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Vizyon 2050
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş

koyan yeni fırsatları öngörmeye,

Storebrand Michael Mack, Syngenta

Konseyi’nin (WBCSD) Vizyon 2050

çalışanlarını ve yönetim kurullarını

International Dr. Mohammad A. Zaidi,

Projesi’nde WBCSD üyesi 29 şirket,

bilgilendirip motive etmeye ve daha

Alcoa

2050 yılında sürdürülebilirlik alanında

kapsamlı liderlik konumları üstlen-

ilerlemiş bir dünya vizyonunu ve bu

meye çağırıyoruz. Hükümetleri,

Projedeki Üye Şirketler Accenture,

vizyona giden yolu kurguladı. Yönetişim

insanların gündelik yaşamlarında

Alcoa, Allianz, ArcelorMittal, The

yapılarında, ekonomik çerçevelerde,

fark yaratmalarını ve sürdürülebilirlik

Boeing Company, Duke Energy

iş ve insan davranışlarında köklü

yolunda ilerlemelerini sağlayacak

Corporation, E.ON, Eskom,

değişimler gerektiren bu yolun gerekli

teşvikleri sunmaya; toplumun

EvonikIndustries, FALCK Group,

ve olanaklı olduğu; sürdürülebilirliği

örgütlenmesine yönelik gerekli kılavuz,

Fortum Corporation, GDF SUEZ,

stratejiye dönüştüren şirketler

yönetmelik ve düzenlemeleri hayata

GrupoNueva, Holcim, Infosys

için önemli fırsatlar sunduğu

geçirmeye davet ediyoruz.

Technologies, Osaka GasCo.,
PricewaterhouseCoopers,

ortaya çıktı.
Değişmez bir plan değil, bir diyalog

The Procter & Gamble Company,

Vizyon 2050 Projesi şu üç soru

platformu

Rio Tinto, Royal Philips Electronics,

etrafında şekillendi: Sürdürülebilir

Vizyon 2050, hazır reçeteler içeren bir

Sony Corporation, Storebrand,

bir dünya neye benzer? Bunu nasıl

plan değil, diyaloğa yönelik sorular için

Syngenta International, The Tokyo

gerçekleştirebiliriz? Böyle bir dünyaya

bir platformdur. Bu raporun en önemli

Electric Power Company, Toyota

doğru hızla yol almada iş dünyası nasıl

özelliği, Vizyon 2050 ile alışılmış iş

Motor Corporation, Umicore, Vattenfall,

bir rol oynayabilir?

dünyası arasındaki uçurum ve bu

Volkswagen, Weyerhaeuser Company

uçurumdan kaynaklanan ikilemleri dile
Bir işbirliği ürünü olan Vizyon 2050

getirmesidir.

Ana Proje Ekibi
Per Sandberg, Proje Direktörü

Projesi dört eşbaşkan şirket tarafından
yönetildi. İçerik ise; 29 şirketin or-

İş dünyası ve diğer alanlar için, yanıt

(sandberg@wbcsd.org)

tak çalışması olarak iş dünyasından,

bekleyen en önemli sorular şunlardır:

Nijma Khan, Proje Yöneticisi

hükümetlerden, sivil toplumdan

“İhtiyaç duyulan değişimleri gereken

(Accenture)

yüzlerce temsilcinin, bölgesel

hız ve kapsamda gerçekleştirecek

Li Li Leong, Proje Yöneticisi

paydaşların ve uzmanların katılımıyla

yönetişim biçimi nedir?” ve “Oraya

(PricewaterhouseCoopers)

oluşturuldu. Aynı zamanda diğer

nasıl ulaşacağız?”
Teşekkür

WBCSD raporlarına ve diğer
çalışmalara dayanan bu özete

Bu soruların yanıtlanmasına yönelk s-

Tüm proje ekibi ve katkı da bulunanlar

posterler, sunum kartları ve bir

tek, destek ve lderlğmz br kez daha

raporun sonunda belirtilmektedir.

dizi araç eşlik etti. Vizyon 2050

vurguluyor; ş dünyası, svl toplum ve

Üyeler, başta Küresel Ayak İzi Ağı,

çalışması, sürdürülebilir bir

hükümetlerden oluşan bütün sosyal

Küresel Sürdürülebilirlik İttifakı ve

geleceğin gerçekleşmesine yöne-

paydaşları bu arayış ve çabaya dahl

bir grup uzman olmak üzere dış

lik diğer girişimlere de, sivil toplum

olmaya çağırıyoruz.

katılımcılarla birlikte çalışmadan
yarar sağladılar. Proje aynı zamanda

ve hükümetlerle etkileşim için bir
temel sunuyor. Dolayısıyla şirketleri;

Proje Eşbaşkanları

bölgesel bakış açılarına da ele aldı ve

ürün, hizmet ve stratejilerini yeniden

Samuel A. DiPiazza, Jr. Pricewater-

bulgularını dünyanın çeşitli yerlerinde

düşünmeye, sürdürülebilirliği merkeze

houseCoopers Idar Kreutzer,

yürüttüğü 30 diyalogda test etti.

“Vizyon 2050, sürdürülebilir bir dünyaya ulaşmada bölgesel ve küresel olarak
karşılaşılan zorlukları adreslemede iş dünyasının kullanabileceği strateji ve
alternatiﬂeri ortaya koymaktadır.” Mohammad A. Zaidi, Alcoa
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Eşbaşkanların mesajı
Bu vizyonu ortaya koyan WBCSD üyesi

İklim değişikliği, küresel nüfus

sağlayan şey fırsattır. Bu fırsatların

29 şirketin çoğu, 100 yıldan fazla bir

artışı, kentleşme megatrendleri

çoğu da yükselmekte olan pazarlarda

süredir faaliyet gösteriyor ve pek çok

ile iş dünyasının, hükümetlerin ve

karşımıza çıkacaktır.

defa geleceğe dair kaygılar yaşadı.

toplumun çabaları dikkate alınarak

İş liderleri olarak bizler, gelecek için

oluşturulan Vizyon 2050, insanlık ve

Aynı ölçüde sağlam bir başka bulgu

planlama yapmaya ve onun nasıl

üzerinde yaşadığı gezegen açısından

da alışılmış iş yaşamının bizi

görüneceğine ilişkin varsayımlarda

önümüzdeki 40 yıl için olası en iyi

sürdürülebilirliğe götüremeyeceği,

bulunmaya alışkınız.

sonucun bir resmi niteliğindedir.

ekonomik ve sosyal refahı güvence

Fakat gelecek, hiçbir zaman bu kadar

Kısaca sonuç; bu küçük ve kırılgan

ancak radikal bir dönüşümle ve şimdi

çok soru ve bu kadar ciddi sonuçları

gezegenin her gün sunabildiği ve

harekete geçerek ulaşabiliriz.

olan yanıtlar barındırmamıştı. Ve

yenileyebildiği kaynakların sınırları

İş dünyası, üzerine düşen rolü

gelecek bizlerin (iş dünyası, kamu,

içinde yeterli gıda, temiz su, sağlık

gereğince oynayabilmek için en iyi

toplum) bugün neler yaptığına hiç bu

hizmetleri, barınak, mobilite ve eğitime

yaptığı şeylere (inovasyon, adaptasyon,

kadar bağlı olmamıştı.

dayalı bir refah içinde yaklaşık

işbirliği ve uygulama) devam

dokuz milyar insanın yaşadığı bir dünya

edecektir. Ancak hepimiz için

olacaktır.

doğru olanı bulma amacıyla

altına alamayacağıdır. Bunlara

Vizyon 2050 Projesi, 29 şirketin

—çünkü doğru yapmak zorundayız—

işbirliğinin ürünüdür. WBCSD
sekretaryasının, iş dünyasının ve

Bu vizyon, ona ulaşmak için izlenmesi

başka şirketlerle, hükümetlerle,

tüm dünyadan bölgesel ağ

gereken yol haritası, dokuz ana

akademik ve hükümet dışı

paydaşlarının desteğiyle, olacağını

eylem planı ve mutlak gereklilikler ile

kuruluşlarla oluşturacağımız

düşündüklerimizin ya da olmasından

desteklenmektedir.

işbirlikleri içinde bu faaliyetleri
gerçekleştirme biçimimizi

korktuklarımızın değil, olabileceklerin
ortaya konmaya çalışıldığı bir projedir.

