillere ak-
tarımının nasıl sağlanacağıdır.” dedi. Yiyecek-i-
çecek endüstrisinin içinde bulunduğu tehditler 
arasında sera gazı emisyonu, düzensiz nüfus ar-
tışı, bilinçsiz ve aşırı tüketim gibi etmenleri sa-
yan Öğr. Gör. YAMAN, gıda ihtiyacının artmasıyla 
birlikte küresel ölçekte büyüyen gıda sektörünün 
ne kadar sürdürülebilir olduğunun sorgulanması 
gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda fazla enerji 
tüketimi, toprakların verimsizleşmesi, aşırı su tü-
ketimi, uzak bölgelere yapılan nakliyenin getirdiği 
ekolojik olumsuzluklar, atık artışı ve çevre kirliliği 
gibi faktörlerden bahsetti. Mevsim meyvesi olarak 
ikram ettiği mandalinalarla katılımcıların kom-
post yapım sürecine katkıda bulunmasını amaç-
ladığını belirten hocamız, kısaca mandalinanın 
üretim hikayesini anlattı. 

‘Neden sürdürülebilir gıda?’ noktasında kaynak-
ların adil kullanılmadığından, yeteri kadar gıda 
üretimi olmasına rağmen dünyanın bazı yerlerin-
de hala açlık ve açlıkla ilgili hastalıkların, ayrıca 
içme suyu sıkıntısının olduğundan ve büyük gıda 
israfından söz eden hocamız; “Bir yerde açlıktan 
ölümler ölürken başka bir yerde aşırı tüketim ve 
israf ortaya çıkıyor. Her yıl milyarlarca liralık gıda 

Öğr. Gör. Merve MANDAL YAMAN
İMÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümü

israfı gerçekleşiyor. Yılda 10 milyon kişi açlıktan 
ölüyor; diğer yandan 6 milyar ton gıda çöpe gidi-
yor. İşletme başına 2 bin ton içecek çöpe gidiyor. 
Her gün 2,1 milyar ekmek çöpe gidiyor. Türkiye’de 
her yıl 225 bin ton gıda israfı var.” dedi ve “bugün 
ne yapabiliriz”e odaklanarak sürdürülebilirlik bi-
lincinin oluşmasıyla problemlerin çoğunun çözü-
lebileceğini belirtti.  

Sürdürülebilir gıda noktasında dijital teknolojiler, 
nesnelerin interneti, akıllı mutfak cihazları, kom-
post üretimi, dikey tarım, gıda bankaları ve yeşil 
mutfak gibi yenilikçi yaklaşımları tek tek açıkla-
dı. Tüm bu yaklaşımları kapsayan “yeşil mutfak” 
kavramında en önemli hususlardan birinin kulla-
nılan gıdaların nereden ve nasıl temin edildiği ve 
bu süreçte ne kadar karbon ayak izi bırakıldığı ol-
duğunu vurgulayan MANDAL, ayrıca gıdanın nasıl 
servis edildiği, kullanılan temizlik malzemeleri-
nin doğaya ne kadar zarar verdiği, üretimde har-
canan enerji ve su miktarı ve tedarik mesafesi ve 
son aşamada gıda ve ambalaj atıkları ile ne yapıl-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

dığı konularının da büyük önem taşıdığını belirtti. 
Mutfakta yeşil dönüşümün nasıl sağlanacağı nok-
tasında, bundan 100 yıl önce Anadolu’da yaşayan 
insanların yaptığı gibi, hiçbir israf olmadan her 
bir ürünün değerlendirildiği noktaya doğru bir 
devrimin amaçlandığını söyledi. Bu bağlamda 
sertifikasyon süreçlerinden ve “Yeşil Nesil Res-
torancılık” örneklerinden bahseden MANDAL, 
bu yaklaşımla elde edilebilecek kazanımları ve 
geri dönüşüm ile kompost üretiminin bu kavram 
içerisindeki rolünü aktardı ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinden ve ülkemizden yeşil nesil restoran 
örnekleri sundu. 

