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Odak Kurumsal Danışmanlık’ın 6-7 Ekim’de İstanbul Swissotel’de düzenlediği Yeşil İş 

Konferansı’nda, iş dünyası, akademik kurumlar ve kamuyu temsil eden 37 fikir önderini dinleme 

fırsatı bulduk. Konuşmacılar söz birliği etmişçesine, yeryüzünün kaynaklarını hızla tüketen 

mevcut ekonomik sistemin değişmek zorunda olduğuna dikkat çektiler. 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Bşk. Yrd. Dr. Hasan Süel’in vurguladığı gibi iş dünyası acilen 

değişmek ve “önümüzdeki dönemde düzensiz kentleşme, kıtlık ve çevresel değişim gibi küresel 

sorunları iyi anlamak ve iş yapış biçimlerinde köklü değişiklikler yaratmak “zorunda. 

 

 

 

Hızlı davranmalıyız 

Ekonomimiz büyüyor, ancak enerji ihtiyacımız her on yılda ikiye katlanıyor. Kullandığımız 

enerjinin sadece yüzde otuzunu kendimiz karşılayabiliyoruz. 

“Sürdürülebilir Enerji” başlıklı panelde konuşan Dr. Uygar Özesmi ve Prof. Dr. Volkan Ediger’in 

dediği gibi, Türkiye’nin bir “yeşil atılıma" ihtiyacı var. Atılımı 

kendi bilim adamımızla, kendi teknolojimizle yapmalıyız. Fark yaratmak istiyorsak, az enerjiyle 

çok iş yapmanın yollarını aramalıyız. Ülkemiz hızlı davranmalı ve nükleer enerjiye değil 

yeni iş alanları yaratabilecek yeşil enerji yatırımlarına yönelmeli. 

Dünya Ticaret Örgütü, Ticaret ve Çevre Bölüm Başkanı Vesile Kulaçoğlu’nun verdiği bilgiye göre, 

2010’da yenilenebilir enerji yatırımında gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeleri geride bırakmış. 

Biz de yatırımlarını 

artıran ülkeler arasında yer almalıyız. Sadece tüketen değil, uluslararası 

arenada söz sahibi bir yeşil enerji 

üreticisi haline gelmeliyiz 

Kalkınma Bakanlığı Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanlığı, yeşil ekonomi alanında 

çalışmalara ağırlık vermiş durumda. Konferansta konuşan ÇSK Dairesi Bşk. Yrd. İzzet Arı, 

2012’deki Rio+20 süreci için yoğun bir hazırlık yaptıkları bilgisini verdi. Türkiye’nin önünde büyük 
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fırsatlar bulunuyor. Ülkemizin bir an önce kamunun getireceği düzenlemelere ve teşviklere ihtiyacı 

var. Yeşil enerji atağı ülkemizin geleceğidir. Hepimiz sahip çıkmalıyız. 

Enerjiye yılda40 milyar $ ödüyoruz 

 

Yeşil İş Konferansı’nda, Tüsiad Sürdürülebilir Kalkınma Gücü Başkanı Okşan Atilla Sonön’ün 

paylaştığı TÜSİAD 2050 Vizyon Raporu verilerine göre; 

* İstanbul’da karayolu ulaşımı 

kaynaklı karbondioksit salımı 1990-2007 arasında yüzde 37 artarak 9 milyon tona ulaşmış 

durumda. 

* Tükettiğimiz enerjinin yüzde 70’ini ithal ediyoruz. 

* Tüketicilerin yüzde 58’i çevre dostu ürünlerin “çok pahalı” olduğunu, yüzde 33’ü ise “yeterince 

işlevsel olmadığını” düşünüyor. 

* Türkiye’de 2008 yılı itibariyle toplam enerji tüketiminde sanayi sektörünün 

payı yaklaşık yüzde 37. 

* Buna karşın 2009 yılı çevre harcamalarında enerji verimliliğine 

ayrılan pay yüzde 0.13. 
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