İyi haber şu ki, 2050 vizyonuna

değiştireceğiz.

giden yolun ve bileşenlerinin muazzam
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Yönetici özeti
2050 yılında, gezegenin sınırları
içinde dokuz milyara yakın insanın
iyi yaşaması için
Bundan sadece 40 yıl sonra, dünyada
bugünkünden yaklaşık yüzde 30 daha
fazla insan yaşayacak. İş dünyası
açısından iyi haber, bu büyümenin
konut, otomobil ve televizyon gibi
cihazlara ihtiyaç duyacak olan
milyarlarca yeni tüketici anlamına
gelmesidir. Kötü haber ise, azalan
kaynakların ve değişen iklimin dokuz
milyarın hepsini günümüzün bolluk
piyasalarında zenginlikle bir tutulan
tüketim odaklı yaşam tarzında
yaşatmaya yetmeyecek olmasıdır.

değerlendirilebilir. Ancak bu rapor

birbirlerinden bağımsız gözükse de su,

bunu amaçlamıyor, kaldı ki gerçeklik

gıda ve enerji gibi konuların arasındaki

de bu yönde değildir. Vizyon 2050

bağlantıların kavranması ve bütünsel bir

olsa da olmasa da, bundan 40 yıl

şekilde ele alınması gerekliliği apaçık

sonra yaşam hepimiz için bir şekilde

ortadadır.

tamamen farklı olacaktır. Vizyon
2050, bu çabaya katkıda bulunan

Kritik yol şunları içeriyor:

şirketlerin ve uzmanların gözlemleri,

•

Milyonlarca insanın gelişim

öngörüleri ve beklentileri temelinde,

ihtiyacını ele almak; özellikle

bugünün en parlak rehberidir. Bu yol

kadınlara eğitim ve ekonomik

gösterici rehber, hükümetlerin, şirket

gelişim fırsatı sağlamak ve daha

ve sivil toplum liderlerinin geçmişin

radikal eko-verimli çözümler,

yanlışlarını tekrarlamamalarını;

yaşam tarzları ve davranışlar

yerküre için amaçlanmamış sonuçlar

geliştirmek.

getirecek kararlardan kaçınmalarını

•

Karbon, su ve ekosistemlerden

hedeﬂiyor. Vizyon 2050, önümüzdeki

başlayarak dışsallıkların

40 yılda insanlık için mümkün olan

maliyetlerini dahil etmek.

WBCSD’nin Vizyon 2050 Projesi’nde

en iyi sonuçları doğuracak kararları

14 sektörden 29 küresel şirket

alabilmeleri için, liderlere ortak bir

işte bu ikilemi ele aldı. 20 ülkeden

anlayış sunmayı amaçlıyor. Vizyon

yüzlerce şirketle ve uzmanla

2050 aynı zamanda bu bilinmeyen

yürütülen diyaloglar ışığında, 2050

arazide ilerleme kaydetmek için

yılında sürdürülebilirlik hedeﬁne

yanıtlamamız gereken önemli soruları

yönelen bir dünya vizyonu geliştirildi.

gündeme getirebileceğimiz sürekli

ve talep yönlü enerji verimliliğini

Bu vizyonda, küresel nüfusun bu

diyalog için bir platform sunuyor.

azami ölçüde iyileştirmek, böylece

•

Kullanılan arazi ve su miktarını
artırmadan tarımsal çıktıyı iki
katına çıkarmak.

•

Ormansızlaştırmayı durdurmak ve
dikili ormanların getirisini artırmak.

•

Düşük karbonlu enerji sistemlerini

dünya çapında 2020’li yıllarda

gezegende yaşamakla kalmayıp,
gezegenin sınırları içinde iyi yaşayacağı

Vizyona ulaşmak için yol haritası

(2005 seviyesine göre) zirveye

öngörülmektedir. “İyi yaşamak”

Sürdürülebilir bir geleceğin bugünle

ulaşacak sera gazları salımını

ifadesiyle insanların eğitim, sağlık

bağlantısını kurmak amacıyla geliştirilen

hizmetleri, mobilite, temel gıda, su,

yol ve yolun dokuz unsuru bugün

enerji ve barınma ihtiyaçlarına ve

ayrıntılandırılmış durumdadır. Gerçek

tüketim ürünlerine erişebildiği bir

bir küresel sürdürülebilirlik çabasının

yaşam standardı kastedilmektedir.

(içerdiği bütün radikal politikalar ve

dört ila on katlık bir iyileştirme

“Gezegenin sınırları içinde yaşamak”

yaşam tarzı değişiklikleriyle) iş dünyası,

gerçekleştirmek.

ifadesiyle de, bu yaşam standardının,

piyasalar ve sektörler için ne anlama

mevcut doğal kaynaklar eşliğinde;

geleceğini görmeyi amaçlıyoruz. Yolu

Bu değişiklikleri—ve daha fazlasını—

biyoçeşitliliğe, iklime ve diğer

oluşturan unsurlara baktığımızda,

gerçekleştirmek, bugünün

ekosistemlere daha fazla zarar

davranış değişikliği ve sosyal

davranışlarıyla devam etmemiz

vermeden sağlanması vurgulanmıştır.

inovasyonun, iyi çözümler ve teknolojik

durumunda harcayacağımız 2,3

inovasyon kadar kritik önemde olduğunu

gezegene denk gelen ekolojik kaynağa

İlk bakışta, günümüz dünyasından

görüyoruz. Gelecek 40 yıl içinde bu

kıyasla, 2050’de sadece yaklaşık bir

ne kadar uzak olduğuna bakılarak,

alanda her türlü yaratıcılığa ihtiyacımız

gezegenlik kaynağın yeterli olmasını

bu vizyon ütopik bir ideal gibi

olacağından hiç şüphe yok. Ayrıca

sağlayacaktır.

2050’de yarıya indirmek.
•

Düşük karbonlu mobiliteye
evrensel erişim sağlamak.

•

Kaynak ve malzeme kullanımında
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“İnsanlığın, gezegenle ilişkisi büyük ölçüde sömürüye dayalı oldu: bunu bir ortakyaşam
ilişkisine dönüştürmeyi amaçlayabiliriz ve amaçlamalıyız.”
Michael Mack, Syngenta

ve iş çevreleri, iklim değişikliğini ve

İş liderleri bir yandan şirketlerini

Büyüme, kentleşme, kıtlık ve çevresel

kaynak kısıtlarını çevre sorunları

mevcut koşullar altında başarıyla

değişim gibi küresel sorunların,

olarak düşünmek yerine, fırsat ve

yönetmeye devam ederken, bir yandan

gelecek on yılda iş dünyası için ana

maliyetlerin paylaşılmasıyla ilgili

da siyasi ve toplumsal liderlerle

stratejik itici güç haline geleceği

ekonomik sorunlar olarak görüyorlar.

yakın işbirliği içinde toplumun

bilinmektedir. Bu durum, önümüzdeki

Yenilenebilir kaynakların dengeli

yeni sürdürülebilirlik koşullarının

dönüşümü geniş bir sektör yelpazesine

kullanımı ve yenilenebilir

yönetilmesine yardımcı olmalıdır.

yayabilmemiz için çok sayıda fırsat

olmayanların geri dönüşümüne dayalı

Bu, hükümetlerle ve sivil toplum

sunmakta. Sadece doğal kaynaklar,

bir büyüme ve ilerleme modelinin

gruplarıyla yeni işbirlikleri anlamına

sağlık ve eğitim alanlarında bu

aranmaya başlaması an meselesi.

gelmektedir. Aynı zamanda kentsel

fırsatların bazılarının yıllık büyüklüğü

Bu, yeşil bir yarışı başlatarak, ülkeleri

nüfusun 2050’de iki katına çıkması

2020’de 0,5-1,5 trilyon dolar düzeyinde

ve şirketleri hem işbirliğine hem de

gibi zorluk ve fırsatların yönetilmesi

olabilecek ve 2050’de de bugünün

rekabete teşvik edecek. İş liderleri,

de daha sistemli yaklaşımları

ﬁyatlarıyla 3-10 trilyon dolara

yerel ve küresel sorunları sadece

gerekli kılmaktadır. Hükümetlerin

çıkarak dünya GSYİH’sinin

maliyet ve endişe kaynakları olarak

doğru politikaları ve teşvikleri

yaklaşık %1,5-4,5’ine denk

görmek yerine, çözüm arayışlarına

geliştirmesine paralel olarak, iş

gelecektir.

ve gerçekleşecek fırsatlara yönelik

liderlerinin de şirketleri bu benzeri

yatırımların işaretleri olarak

görülmemiş dönüşüm ve değişim

algılayacaklardır.

doğrultusunda yönetmeleri

Düşük karbonlu ve sıfır atıklı

gerekecektir.