“Yeşil Mutfaklar İçin Bir Gün Değil Bugün” slo-
ganıyla hareket etmemiz gerektiğini vurgulayan 
hocamız, bu hedefe yönelik olarak devlet politi-
kaları ve teşviklerin, akademisyenlere ve şeflere 
düşen görevlerin ve farkındalık oluşturarak hal-
kın bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını 
belirtti.
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TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Konuşmasına tekstilin Türkiye’deki duru-
munu anlatarak başlayan Vehbi CANPO-
LAT, “Tekstilin bugün Türkiye’de 80 milyar 

dolarlık bir hacmi var. Türkiye’nin gayrisafi milli 
hasılasının 650-700 milyar dolar olduğunu düşü-
nürsek bu ülkemiz için büyük bir rakamdır. Bu-
nun yaklaşık 30-32 milyar dolarını ihraç ediyoruz. 
10 milyar dolar civarı da bavul turizmi ile yurt dı-
şına gidiyor.” bilgilerini aktardı. Milletçe kullan-
dığımız tüm giysilerin yerli ürün olmasının gurur 
verici bir durum olduğunu belirten CANPOLAT, 
“Türkiye’de sebze ve meyveden sonra en fazla 
yerli ihtiyacını karşılayan sektör tekstildir. Yarı-
sını dışarıya satıyoruz, yarısı da iç piyasada tü-
ketiliyor.” dedi. 

Sürdürülebilirlik açısından, teks-
tilin bugün dünyada çevre 

kirliliğine neden olan sek-
törler arasında 4. sıra-
da olduğunu belirten 
CANPOLAT şu sözleri 
kaydetti: “1 kilogram pa-
muk üretmek için tarlada 

72 litre su tüketilir. Son-
rasında pamuğun çırçırla-

masında elektrik kullanılarak 
elyaf üretilir. Bugün dünyada her 

yıl 100 milyon ton elyaf üretilir; bunun da 
ürün haline geldiğini ve doğaya salındığını düşü-
nün; bu gerçekten sürdürülebilir bir şey değildir. 
Mutlaka bir çözüm üretilmesi gerekir.” Dünya-

Vehbi CANPOLAT
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı ve
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi

da üretilen elyafların çok büyük bir kısmının ana 
ham maddesi petrol olan polyesterden üretilen 
elyaflardan oluştuğunu kaydeden CANPOLAT, 
giyilen ürünlerin yeniden toplanıp 
iplik haline getirilerek giysi üretil-
mesinin tekstilin yarattığı çevre kir-
liliğine çözüm olabileceğinin altını 
çizerek “gelecekte tüketilen tekstil 
ürünlerinin ciddi bir miktarının sı-
fırdan yapılan elyaf değil de giyilmiş 
ürünlerin yeniden dönüştürülmesi 
kanalıyla üretilmesi yoluyla bu dö-
nüşümün sağlanabileceğine inanı-
yorum.” dedi. 

Tekstil sanayiinde-
ki polyester üreti-

minde çok ciddi 
boyutta buhar ve 
elektrik tüketil-
diğini, buharın da 
kömür, doğalgaz 

ya da mazotla elde 
edildiğini; bunun so-

nucunda önemli oran-
da karbon salımı olduğunu 

belirten CANPOLAT, “Dünyada 
ve ülkemizde yenilenebilir enerji kullanım oranı 
bugün hala % 20’leri geçmeyen seviyelerde. Bu-
nun durmaksızın çok artması, kömürün hayatı-
mızdan tamamen çıkması gerekiyor. Dünyayı en 
çok kirleten alanlardan biri kömürden enerji üre-
timi. Hatta tekstilde dünya markaları bize ön ko-
şul olarak kömür kullanmama koşulunu sunuyor.” 
diyerek artık dünyanın kirlenmesi ve yaşanabilir-
liği ile ilgili kaygıların ekonomik kaygılardan önce 
gelmesi gerektiğini vurguladı. 

Tekstil ürünlerinin boyanması ve baskı yapılması-
nı kapsayan tekstil terbiye sanayiinde Türkiye’nin 
kapasite anlamında 3., doğal elyafların terbiye 
edilmesinde ise, özellikle de örgü kumaşlarda ka-
lite ve kapasite anlamında 1. konumda olduğunu 
aktaran CANPOLAT, sürdürülebilirlik konusun-
da en çok problem yaşadığımız sektörün tekstil 
terbiye sektörü olduğunu ve bu alanda doğalgaz, 

kömür ve elektriğin yoğun şekil-
de kullanılmasının yanı sıra daha 
da önemli bir sorunla karşı karşı-
ya olduğumuzu belirtti: “1 kilogram 
kumaşı kesilebilir, dikilebilir hale 
getirmek için yaklaşık 80 litre su 
kullanıyoruz. Bunun da sürdürüle-
bilir hale getirilmesi, önce 50 litre-
lerin altına indirilmesi, sonra da bu 
suyu arıtarak yeniden kullanmamız 