şehirlerin, geliştirilip, sürekliliğinin
sağlanmasından biyokapasite,

Bu dönüşüm, iş yaşamını etkileyecek

ekosistem, yaşam tarzları ve geçim

olan devlet düzenlemeleri, piyasalar,

Bu mümkün

kaynaklarının iyileştirip yönetilmesi için

tüketici tercihleri, girdilerin

Katılan şirketler, dünyanın şu anda

altyapı ve mobilite oluşturulmasına

ﬁyatlandırılması, kar ve zararın

Vizyon 2050’ye ulaşmak için gerekli

kadar geniş bir fırsat yelpazesi söz

ölçümü gibi konularda muazzam

bilgiye, bilime, teknolojiye, becerilere

konusudur.

değişiklikler getirecektir. İş dünyası,

ve ﬁnansal kaynaklara sahip olduğu

değişimi izlemekle yetinmek yerine

ﬁkrinde. Bununla birlikte, gereken

Bu değişiklikler, aynı zamanda

şirketlerin en iyi yaptığı şekilde,

birçok şeyin temellerinin hızlı ve

ﬁnans, bilgi ve iletişim teknolojileri

uygun maliyetlerle, bu dönüşüme

kapsamlı bir şekilde önümüzdeki

ile iş ortaklıkları için de fırsatlar

öncülük etmelidir. Yeni çözümlerin

on yıl içinde atılacağına da

anlamına gelmektedir.

“gerçek değer ve maliyetlere sahip”

kuvvetle inanıyorlar. Yine de, harita

Yeni fırsatlar; hesaba katılacak

bir küresel ve yerel pazara dayanacak

tamamlanmış olmaktan çok uzak

farklı öncelikler ve iş ortaklıkları;

olması büyük fark yaratacaktır; burada

gözüküyor. Yönetişim, küresel ticaret

önlenecek çeşitli riskler bizi bekliyor.

“gerçek”, gezegenin sınırlarında iyi

çerçeveleri, roller, sorumluluklar ve

Daha akıllı sistemler, daha akıllı

yaşamak şeklinde tanımlanmaktadır.

riskler gibi konularla ilgili hala yanıt

insanlar, daha akıllı tasarımlar ve

Şirketler, tüketiciler ve politikacılar

aranan önemli sorular bulunuyor. Yine

daha akıllı şirketler bir adım öne

denemeler yapacak; çok sosyal

de, bunların zaman içinde yanıtlanıp

çıkmaya hazırlanıyor.

paydaşlı işbirliği ve birlikte inovasyon

ilerleme sağlanabileceğine dair sağlam

yoluyla, sürdürülebilir bir dünyayı

bir inanç bulunmaktadır.

İş dünyası için yepyeni bir

erişilebilir kılacak çözümler

manzara

bulacaklardır. Bu, fırsat temelli iş

İş liderleri için de yeni bir gündem

stratejisinin zirvesi niteliğindedir.

söz konusu olmaya başlıyor. Siyaset
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Yönetici özeti

Uçsuz bucaksız fırsatlar

1 – 2050’ye kadar alışılmış iş yaşamının görünümü
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2050’ye kadar alışılmış iş
yaşamının görünümü

“Durum birçok ülkede nüfus ve tüketimdeki büyüme
ve buna eşlik eden yönelişim ve politik tepkilerdeki
ataletle açıklanabilir. Sonuç, çevresel bozulma ve
sosyal sorunlar olarak karşımıza çıkıyor.”
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Şekil 1.1: 2050’ye Bakış – Büyüme
Gezegenin sınırları içinde iyi yaşamak
için bilimsel bilgi altyapısı, kendini
kanıtlamış ve gelişen teknolojiler,

Dünya nüfusu giderek kentleşiyor
Alan ve bölge türüne göre küresel nüfus – 1950-2050

ﬁnansal varlıklar ve anında iletişim
gibi gerekliliklere sahibiz. Ne var ki,
bugün hala sürdürülebilir olmayan
bir yolda tehlikeli bir şekilde
ilerlemekteyiz. Bu aslında, nüfus ve
tüketimdeki artışla ve artışı yönetmek
için yetersiz yönetişim ve politik
tepkilerden kaynaklanan ataletle
açıklanabilir. Bedelini ise yine bizler
ödemekteyiz.
Kaynak: UN Population Division, World Population Prospects: The 2008 Revision, 2008

Büyüme: Nüfus, kentleşme ve
tüketim
Birleşmiş Milletler tahminlerine göre,

Küresel ekonomik güç yer değiştiriyor
2050’de GSYİH’ye göre en büyük 10 ekonomi

2050 yılına kadar küresel nüfusun
6,9 milyardan dokuz milyara çıkması
beklenmekte ve bu artışın yüzde
98’inin gelişmekte olan dünyada
olacağı öngörülmektedir. Küresel
kentsel nüfusun ise iki katına çıkacağı
tahmin edilmektedir. Bu arada birçok
gelişmiş ülkede nüfus yaşlanmakta
ve durağan hale gelmektedir. Yerel
demograﬁk kalıplar da artan ölçüde
çeşitlenmektedir.
Kaynak: Goldman Sachs, BRICs and Beyond, 2007

Son yirmi-otuz yıl içinde dünyanın
pek çok bölgesinde hem ekonomik

Küresel orta sınıf hızla genişliyor

büyümede hem de anne ve bebek

Düşük ve orta gelir düzeyli ülkelerde kişi başına 4.000-17.000 dolar kazanan nüfus
(satın alma gücü paritesi)

ölümleri, gıda arzı, temiz suya
ve eğitime erişim gibi alanlarda
iyileştirmeler elde edilmiştir. Ne var ki,
aşırı yoksulluk hala sürmektedir.
Ekonomik büyümenin büyük kısmının
gelişmekte veya yükselmekte
olan ekonomilerde yaşanması
beklenmektedir. Birçok insanın,
ekonomik merdivende orta sınıf
yaşam standardına doğru çıkmasıyla,

Kaynak: World Bank, Global Economic Prospects, 2007
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Şekil 1.2: 2050’ye Bakış – Bozulma

Bölgelere göre SG salımı

kişi başına çok daha fazla kaynak
tüketilecektir. Dolayısıyla dokuz
milyar insanın 2050 yılında gezegenin
sınırları içinde iyi yaşaması için, bütün
ülkelerde kökten değişiklikler şarttır.
Atalet ve yetersiz yönetişim
Bu büyümeyi yönetmek için gerekli
yönetişim ve siyasi tepkiler çoğu
zaman birbirinden kopuk olduğu gibi,
kısa vadeli yerel siyasi baskılarla da
sınırlı kalmaktadırlar. Dolayısıyla
ciddi ilerleme kaydetmek için gerekli

Kaynak: OECD, Environmental Outlook to 2030, 2008

taahhüt düzeyinin çok altında
bulunmaktadırlar. Ayrıca ülkelerin,

Çevresel bozulma insanların yaşam kalitesini
tehlikeye atıyor

şirketlerin, toplulukların ve bireylerin

Sıkıntı düzeylerine göre, su kısıtı olan alanlarda yaşayanlar

amaçlar ve çıkarlar doğrultusunda

yaptığı tercihler çoğu zaman kısa vadeli
belirlenmektedir. Kirletici ya da enerji
verimliliği düşük altyapılara yatırım
yapmayı sürdürmek ve büyük çevresel
ayak izli tüketici yaşam tarzı tercihleri,
statükoyu korumaktadır.
Bozulma: İklim değişikliği ve
kötüleşen ekosistemler
Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi,
değerlendirilen 24 ekosistemin 15’inin

Kaynak: OECD, Environmental Outlook to 2030, 2008

son yarım yüzyılda bozulduğunu
ortaya koydu. Fosil yakıta dayalı enerji

Dünyada bazı kaynaklar tükenmek üzere olabilir

kullanımındaki hızlı ve sürekli artış

Geleneksel petrol kaynaklarının temel iyileştirmelerine, tepe üretim
verilerine ve tepe sonrası toplam düşüş hızına göre küresel arz öngörüleri

ile doğal kaynakların artan kullanımı,
kilit ekosistemleri etkilemeye devam
etmekte. Gıda, temiz su, kereste ve
balık kaynakları tehlike altında.
Daha sık ve ciddi hava felaketleri,
kuraklık ve açlık, tüm dünyadaki
insan topluluklarını ve doğal hayatı
etkilemektedir.

Kaynak: UKERC, The Global Oil Depletion Report, 2009
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Sera gazları (SG) salımı artmaya devam ediyor

Kutu 1.1: Sürdürülebilirliğin ikili hedeﬁne ulaşmak – Yüksek insani gelişim ve düşük ekolojik etki

© Global Footprint Network (2009). Data from Global Footprint Network National Footprint Accounts, 2009 Edition; UNDP Human Development Report, 2009

Tablo, sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en önemli zorluğu özetlemektedir: Gezegenin sınırları içinde insani talepleri
karşılamak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (BMKP) İnsani Gelişim Endeksi (İGE) ile Küresel Ayak İzi Ağı’nın Ekolojik
Ayak İzi, değişik ülkelerin performansını gösteren bir fotoğraf gibidir. Dikey çizginin solundaki, 0,8’den daha küçük bir İGE’ye
sahip ülkelerde, BMKP’nın tanımladığı şekliyle yüksek bir gelişim düzeyi sağlanamamıştır. Yatay çizginin üstünde ve dikey
çizginin sağında yer alan ülkeler, yüksek bir gelişim düzeyi sağlamıştır, ama dünyada herkesin bu şekilde yaşaması halinde,
doğanın üzerine sürdürülemeyecek bir talep yüklemektedirler.
Sürdürülebilir bir geleceğe yardımcı olmak için bu tablodaki tüm boyutlar ele alınmalıdır: Başarı ve ilerleme anlayışı, kişi başı
mevcut biyokapasite, ülkelere gelişim düzeylerini iyileştirmede ve ekolojik etkilerini azaltmada yardımcı olunması (bazı ülkeler
her iki güçlükle de karşı karşıya kalacaktır). Vizyon 2050’de gerekli olacak başlıca beş değişim türü belirlenmiştir:
1.
2.
3.
4.
5.

4

Vizyonu benimsemek: Dokuz milyar insanın gezegenin sınırları içinde iyi yaşayacağı bir dünyanın kısıtlarını ve fırsatlarını
kabul etmek
Ulusal, kurumsal ve bireysel düzeylerde başarı ve ilerlemeyi yeniden tanımlamak
Biyoüretkenliği artırarak gezegenden daha fazla şey elde etmek
Yüksek insani gelişime sahip olmakla birlikte ekolojik kapasiteyi aşırı kullanan ülkelerde yaşam kalitesini korurken ekolojik
etkileri azaltmak için çözümler geliştirmek
Yüksek insani gelişim eşiğinin altındaki ülkelerde, ekolojik etkilerini kabul edilebilir sınırların ötesinde artırmadan, insani
gelişim düzeyini iyileştirmek
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Vizyon

“2050’de yaklaşık dokuz milyar insanın gezegenin
sınırları içinde iyi yaşayacağı öngörülmektedir.”

Vision
report için yeni gündem
Vizyon2050:
2050:Full
İş dünyası
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Bu vizyonda, 2050’de yaklaşık dokuz

sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi

sağlamak, suya ve sağlık önlemlerine

milyar insanın gezegenin sınırları

ve toplumsal refahı ifade etmektedir.

erişim gibi meseleleri yönetmede

içinde iyi yaşayacağı öngörülmektedir.

Refah anlayışı, kar ve zararın temeli,

yerel gruplara yardımcı olmak

Küresel nüfus, özellikle kadınların

ilerleme ve değer yaratımı yeniden

kolaylaşmıştır. Yönetişim daha çok

eğitimi ve işgücüne katılması ve

tanımlanmış; yeni tanımlara, kişisel

topluluk, kent ve bölgesel düzeylerde

kentleşmenin artmasıyla istikrara

ve toplumsal refah gibi daha

gerçekleşmektedir. Karmaşık ama

kavuşmuştur. Artık insanlığın üçte

uzun vadeli bakış açıları dahil

verimliliği şüphe götürmez biçimde

ikisi, yani altı milyardan fazla insan

edilmiştir.

karşılıklı bağımlı bir dünya düzeni söz
konusudur.

şehirlerde yaşamaktadır. İnsanlar,
onurlu bir yaşam sürdürmek ve

2050’de küresel ekonomik manzara da

bulundukları toplumlarda anlamlı

yüzyılın başındakinden farklı

Piyasalar: Çözümleri bulmak ve

rollere sahip olmak da dahil, başlıca

görünmektedir. “Gelişmekte olan

yaymak

insani ihtiyaçlarını karşılayacak

ülke” terimi nadiren kullanılır,

Yönetişim; aynı zamanda sınırları

imkanlara sahiptir.

ekonomilerin çoğu ya gelişmiştir

açıklığa kavuşturarak ve çerçeveler

ya da yükselmektedir. Önceki

oluşturarak şeffaﬂığı, kapsayıcılığı,

Çeşitlilik ve karşılıklı bağımlılık

100 yıl içinde başarısını geçerli

dışsallıkların içselleştirilmesini ve

2050 yılında ülkeler ve kültürler

kılmış birkaç ülkenin yanı sıra Asya

sürdürülebilirliğin diğer özelliklerini

farklılık ve çeşitlilik göstermeye

ve Amerika’nın ülke ve şirketleri

destekleyen piyasaları mümkün

devam etmektedir, ama orta öğretimin

uluslararası ticarette daha önemli

kılmakta ve yol göstermektedir. Bu

yaygınlaşması ve evrensel bağlantı

bir rol oynamaktadır. Bu ülkeler

sistemler hedeﬂeri tanımlamış,

sayesinde insanlar gezegen ve

uluslararası ticaretin, ﬁnansın,

düz bir oyun sahası oluşturup engelleri

yeryüzündeki her canlı konusunda

inovasyonun ve yönetişimin

kaldırmış; böylece iş dünyası keşiﬂer

daha bilinçlidir. Bütün insanlar

normlarını etkilerler. Çoklu bakış açıları

ve çözümler geliştirip yayma imkanına

arasındaki karşılıklı bağımlılığı ve

bütünleşmiştir. Sermaye,

kavuşmuştur. İş açısından oyun

yerküreye bağımlılığı vurgulayan

ﬁkirler, en iyi uygulamalar ve

sahası; çevresel etki ve ekosistem

“Tek Dünya – İnsanlar ve Gezegen”

çözümler dünyanın her köşesinden

gibi dışsallıklar da dahil olmak

ideali yerleşik hale gelerek küresel

gelmektedir.

üzere, gerçek değerlerin bütün
rakipler için pazarda yerleşik hale

olarak uygulanmaktadır. Çatışmalar,
felaketler, suç ve terörizm hala vardır,

Çok ortaklı yönetişim

gelmesi anlamını taşımaktadır. Ödül

ama toplumlar dayanıklı olduklarından,

Ulusların ve hükümetlerin rolleri

sistemleri, sürdürülebilir davranışı

aksaklıklarla mücadele edebilmekte ve

evrim geçirmeye devam etmektedir.

takdir etmekte; bunun sonucunda

hızla iyileşebilmektedir.

Yönetişim sistemleri yerel düzeyde

iş dünyası hem sürdürülebilir

ustaca kararlar alır. Uluslar;

hem de rekabetçi olan çözümler

İnsanlar, şirketler ve hükümetler ileri

uluslararası sistemler, hastalıklar,

üretebilmektedir. Tüketiciler

görüşlü, problem çözücü, esnek ve

iklim, su, balık yatakları, çatışmalar

sürdürülebilir ürünleri aynı zamanda

yeniliğe açıktır. Güvenliğin birlikte

ve ortak alanlar gibi zorlukları

daha iyi değer sunduğu için tercih

çalışmayla ve hızla değişen dünyaya

yönetmek için ortak bir “egemenlik

etmektedir.

çabuk uyum sağlamakla elde

havuzunda” toplanırlar. Yerel

edilebileceğini bilmektedirler.

yönetişimler yüreklendirilmektedir.

İklim değişikliği ile başetmek

Hem taban grupları hem uluslararası

Toplum kendini iklim değişikliğine

Farklı bir ekonomik gerçeklik

örgütler, birbiriyle bağlantılı bir

hazırlayıp uyarlamaktadır. Bu

Ekonomik büyüme; ekosistem yıkımı

işbirliği mozaiği haline getirilmiştir;

uyarlama, büyük ölçüde farklı ülke

ve malzeme tüketimini değil,

böylece iklim değişikliğine uyum

ve toplulukların ortak çabalarıyla
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Gelişmiş bir işyeri ve gelişmiş

kentsel ulaşımı, enerji ve iletişimi

işverenler

yönetmek için bütünleşik ve sistemsel

Önde gelen şirketler, çalışma

yaklaşımlar kullanılmaktadır.

alanlarıyla toplumun dünyanın karşı
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sağlanmıştır. Tarımı, ormanları, suyu,

karşıya kaldığı başlıca sorunlarla başa
İklim değişikliğinin etkilerini

çıkmasına yardımcı olan şirketlerdir.

haﬁﬂetme çabaları devam etmektedir.