“1 kilogram kumaşı kesilebilir, 
dikilebilir hale getirmek için 
yaklaşık 80 litre su kullanıyoruz. 
Bunun da sürdürülebilir hale 
getirilmesi, önce 50 litrelerin altına 
indirilmesi, sonra da bu suyu 
arıtarak yeniden kullanmamız 
gerekiyor.”

gerekiyor. Bu suyu boyamada çeşitli kimyasallar-
la kirleterek yeniden doğaya verirsek çocukları-
mıza ve gelecek nesillere kötülük etmiş oluruz.” 
Paris Anlaşması ile birlikte gündeme gelen Sınır-
da Karbon uygulamasıyla bu bilinçsiz üretimin 
ekonomik olarak da sürdürülebilir olmaktan çık-
tığını vurgulayan CANPOLAT gençlere şu değerli 
tavsiyede bulundu: “Siz gençlere mesleğiniz ne 
olursa olsun bu konuda çok bilinçli olmak düşü-
yor. Yaptığınız işte çevreyi kirletmemeniz gerek-
tiği, çevrenin ve doğanın size bir emanet olduğu 
ve onu gelecek kuşaklara bırakırken nasıl almak 
istiyorsanız öyle bırakmanız gerektiğini toplum-
sal bilinç olarak oluşturmamız gerekiyor.”
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE 
YEŞİL MUTABAKAT
Prof. Dr. Barış ÇALLI
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

“İklim Krizini Fırsata Çevirmek Mümkün mü?” 
alt başlıklı sunumunda öncelikle küresel iklim 
değişikliğinin sebebi olan sera gazlarını açık-

layan Prof. Dr. ÇALLI, aslında dünyamızda yaşamı 
mümkün hale getiren bu gazların atmosferdeki 
miktarının insan faaliyetleri neticesinde günbe-
gün arttığını belirterek “Atmosferdeki karbondi-
oksit Sanayi Devrimi öncesine kıyasla bugün % 
50 oranında artmıştır. İklim bilimcilerin yaptığı 
modellere göre o dönemden bu yana sıcaklıklar-
da 1,2˚C derece artış yaşanmış. Bu artış artık geri 
dönülemeyen sınıra çok yaklaştı. 1,5˚C’den sonra 
bunun tetiklenerek çok daha olumsuz etkilerinin 
olacağını biliyoruz.” sözlerini kaydetti. 

İklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları, şiddetli 
yağışlar ve kuraklık gibi etkilerinin dünyada şim-
diden gözle görülür biçimde yaşanmakta olduğu-
na dikkati çeken ÇALLI, dünya devletlerinin şu 
ana dek üzerinde mutabık kaldıkları en kapsamlı 
iklim anlaşması olan Paris İklim Anlaşması hak-
kında bilgiler vererek küresel sıcaklık artışını 2˚C, 
mümkünse 1,5˚C ile sınırlamanın hedeflendiğini 
ve iklim krizi ile mücadelede temel iki çözümün 
karbon emisyonumuzu düşürmek ve karbon tut-
ma kapasitemizi arttırmak olduğunu belirtti. “Şu 
anda biz dünyanın tutabildiğinin yaklaşık 5 ila 10 
katı bir karbondioksit üretiyorsak, önce bu sera 
gazı miktarını azaltıp dünyamızın taşıyabilece-