Bunlar, 2050 öncesindeki 40 yıl

Zararlı salımlar önemli ölçüde

boyunca gerçekleşen, hem kurumsal

azaltılmış, temiz enerji ve kaynakların

değerlerdeki hem de dış piyasanın

verimli kullanımıyla düşük karbonlu bir

yeniden yapılanmasındaki köklü

topluma adım atılmıştır.

dönüşümü başarıyla tamamlamış
şirketlerdir. Söz konusu dönüşümde

İnsanlara gezegende iyi bir yaşam

birçok şirket hayatına devam etmeyi

sağlamada yardımcı olan döngüsel,

başaramamışsa da, çok sayıda yeni

kapalı devre ve şebekeleştirilmiş

şirket doğmuştur.

tasarımlar endüstriyel başarı için
itici rol oynamakta ve birincil kaynak

Ayakta kalmayı başaran şirketler

elde etme ihtiyacı azalmaktadır.

daha esnektir, çeşitli ortak ve

Kapalı devre sistemler, atık kavramını

müşterilerle iş yapmaya daha açık

ortadan kaldırmıştır. Bunlar atığı girdi

oldukları gibi, bütün cephelerdeki

ve kaynak olarak kullanarak toprakta,

hızlı değişikliklerle başetmede daha

havada ya da suda atık birikimini

ustadırlar. Operasyonlarında enerji

engellemektedir. Kullanılmış ürün

ve malzeme israfını azaltmaya

ve malzemeler, çok çeşitli amaçlar

odaklanarak öncü bir kültür

için yeniden kullanılabilecek ya da

sergilemektedirler. Bu kapalı devre

başka ürünler için hammadde işlevi

kültürün sadece kirliliği azaltmakla

görebilecek şekilde düzenlenmiştir.

kalmadığını, aynı zamanda kendilerini
daha işbirlikçi ve rekabetçi kıldığını

Malzemelerin verimli kullanımı;

keşfetmişlerdir. İşveren olarak bu

atık ve kirlilik yönetimi, işbirliği ve

şirketler, bir yandan emek üretkenliğini

bilgi paylaşımı sayesinde yüzyılın

artırırken diğer yandan da yeterli

başına oranla kat kat artmıştır. Su

iş imkanları yaratıp koruyarak

tüketiminde ve yeniden kullanımındaki

daha yaratıcı bir topluma katkıda

verimlilik, enerji, atık su arıtımı, orman

bulunmuşlardır. Buna ek olarak,

ve tarım yönetimi gibi alanlardaki

gerekli değişiklikleri uygulayabilecek

iyileştirmeler, gezegenin taşıma

yeterli bir yetenek havuzu da

kapasitesi içinde yaşanmasına olanak

oluşturmuşlardır. Çalışanlar olarak

vermektedir. Ekosistem bozulması

insanlar da daha esnek olmayı ve

tersine çevrilmiş; ekosistemin

çalışma yerlerinin bulunduğu yerlere

sundukları değerli bir hal almış;

taşınmayı öğrenmişlerdir.

biyoçeşitlilik daha iyi yönetilir hale
gelmiş ve tüm bunlar toplumların
refahını artıran birer unsur olmuştur.
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2050 için yol haritası

“Çeşitli ortaklar tarafından, farklı düzeyde birçok hızlı,
köklü ve eşgüdümlü eylemin gerçekleştirilmesi gerekiyor.”

Vizyon 2050: İş dünyası için yeni gündem
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Yol haritası, Vizyon 2050 senaryosuna
nasıl geçileceğini göstermeyi
hedeﬂemektedir. Bu bölümde
özetlenecek yol, daha sürdürülebilir
bir dünyaya doğru geçişin geniş ölçekli
bir öngörüsünü vermektedir. Bu yolun
dokuz unsuru ya da önümüzdeki 40
yıl içinde tamamlanması gereken
kritik konular daha ayrıntılı bir resim
sunmaktadır. Ele alınan dokuz alan;
değer ve davranışlar, insani gelişim,
ekonomi, tarım, ormanlar, enerji,
binalar, mobilite ve malzemelerdir.
Çözüm yolu unsurları ne bir reçete ne
de tahmindir, sadece şirketlerin
2050 vizyonundan geriye bakıp,
ulaşmak için gerekli değişiklikleri
belirlemesini sağlayacak akla yakın
öykülerdir.
Burada, 2010’dan 2020’ye kadar
olan Çalkantılı Yıllar ve 2020’den

Çalkantılı yıllar (2010-2020):
Kriz, açıklık, eylem
Bir önceki on yılın sonundaki küresel
ﬁnansal kriz, iş dünyasına ve
hükümetlere duyulan inancı sarsmış,
güven ve işbirliğinin yenilenmesi
arayışını tetiklemiştir. Bu arayış, güveni
yeniden inşa etmek ve karşımızdaki
birçok zorlu soruya (bkz. Kutu 3.1)
yanıtlar bulmak için çok çeşitli yeni
ittifakla da kendini göstermektedir.
Hükümetler, akademik dünya, şirketler
ve çeşitli sosyal paydaşlar yakın
işbirliği içinde çalışmaktadır. Ticaret,
ekonomik kalkınma, ilerlemeyi ölçmek
için sistem ve ölçülerin tasarımı, iklim
değişikliği çözümleri, teknolojinin
yaygınlaştırılması, orman ve çiftlik
çıktılarının iyileştirilmesi, kentsel
yenilenme, sağlık, eğitim, değer ve
davranışların sürdürülebilirlik yönünde
değiştirilmesi için yoğun bir çaba söz
konusudur.

2050’ye kadar olan Dönüşüm Zamanı
olmak üzere iki zaman çerçevesi
görmekteyiz: Çalkantılı Yıllar, küresel
sürdürülebilirlik vizyonu için bir enerji
ve dinamizm dönemidir. Bu dönem,
sonraki otuz yıl içinde gerçekleşecek
ﬁkir ve ilişkilerin biçimleneceği zaman
dilimidir.
2020’den 2050’ye kadar, ilk
on yılda oluşan özellikler daha
tutarlı bilgi, davranış ve çözümler
şeklinde olgunlaşacaktır. Bu
dönem mutabakatın artacağı bir
dönemdir. Toplumda kapsamlı
değişikliklerin (iklim, ekonomik
güç, nüfus) gerçekleştiği ve
piyasalarda değerlerin, karın ve
başarının yeniden tanımlandığı köklü
değişim dönemidir.
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Bu dönemde çeşitli ortaklar arasında
çok çeşitli düzeylerde hızlı, köklü
ve eşgüdümlü eylemlerin gerekli
olduğu görülmektedir. Bu yeni
ivedilik duygusu, küresel büyümeyi
sürdürülebilir bir rotaya sokmak için
gerekli koşulların oluşturulmasına
yardımcı olmuştur. Karbon ﬁyatı
ve birbiriyle bağlantılı emisyon
ticaretinin çerçevesinin yanı sıra,
ormansızlaştırmanın önlenmesi ve
tarımsal araştırmanın desteklenmesi
politikaları bunlar arasında kritik
önemde olanlardır. Bu gelişmeler
aynı zamanda gelişmekte olan
ülkelerde düşük karbon ekonomisine
geçişin ﬁnanse edilmesine yardımcı
olmaktadır. Ekosistem hizmetlerinin
daha iyi yönetilmesi ve teknolojilerin
yaygınlaştırılması, ekoverimliliği ve
biyoüretkenliği iyileştirmektedir. Sera