ği hale getirmemiz gerekiyor. Bunlar gönüllülük 
esasında bir ekibin veya grubun tek başına yapa-
bileceği bir konu değil, bütün insanlığın elini ta-
şın altına sokması ve bu konuda hepimizin ortak 
hareket etmesi gerekiyor.” diyerek çözüm için ge-
liştirilen yol haritalarından biri olan Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’na değindi. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hedefinin doğal kay-
nak kullanımına dayalı ekonomik büyümeyi terk 
ederek 2050 yılında net sera gazı emisyonunu 
sıfırlamak olduğunu belirten ÇALLI, “Karbon 
emisyonunu net sıfırlamak, ürettiği kadar sera 
gazını tutabilir hale gelmektir; bu hiç sera gazı 
üretmemek anlamına gelmez. Biz petrolden uzun 
yıllar belki vazgeçmeyeceğiz ama petrol ve do-
ğalgazla kıyasladığımızda çok daha verimsiz bir 
yakıt olan kömürden, özellikle de düşük kaliteli 
linyitten çok kısa süre içerisinde vazgeçmemiz 
gerekecek.” dedi ve bu hedefe ulaşmak için çevre 
dostu teknolojilere yatırım yapılması, sanayi ku-
ruluşlarının inovasyon için desteklenmesi, daha 
temiz, ucuz ve sağlıklı taşıma araçlarının yaygın-
laştırılması, enerji sektörünün karbondan arın-
dırılması, binaların daha enerji verimli olmasının 
sağlanması ve dünya çapında çevre standartlarını 
iyileştirmek için uluslararası ortaklarla birlikte 
çalışılmasının gerektiğini vurguladı. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki ana baş-
lıkları biyoçeşitliliği korumak, tarladan sofra-
ya, temiz enerji, sürdürülebilir sanayi, inşaat 
ve renovasyon, sürdürülebilir ve akıllı ulaşım 
ile kirliliğin ortadan kaldırılması olarak sırala-
yan Prof. Dr. ÇALLI, sonrasında bu başlıkları tek 
tek açıkladı. Bu kapsamda sürdürülebilir 
tarımda kompostun önem ve de-
ğerinden ayrıntılı bir şekilde 
söz eden ÇALLI, ülkemiz-
de özellikle İç Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerindeki top-
raklarımızda organik 
madde açısından çok 
ciddi bir fakirleşme 
olduğunu ve bu soru-
nun kompost üretimi ve 
kullanımıyla hafifletilebi-
leceğini vurguladı. 
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23 Aralık 2021 Perşembe

İSTANBUL’UN SU KAYNAKLARI

Konuşmasına Türkiye Su Enstitüsünü tanı-
tarak başlayan Prof. Dr. Ahmet Mete SA-
ATÇİ, sunumunda daha çok Fırat ve Dicle 

gibi sınıraşan sular konusunda çalışan Enstitü-
nün çalışmalarının yanı sıra, müşavir olarak ça-
lıştığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bün-
yesinde İstanbul’un su sorunlarının çözümüne 
yönelik 30 yıldır edindiği tecrübelerini aktardı. 
AB Su Çerçeve Direktifi’nde suyun “ticari bir 
ürün değil, aksine korunması, savunulması ve 
bu şekilde ele alınması gereken bir miras” ola-
rak tanımlandığına dikkat çeken SAATÇİ, iklim 
değişikliğinin ilk kurbanının ne yazık ki su kay-
nakları olduğunu belirterek “Küresel ısınmay-
la birlikte su kaynaklarımız üzerindeki baskı 
artmaktadır. Su kaynaklarının azalması, ku-
raklığı beraberinde getirmektedir. İklim deği-
şikliğinin en büyük etkilerinden biri de yağış reji-
minin değişmesidir. Bazen 1 yılda düşecek yağışın 
1/3’ü, 2 günde düşmektedir.” sözlerini kaydetti.  
 
Türkiye’nin su kaynaklarının sürdürülebilirliği 
konusunda Falkenmark indeksiyle yapılan he-
saplamalara göre, “Türkiye su sıkıntısı yaşayan 
ülkeler arasındadır. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tahminlerine göre Türkiye nüfusu 2030 
yılında 100 milyona ulaşacak ve su potansiye-
li kişi başına yıllık 1100 m3’e düşecektir.” diyen 
SAATÇİ, dünyada su stresinin tarihsel değişimine 
bakıldığında, 1950’li yıllarda su bakımından fazla 
sorunu olmayan Türkiye’nin 1995’te başlayan so-
runların 2025’te oldukça vahim bir duruma gele-

4. GÜN

Tarımda fazla sulama 
yaparak ya da toprağı 

tuzlandırarak suyu israf 
ediyoruz. 13 bin m3 olan 
sulama suyu kullanım 
oranımızı en az 3-5 bin 

m3’e indirmemiz
gerekiyor.

Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ
Türkiye Su Enstitüsü Başkanı

ceğinin tahmin edildiğini kaydetti. “Suyun büyük 
kısmını tarımda kullanıyoruz. Ülkemizde suyun 
%77’si sulamada, %23’ü ise içme-kullanma ve sa-
nayi suyu olarak kullanılmaktadır. Tarımda ma-
alesef fazla sulama yaparak ya da toprağı tuzlan-
dırarak suyu israf ediyoruz.” Türkiye için iklim 
projeksiyonlarına göre 2041-2070 yılları arasında 
Güneydoğu Anadolu’da su kıtlığının başlamasının, 
2071 sonrasında ise durumun iyice vahimleşmesi-
nin öngörüldüğünü aktardı. 

Türkiye genelinde sulama suyu kullanımı orta-
lamasını 13000 m3/ha/yıl olarak veren SAATÇİ, 
özellikle GAP projesi gibi projelerle gerçekleşti-
rilen vahşi sulamanın yavaş yavaş terk edilerek 
damlatmalı sulamaya doğru geçilmeye çalışıldı-
ğını ancak hala ciddi sorunlar olduğunu belirtti. 
Sınıraşan 5 su kaynağımızdan Fırat ve Dicle’nin 
memba ülkesi olarak büyük bir stratejik öneme 
sahip olduğumuzun altını çizen SAATÇİ, Aras 
havzasında da yine memba ülkesi olduğumuzu, 
Meriç ve Asi nehirlerinde ise aşağı kıyıdaş ülke 
olarak memba ülkelerin su kullanım politikala-
rından etkilendiğimizi belirtti. “Tüm bu nehirler 
arasında bana soracak olursanız en büyük so-
runlar Fırat’tan çıkacak. 2050 yıllarına doğru 
yaptığımız senaryolar iç açıcı değil. Bir an evvel 

“İstanbul master planlarına göre 
2055 yılında İstanbul nüfusu 
20-21 milyon olacak. Şu anda 
İstanbul’da yaklaşık 3 milyon 
m3 su kullanıyoruz. 2040’ta 
bunun 5 milyon m3’e yaklaşacağı 
öngörülüyor.”

sulama suyu kullanım oranımızı en az 3-5 bin 
m3’e indirmemiz gerekiyor.” 

İstanbul’un öngörülen su ihtiyacına yönelik ola-
rak su kaynaklarının nasıl planlandığı hakkın-
da bilgiler veren ve İstanbul’da su kaynaklarının 
daha yoğun olduğu Asya yakasından nüfusun daha 
yoğun olduğu Avrupa yakasına gerçekleştirilen su 
transferinden söz eden SAATÇİ, İstanbul’un gele-
cekteki su kaynağı olarak nitelendirdiği 4 aşamalı 
Melen projesinde gelinen durum ve planlananları 
anlattı ve İstanbul’un içme sularının atık su kir-
lenmesinden korunması için alınan tedbirler, ku-
rulan atık su arıtma tesisleri ve son olarak Ömerli 
içme suyu rezervuarının korunmasına yönelik çö-
zümler hakkında önemli bilgiler aktardı. 
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 
TEKNOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Ahmet Erdem ÖNER
Toyota Toyotetsu Proje Yönetimi, 
AR-GE ve Otomasyon Müdürü

Japon firması Toyotetsu’yu ve Toyotetsu 
Türkiye’yi tanıtarak sunumuna başlayan 
Ahmet Erdem ÖNER, ardından Toyotet-

su’nun AR-GE Merkezindeki faaliyetler üzerinde 
durdu. 2012’de kurulan merkezde giderek artan 
sayıda TÜBİTAK proje başvuruları, patent baş-
vuruları ve makale yayınları yaptıklarını belirten 
ÖNER, lisansüstü eğitim faaliyetlerinde bulunan 
personellerine verilen desteklerden bahsetti ve 
merkezde gerçekleştirilen teknolojik projeleri 
aktardı. Bu bağlamda farklı kaynak teknolojile-
ri, robot otomasyon, pres teknolojisi, ekipman 
ve kalıp tasarımı, proses ve kontrol fikstürü ta-
sarımı, simülasyon gibi konular üzerinde çalış-
tıklarını anlattı. Ayrıca firmanın Akıllı Fabrika 
çalışmalarından da bahsederek daha önce ta-
mamen operatörlerden sağlanan verilerin artık 
üretim adetleri ve zamanları gibi birçok verinin 
ayrı bir yazılım üzerinden alınabildiğini belirtti.  
 