gazı salımları tepe noktasına ulaştıktan
sonra düşüşe geçmiş ve biyoçeşitlilik
yeniden artmaya başlamıştır.
Ekonominin yeni kurallara göre
yeniden yapılandırılması
Ekonomik büyümeyi kaynak
tüketiminden ve ekosistem yıkımından
ayıracak bir çerçeveyi geliştirme
çabaları başlamıştır. Başarı ve
ilerlemenin nasıl ölçüleceği yeniden
ele alınmaktadır. Piyasalar gerçek
değer ﬁyatlandırmasına ve uzun
vadeli değer yaratımına yönelmiştir.
Vergi stratejileri istihdam yaratılması
ve sağlıklı ürünlerin teşvik edilmesi
doğrultusunda değişmekte, kirlilik
ve çevresel yıkım gibi olumsuz
dışsal etmenler engellenmektedir.
Yenilenebilir kaynaklar, enerji
verimliliği ve kapasite geliştirme gibi
alanlarda, özellikle yoksul ülkelerde,
uzun vadeli yatırımlar ve fırsatlar
değer kazanmıştır. Çevresel ve
ekonomik krizlerden doğup eğitim ve
medya tarafından yaygınlaştırılan bu
inisiyatiﬂer toplumda ve bireylerde
“Tek Dünya-İnsanlar ve Gezegen”
davranışını teşvik etmektedir.
İş dünyası, sürdürülebilirliği daha
tercih edilir hale getirmek için
çalışmaktadır
İş dünyası, politika ve inovasyonların
geliştirilmesinde kilit rol oynamaktadır.
Şirketler, politikacılar ve müşteriler bir
yandan insanların refahını sağlarken
bir yandan da sürdürülebilir yaşamı
kolaylaştırmak için çeşitli yollar
denemektedirler. Özlem ve değerleri,
sürdürülebilir yaşam ve davranışlara
dönüştüren ürün ve hizmetler,
işletmeler ve tüketiciler tarafından
ortaklaşa yaratılmaktadır.

Vizyon 2050: İş dünyası için yeni gündem

“Vzyon 2050’de öne çıkarılan köklü değşmler ş lderlernden farklı
br bakış açısı talep edyor, onları sürdürüleblr br gelecek yolundan
sapmamak çn nasıl faalyet göstereceklern yenden düşünmeye çağırıyor.”
Samuel A. DiPiazza, PricewaterhouseCoopers

İnovasyon, yenilenme ve sistem
değişimi
Değer temelli yeni ekonomik mimari,
çözüme yönelik inovasyon ve sosyal
değişim çağının katalizörü olmuştur.
Merkezi sistemleri tamamlayacak
rekabetçi, daha temiz ve daha
yerel enerji teknolojileri geliştirilip
yaygınlaştırmaktadır. Gıda verimliliği,
güvenliği ve karbon ayak izine daha çok
odaklanılması, toplumlara et ve balık
dahil olmak üzere artan gıda talebini
karşılama imkanı vermiştir. Tarım ve
enerji için daha çok geri dönüştürülmüş
su kullanılmakta ve sanal su kavramı

daha da yaygınlaşmaktadır. Ormancılık
ve çiftçilik, toprağı daha verimli
kullanacak biçimde örgütlenmiş
durumdadır. Diğer doğal sistemler
(maden kaynakları, sulak araziler, nehir
havzaları ve açık denizler) daha iyi
yönetilmektedir.
Ağlar, kurumsal yenilenme ve sistem
değişimi temelinde yeni iş modelleri
gelişmektedir. Kapalı devre sistemler
yeni iş imkanları yaratmaktadır.
Geleneksel lisans ve patentlerin yanı
sıra birlikte yaratma ve açık kaynak gibi
ﬁkri mülkiyet rejimlerinin yeni türleri
doğmuştur.
İnsanlar daha sağlıklı ve daha
varlıklıdır
Temel ihtiyaçlar giderek daha çok
karşılanabilmektedir. Eskinin az
gelişmiş ülkeleri herkese yarar
sağlayan yeni ticaret rejimleriyle
gelişimlerini sürdürmektedir. Eğitim,
sağlıklı yaşam ve kapsayıcılık hız
kazanmıştır. Teknolojik ilerlemeler
ve vasıﬂı işgücü sayesinde yeterince
çalışma yeri vardır ve emek üretkenliği
düzeyleri yükselmiştir. “Gezegenin
sınırları içinde iyi yaşamak” hedeﬁni

destekleyen yaşam tarzları daha
popülerdir.
İş dünyası için daha dinamik bir yol
Başarılı şirketler kendilerini değişen
pazar gerçekliklerine ve mevzuatlara
uyarlamaktadır. Ne zaman öncülük
edeceklerini, ne zaman izleyeceklerini
öğrenmişlerdir. Yeni bir dünyaya
hizmet etmek üzere kendilerini ve
ürünlerini dönüştürmek için, hem
doğal hem insani yeni kaynaklar
kullanmaktadırlar.
Bu dönüşüm için deneyimleme
ve yaratıcılık en yenilenebilir
ve sürdürülebilir kaynakları
oluşturmuştur. Yaratıcılık, her zaman
olduğu gibi ürün geliştirmede aranan
önemli bir özelliktir. Yaratıcılık aynı
zamanda müşteriler, hükümetler,
tedarikçiler, komşular, eleştirmenler
ve diğer sosyal paydaşlar tarafından
da talep edilmektedir. Şirketlerin yeni
yaratıcılık kaynaklarından beslenmeyi
başardığı yerlerde, başarı hep bu
yeni yönlerden gelmiş, iş kültürünün
yeni ﬁkirlere açık olması beraberinde
yaratıcılığı getirmiştir.

Kutu 3.1: Zorlu soru ve ikilemler
Gelecek 40 yılda toplumlar, yanıtları ancak işbirliğiyle bulunabilecek zor soru ve ödünlerle boğuşmak zorunda kalacaklar.
Zorlu sorular arasında şunlar bulunuyor:
• İlk harekete geçen kim olacak (ya da olmalı) – bireyler, hükümetler ya da iş dünyası? Bu projede önerdiğimiz gibi, hepsinin
aynı anda hareket etmesi mi gerekiyor? İş dünyası nerelerde diğer sosyal paydaşlarla birlikte ileri yönelmeye hazır?
• İş dünyası, hükümetler ve toplum, arzu edilen değer ve davranış değişikliklerini yüreklendirmek için birlikte nasıl
çalışabilirler?
• Teşvikleri ve mekanizmaları kim tanımlayacak?
• Dönüşümü kim finanse edecek?
Bu gibi meseleleri ele almak ve kapsayıcı karar alma süreçleri oluşturmada mutlaka uzun vadeli düşünmek ve güven ortamı
yaratmak gerekmektedir. Bu gereklilikler bazı önemli soruları gündeme getirmektedir:
• Böyle bir güven düzeyine nasıl ulaşabiliriz?
• Liderlere kısa vadeli başarı karşısında uzun vadeli istikrara ve ilerlemeye öncelik vermeleri için doğru teşvikleri nasıl
verebiliriz/yaratabiliriz?
• Politikacılar ve iş dünyası, gerekli ekonomik yeniden yapılanmayı, iş kayıplarına ve ekonomik güvensizliğe yol açmaksızın
hızla nasıl yürütebilirler?

Vizyon 2050: İş dünyası için yeni gündem
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Dönüşüm Zamanı (2020-2050):
Başarı, özgüven ve ivme yaratıyor
Bir önceki on yılda başlayan çalışmalar
ivme kazanmıştır. Daha verimli konut,
çiftlik, bina ve taşıtlar, düşük karbonlu
ve yenilenebilir enerji sistemleri, akıllı
elektrik şebekeleri ve su yönetimi öne
çıkmıştır. Toplumun “yazılımındaki”
(yönetişim sistemleri, piyasalar
ve iş modellerindeki) değişimler
sürmektedir. Hükümetler, kentler,
sivil toplum ve iş dünyası, zamanın
güçlükleriyle başa çıkabilmek için yeni
işbirliği biçimlerine yönelmiştir.

Alışılmış iş yaşamından,

12

Vizyon 2050: İş dünyası için yeni gündem

2050’de sürdürülebilir bir dünyaya

Vizyon 2050: İş dünyası için yeni gündem
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Şekil 3.1:
Vizyon 2050’ye
götürecek yol haritası ve
dokuz unsuru

Sürdürüleblrlğ kolaylaştıran

novasyon, talebe göre uyarlama

ve toplumun tüm kesmlernn

ve ürün gelştrme süreçlerne

2050 vzyonu: “Tek Dünya – İnsanlar

htyaçlarını karşılayan ürün ve

katmaktadır. Bu dyalog aynı zamanda

ve Gezegen” yaşam tarzları

hzmetlern yanı sıra poltkaların,

daha önce dışta kalan gruplar çn

Tüm dünyada, başarının tanımlanma ve

altyapılar ve kurumsal lderlğn

pazara erşm de sağlamaktadır.