Sunumunun sürdürülebilirlik ayağında kendi fir-
malarında da uygulanan Kaizen tekniği üzerinde 
yoğunlaşan ÖNER, “İlk çağlarda güçlü olan, En-
düstri Çağı’nda zengin olan kazanırdı; içinde bu-
lunduğumuz çağda ise maliyetlerine hakim olan 
ve sürekli iyileşen işletmeler kazanacak” sözüyle 
Kaizen felsefesinin özünü açıkladı. Japonca “sü-
rekli iyileşme” anlamına gelen Kaizen’de iyileşme 
ve süreklilik kavramlarının bu felsefenin temel 

taşlarını oluşturduğunu belirtti. Küçük fakat sü-
rekli adımlarla mevcut durumun iyileştirilmesini 
hedefleyen Kaizen yönteminde, örneğin karbon 
emisyonunun azaltılması hedefine yönelik olarak 
daha az benzin kullanan araçlar üretmek için ilk 
aşamada mevcut hibrit araçların geliştirildiğini; 
sonraki aşamada ise plugin hibrit araçların dev-
reye gireceğini, bu araçlarda daha önceden şarj 
edilen araçların öncelikle kısa bir mesafe elekt-
rikle çalışabildiği örneğini verdi. Japonların adım 
adım geliştirme yönteminden farklı olarak Avru-
palı ve Amerikalıların tek aşamada elektrikli araç 
üretmeye yöneldiklerini, dolayısıyla Japonların 
genellikle icat yapmak yerine yapılmış ürünleri 
geliştirmeye odaklandıklarını söyledi. 

Kaizen’de Muda adı verilen ve mevcut kaynakla-
rın katma değer yaratmayan yerlerde kullanılması 
şeklinde tanımlanan israfları en aza indirmenin 
hedeflendiğini belirten ÖNER, üretim sürecinde-
ki en büyük kayıpların ekipmanı ve iş gücünü et-
kileyen kayıplar ile malzeme ve enerji etkinliğini 
önleyen kayıplar şeklinde üç kategoride sınıflan-
dırıldığını anlattı. Kaizen tekniğinde sürekliliğin 
sistemdeki hataları azalta azalta, israfları ortadan 

İlk çağlarda güçlü olan, 
Endüstri Çağında zengin 

olan kazanırdı; içinde 
bulunduğumuz çağda 

ise maliyetlerine hakim 
olan ve sürekli iyileşen 
işletmeler kazanacak.

kaldıra kaldıra ilerlenilen bir sürece dayandığını, 
bunun sabır gerektiren bir süreç olduğunu, bu 
bağlamda ani sıçramalarla ilerleyen yenilik süre-
cinden farklı bir zihniyet gerektirdiğini vurguladı. 
“Yenilik tek başına yeterli değildir, ancak Kaizen 
ile birlikte anlamlı olur.” diyen ÖNER, Kaizen’de 
en önemli unsur olarak insana odaklanıldığının ve 
yetişmiş insanı kaybetmeden geliştirme çabasının 
altını çizdi. 
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24 Aralık 2021 Cuma5. GÜN

ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLARIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: BOR ÖRNEĞİ
Serkan KELEŞER
ETİ Maden Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkanı

Serkan KELEŞER, öğrencilerimizle kendi ha-
yat tecrübelerini paylaştığı, sohbet havası 
içinde geçen konuşmasında, sürekli çeşitli 

üniversitelere giderek ETİ Maden’in borla ilgili 
sıkıntılarını anlattığı konuşmalar yaptığını belir-
terek “AR-GE’sinden üretimine kadar borla ilgili 
çeşitli sıkıntılar var. Biz 1 ton ürün yapıp satarken 
katı ve sıvı olarak 2 ton atık çıkıyor. Yani 1 ton 
ürünü dünyaya satarken o 2 ton atığı yönetmeniz 
gerekiyor. Sürdürülebilirlik işte burada devreye 
giriyor.” dedi. Antibakteriyel, antifungal ve anti-
alerjik özellikleri olan ve girdiği her ürüne muka-
vemet kazandıran borun rezerv ve satışıyla ilgili 
şu bilgileri verdi: “Dünyada yaklaşık 4,5 milyar 
ton rezervi olan borun yaklaşık 3,3 milyar tonu 
bizim ülkemizde, Anadolu coğrafyasında: Eskişe-
hir, Kütahya, Balıkesir, biraz da Bursa’da. % 6’sı 
ABD’de, % 5 ila 6’sı Rusya’da. % 1 ila 2’si Bolivya, 
Şili, Peru ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkele-
rinde. Dünyada bor satışı yaklaşık 4 milyon ton. 
Borun % 50’si cam sektöründe, % 15’i seramik, % 
15’i gübre, % 15’i tarımda, kalanı da diğer sektör-
lerde kullanılıyor. Bizim Anadolu coğrafyasında 
bol ama dünyanın geri kalanında toprakta bor kıt-
lığı var. Dünyaya başka hiç kimse bor vermese biz 
rezervlerimizle dünyaya 1000 yıl bor verebiliriz.” 

Şimdi daha önceki
yıllarda atılan milyonlarca 

ton atık üzerinde 
çalışmalar yapıyoruz ve 
burada üniversitelere 

ihtiyaç var. Üniversiteler 
olmadan hep eksik ve 

topalız.

Dünyadaki yıllık 4 milyon tonluk bor satışının 
2016’da % 48’ini gerçekleştirirken 2021’de ilk kez 
bu satışı 2,630 milyon tona, pazar payımızı da 
% 63’e çıkararak büyük bir başarı yakaladığımı-
zı belirten KELEŞER, ana rakibimiz olan ABD’nin 
% 6’lık rezervi ile 2016’da % 25’lik satışı olduğunu 
ve bu başarısının da kendini iyi pazarlama kabi-
liyetinden ileri geldiğini kaydetti. Dünya bor pa-
zarında ciddi bir rekabet olduğunun altını çizen 
KELEŞER, iyi mücadele etmemiz ve kendimizi iyi 
anlatmamız gerektiğini ve artık pazarlama he-
defimizin “rezerv kadar pazar” olduğunu, yani % 
73’lük pazar payını hedeflediğimizi aktardı. 

Toplumdaki yaygın kanaatin aksine boru dışarıya 
cevher olarak satmadığımızı vurgulayan KELE-
ŞER, “Biz boru topraktan çıktığı şekliyle bundan 
30 yıl önce satıyorduk tonu 120-130 dolarlara. 
Bugün ise 33 tane fabrikamız, 7500 çalışanımız 
var. O fabrikalarda boru işliyor ve bu işlediğimiz 
ürünleri 500-600 dolarlara tüm dünyaya satı-
yoruz. Yani 1’e 3-4 katma değer sağlayarak ya-
pıyoruz.” Bundan sonraki aşamada diğer katma 
değerli ürünlere geçiş için çalışmalar yaptıklarını 
kaydeden KELEŞER, borik asitten yapılan yeni toz 
ürünlerinin tonunun yaklaşık 30.000 dolar değe-
rinde olduğu, bu tozdan üretilen zırh ürününün 
ton fiyatının ise 400.000 dolara ulaştığı bilgisini 
vererek “Borda katma değerli ürün zincirini inşal-
lah ilk defa 2022 yılında tamamlayacağız, zinciri 
sona götüreceğiz.” dedi.

“Boru üretirken yaklaşık 433 bin ton 
sıvı atık, 1,2 milyon ton katı atık 
çıkıyor. O 433 bin ton sıvı atıktan 
yaklaşık 600 ton lityum, 340 bin 
ton saf su ve yaklaşık 45 bin ton 
satılabilir bor ürünü üretiyoruz. 
Nerdeyse % 85’e yakın oranda atığı 
geri kazanıyor ve atıktan elde 
ettiğimiz ürünlerden 45-50 milyon 
dolarlık ciro yapıyoruz.”

Barajlara sıvı ve katı atık olarak atılan atıkların 
içerisinde hala bir miktar bor kaldığını, ayrıca 
içinde başka değerli madenlerin de bulunduğunu 
belirten KELEŞER, bunların da ürüne dönüştü-
rülmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını, ancak 
bunun için üniversitelerin proje ve desteklerine 
ciddi ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bor atığından 
sağlanan katma değere örnek olarak, yıllarca sıvı 
atığın içine kaçarak atılan lityum madeni için 
yaptıkları çalışmalar neticesinde, şu anda yılda 
10 ton lityum üreterek tonu yaklaşık 30 bin dolar 
değerindeki bu ürünü ülke ekonomisine kazan-
dırdıklarını belirtti.
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