İNSANİ DEĞERLER

•

gelştrlmes

ölçülme şeklndek değşmn yanı sıra
yenlkç eğtm ve bağlantı bçmlernn
esnlendrmesyle, yen yaşam tarzları

•

Yerel çevrelern, koşulların,

Poltkacılar ve şrketler nsan

kültürün ve steklern anlaşılması

davranışının çeştllğn ve yaşam
tarzlarını yönlendrmek çn gerekl

kök salmıştır. Tüm nsanlar arasında
karşılıklı bağımlılığı ve yeryüzüne

Geçen on yılın sonunda patlak veren

değşk araç ve mesajları daha y

olan bağımlılığı vurgulayan “Tek

küresel fnansal krz brçok ülkede

anlayarak bu temelde yen poltka,

Dünya – İnsanlar ve Gezegen” deal

nsanların ş dünyasına ve hükümetlere

ürün ve hzmetler yaratmaktadır.

tüm dünyada benmsenmekte ve

duyduğu nancı sarsarak, güven ve

İnsanların yen değerlern

uygulanmaktadır.

şbrlğnn yenlenmesne yönelk br

yaşam tarzlarına ve davranışlara

arayışı tetkled.

dönüştürmesne yardımcı olan ürün
ve hzmetler, artan ölçüde ve çok

Farklı nsanların, kültürlern ve yaş
grupların artan farkındalığı, br yandan

Sürdürüleblr yaşamı kolay br terch

paydaşlı novasyon ağlarında brlkte

sosyal uyumun artmasını teşvk

halne getrmek

yaratılmaktadır.

ederken karşılıklı bağımlılığın ve kend

Yaşamdan memnunyete ve

eylemlermzden, brbrmze, gezegene

mutluluğa katkıda bulunan faktörlern

Kamuoyunun güvenn ve lderlğn

ve gelecek kuşaklara karşı sorumlu

anlaşılması, şletmelern ve

tekrar kazanmak çn, ş dünyası

olmanın ne anlama geldğn daha y

poltkacıların, br yandan sürdürüleblr

şeffaﬂığı merkez alan yen en y

kavramamızı sağlamaktadır.

yaşamın toplumun tüm kesmler çn

uygulamalar gelştrmektedr. Şrketler,

hayatı nasıl kolaylaştırableceğne

destek gruplarını çeştl düzeylerde ve

Çalkantılı On Yıl: İşbrlğ

dar denemeler yaparken, br yandan

daha etkleşml paylaşım ortamlarına

aracılığıyla değşm anlamak ve

da nsan gelşm ve refah hedeﬂerne

dahl etmek amacıyla, yen medya

teşvk etmek

yönelmelerne olanak tanımaktadır

kanallarını ve dğer letşm

Olması zorunlu olanlar:

(bkz. Şekl 3.2 ve Kutu 3.2). İşletmeler

stratejlern gderek daha çok

müşterlern sürdürüleblrlkle lgl

kullanmaktadır. Sonuçta, ş dünyası

•

Uluslararası, ulusal ve kşsel
düzeylerde başarı ve refahın yen
ölçülernn belrlenmes

•

Şekil 3.2: Mutluluk sadece GSYİH’ye bağlı değildir

Dünyanın çevresel gerçeklklerne
dar daha dern br anlayış
aracılığıyla nsanların, gezegenle

ABD’de gelir, ekonomik refah ve mutluluk
(index: 1980 = 100)

ve brbrleryle lşk kurma ve
başarılı ve arzu edlr yaşam
tarzlarını tanımlamlarında
değşmler sağlanması
•

Toplumun değşk kesmlernde
ürün ve poltkaların tasarımına
lşkn bell davranış değşklklern
etkleyen ve yöneten anlayışın
yerleşmes
Kaynak: Deutsche Bank Araştırması, Measures of Well-beng, 2006 (GGDC, CSLS, GSS/Eurobarometer)
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“Değer kümelern değştrmemz gerekyor. Örneğn, günümüzde GSYİH’da br
azalma hükümetn başarısızlığının şaret olarak görülmektedr. Gelecekte, yaşam
kaltesn artırırken GSYİH’da azalma sağlanması başarı olarak görüleblecektr.”
Vzyon 2050 Dyaloğu, Çn

Kutu 3.2: İnsanların refahını şekllendren temel boyutlar

sağlıklı ş dünyası
Sağlık ve gıda teknolojlerndek köklü

1. Madd yaşam standartları (gelr, tüketm ve varlım)

novasyonlar nsanların daha sağlıklı

2. Sağlık

yaşamlar ve yaşam tarzları sürmesne

3. Eğtm

olanak tanımaktadır. Empat, poltka

4. Çalışma hayatı dahl kşsel etknlkler

ve kuşak sınırlarının ötesne geçerek

5. Poltk fade ve yönetşm

nsanların brbrleryle ve gezegenle

6. Sosyal bağlantılar ve lşkler

bağlantı kurmasını sağlamaktadır.

7. Çevre (şu andak ve gelecektek koşullar)
8. Güvenszlk (gerek ekonomk gerekse fzksel)

İş dünyası hem nsanların hem de
çevrenn htyaçlarını karşılayan

Kaynak: Joseph Stgltz, Amartya Sen, Jean-Paul Ftouss, Report by the Commsson on the Measurement of
Economc Performance and Socal Progress, 2009

çözümlern üretlmesnde ve katma
değer sağlayıp malyetler düşüren
gerçek vermllkler yaratılmasında

müşterlernden ve komşularından

dünyaya nasıl ayak uydurulableceğ

aktf br görev üstlenmştr. İş dünyası

öğrenme konusundak görevn gderek

öğretlmektedr.

dğerleryle şbrlğ çnde değer

daha y yerne getrmektedr.

ve malyet kavramlarını çevre gb
Tüm ülkeler klm, suyu ve dğer

dışsallıkları kapsayacak şeklde

Dönüşüm Zamanı: Sürdürüleblr

ekosstem hzmetlern korumanın ölüm

yenden tanımlamıştır. İş dünyası

yaşam ana akım halne gelmektedr

kalım düzeyndek önemn ve breyler le

ayrıca toplumu sürdürüleblr küresel

Gezegenn sınırları çnde y yaşamak

şrketlern bu konudak sorumluluklarını

yaşama noktasına yönlendreblmek

gderek ana akım halne gelmekte

öğretmeye başlamaktadır. Brçok okul

çn gerekl sosyal ve yönetsel

ve değer sstemlernn br parçası

teknolojy dünyanın farklı yerlerndek

değşklklerle lgl kamusal dyaloğun

olmaktadır. Teknolojye ve lşklere

nsanların sanal zyaretlerle ve sanal

br parçası olmuş, blg paylaşmış, sınır

evrensel erşm sayesnde sanal olarak

yabancı değşm programlarıyla

ötes çalışmalar yürütmüş, tcaret ve

her yere yayılan bu değerler hem

letşm kurmasına yardımcı olmak çn

breysel grşmclk çn yen modeller

novasyonu hem de fırsatları teşvk

kullanmaktadır.

gelştrmştr.

etmektedr.
Sürdürüleblr terchler pyasada
Küresel eğtm nsanları brbrne

kazanıyor

bağlamakta, ekosstem değerlern

İş dünyası yen br msyon üstlenyor:

yaygınlaştırmaktadır

müşter htyaçlarından ödün

Küresel, yerel ve kuşaklar arası br

vermekszn, toplumun taleplern

ağ nsanları brbrne ve gezegene

karşılayan ürün ve çözümler

bağlamaktadır. Okullarda, nsanlar

aracılığıyla sürdürüleblr yaşamı

y şleyen ekosstemlern ve

kolay ve pürüzsüz kılmak. İş dünyası,

toplumların yanı sıra küresel ve yerel

kapalı devre ve vermllk lkelern yen

vatandaşlığın önem hakkında daha

ürün stratejleryle bütünleştrmekte,

çok şey öğrenmektedr. İnsanlara

böylece müşterler artık “yeşl” ürünler

esneklğn ve geleceğ düşünmenn

le dğer tüketc htyaçlarını karşılayan

önem; sstemlern, karmaşıklığın ve

ürünler arasında seçm yapmak

rskn nasıl anlaşılacağı ve değşen

zorunda kalmamaktadır.

Vizyon 2050: İş dünyası için yeni gündem
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Sağlıklı nsanlar, sağlıklı toplumlar,

“Ekonomi, piramidin tabanındaki şeyleri onarmaya odaklanmalıdır; çünkü
Brezilya’daki en büyük sosyal sınıf budur.”
Vizyon 2050 Diyaloğu, Brezilya

İNSANİ GELİŞİM
2050 vzyonu: Herkesn temel
htyaçları karşılanmaktadır
Dünya nüfusu büyük ölçüde eğtm,
kadınların ekonomk güç kazanması
ve kentleşme sayesnde dokuz mlyar
dolaylarında stkrar kazanmıştır.
Herkes, topluluklarında onurlu
yaşamlar sürme ve anlamlı roller
üstlenme htyaçları da dahl olmak
üzere, tüm temel htyaçlarını
karşılamaktadır. Altı mlyarı aşkın
nsan kentlerde yaşamaktadır.
Kültürler ve nsanlar çeştllk ve
farklılık göstermeye devam etmektedr.
Demografk profller bölgeler arasında
büyük değşkenlk gösterrken, hem
genç hem de yaşlı toplumlar değşk
demografk yapılarını yönetecek şeklde
kendlern uyarlamaktadır.
Çalkantılı On Yıl: Güvenn,
grşmclğn ve kapsayıcılığın
sağlanması
Olması zorunlu olanlar:
• Yatırımcıları, grşmcler ve
şletmeler teşvk edecek daha y
yasal, düzenleyc ve fkr mülkyet
sstemlernn gelştrlmes
• Daha adl tcaret koşulları
getrlmes ve adl olmayan
sübvansyonların kaldırılması
• Özellkle yoksul ekonomlerde
altyapıyı yleştrecek yatırımlar
yapılması
• Su, sağlıklı yaşam şartları, enerj,
eğtm, ş olanakları, sağlık
hzmetler ve moblteye daha y
erşm sağlanması
• Yaşlanan nüfusa fırsatlar ve
bakım olanağı sunan ş modeller
gelştrlmes
• Şehrlerde kentsel tasarım
ve yönetme dayalı ssteml
yaklaşımlar gelştrlmes
•
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•

•

Yerel blgnn, güçlü yönlern,
yeterllklern ve lderlğn daha y
kullanılması
Fonlara ve karşılanablr
fnansmana erşm sağlanması

Durgunluk ve canlanma sahney
belrlemektedr
Bu on yılın başında, küresel durgunluk
kalkınmayı gölgelemektedr.
Hükümetler, toplum ve ş dünyası
durgunluğun etklern tersne
çevrmenn en y yolunun daha yeşl
büyümey teşvk etmek ve mlyarlarca
nsanın yaşam koşullarını yleştrmek
olduğunda fkr brlğne varmaktadır.
İnsan gelşm hedeﬂernn zlenmesnde
yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı br
yaklaşım benmseyerek önce güvenlk
ve ardından sürdürüleblr büyüme
sağlamaktadırlar.
Yoksun ulusların güvennn
kazanılması
Gelşmş ülkeler gelşmekte olan
dünyada büyük çaplı br güven
kazanma kampanyası yürütmektedr.
Bu kampanya; şeffaﬂık ve hesap
vereblrlkte yleşme sağlanması
koşuluyla yardımların artması; yoksul
ulusların tcaret aracılığıyla yoksulluktan
kurtulmaya başlamasına olanak
tanıyan br tcar kalkınma turunun
tamamlanması ve sera gazı salımlarının
kontrol altına alınmasına yönelk,
paylaşımlı ama çok kanallı br yaklaşımın
kabul edlmesn çermektedr.
Bu taahhütler gelşmş, yen yükselen
ve gelşmekte olan uluslar arasında
muazzam kaynak paylaşımı ve
kapaste oluşturma çabalarının yanı
sıra klme uyarlanma çn daha büyük
olanakların ortaya çıkmasını mümkün
kılmaktadır. Ayrıca yoksul ulusları
ş yapma çerçevelernn koşullarını
yleştrmeye cesaretlendrmektedr.

İş dünyası tcaret ve eğtm çn katkı
sunmaktadır
İş dünyası bu değşen ortamda katkı
fırsat ve kanallarını keşfetmektedr.
Küresel şrketler daha önce tcaretn
dışında kalan mlyonlarca nsana
ulaşmanın yen yollarını bulmaktadır.
Geleneksel yatırım modellern
zlemenn yanı sıra şletmeler çeştl
topluluklarla lşk kurmak üzere
yen ortaklık çerçeveler oluşturarak
tcaret gelştrmekte ve yen fkrlerle
yerel çgörülerden faydalanmaktadır.
Hükümetlerle ve uluslararası örgütlerle
kurdukları ortaklıklarla, şrketler
teknk ve ş becerler öğreten e-eğtm
programları sunmaktadır. Daha genş
kapsamlı ve daha esnek çalışma
kavramlarının yanı sıra sanal moblte
nsanlara ve şrketlere farklı sthdam
seçenek ve koşulları sağlamaktadır.
İnsan gelşm çn altyapı çalışması
Brçok ülkede çerçeve yleştrmelerne
altyapı projeler yürütme çabaları
eşlk etmektedr. Bu çaba şehrlere
odaklanırken, heps de dünyanın çoğu
bölgesnde altyapı yleştrmeler
gerçekleştrmeye yönelk onlarca yıllık
br çabanın parçaları olan, kapalı devre
sstemlern, güvenl ve temz enerj
kaynaklarını ve daha y mobltey
temel almaktadır.
Hükümetler nsanların ekonomye
ve gezegene katkıda bulunma
yeteneklern yleştrmek üzere
sağlık ve becer programlarına
öncelk vermektedr. Kadınları,
yaşlıları, azınlıkları ve daha önce
sürecn dışında kalmış dğer
kesmler kapsayacak grşmlerde
bulunmaktadırlar. Bu programların
bleşenler ş dünyası, grşmcler, svl
toplum kuruluşları (STK), akadem,
medya ve hükümetlerce ortaklaşa
gelştrlmektedr.
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“Arjantn’n en büyük meselelernden br yeteneklern yer değştrmesdr.
Moblte yerel şgücü üzernde muazzam br etk yaratacak; çünkü Arjantn
muhtemelen yetenek hraç edecektr.”
Vizyon 2050 Diyaloğu, Arjantin

Bazı ülkelerde yaşlı nüfusları
desteklemeye yönelk grşmler devam
etmektedr. Madd desteğe ek olarak,
hükümetler ve dğer paydaşlar nsanları
şgücünde daha uzun kalmaya teşvk
etmek amacıyla yaşam boyu öğrenme
ve eğtm programlarına yatırım
yapmaktadır. Hastalıkları önleme ve
yaşlılara fırsatlar sunma konusunda
sorumluluk alanlar çn sgorta ve verg
teşvkler gelştrlmektedr.
Dönüşüm Dönem: Ekosstemler
ve şletmeler değer yaratılmasına
yardımcı olmaktadır
Kaynak zengn ama gelr yoksulu
ülkeler gderek daha çok çevrey

stkrara kavuşturmanın klt unsuru
olarak görülmektedr. Byokapasteler
sayesnde; becer, altyapı ve
vermllk yaratma; değşen klmlere
uyarlanmaya yardımcı olma; ekosstem
hzmetlern yönetmek ve yenleneblr
enerj gelştrme atılımına katılmak
üzere küresel kaynakların fonlarını
kendlerne çekmektedrler.
Yen pyasalar brçok kşy
yoksulluktan kurtarmaktadır
Yen tcaret rejmler yen pyasalar,
sanayler ve müşterler yaratarak
brçok nsana fayda sağlamaya
başlamaktadır. Mlyarlarca nsan çn
ş olanakları ve ekonomk fırsatlar
sunarak brçok kşy yoksulluktan
kurtarmakta ve yatırımcılara sağlıklı
br getr sağlamaktadır.
Farklı ş türler daha yoksul ülkelerdek
daha y ş yapma koşullarından
faydalanarak ve bu koşullara
katkıda bulunarak gelşmektedr.
Çokuluslu şrketler yerel küçük ve
orta büyüklükte şletmeler (KOBİ) ve
bölgedek nsanları tedark zncrleryle
bütünleştrerek ve okuryazarlık le
becerler artırıp yaygınlaştırarak bu
büyümeye katkıda bulunmaktadır.
Sosyal şletmeler, grşmcler ve
KOBİ’ler de ekonomk kalkınmada ve

Şekil 3.3: İnsanlar daha uzun yaşıyor
Bölgelere göre ortalama yaşam süresi – 1950-2050

değer yaratımında yaşamsal br rol
oynamaya devam etmektedr.
Sağlık ve refahta lerleme
Yen teknolojler nsan onurunun
korunmasına yardımcı olmaktadır.
Kronk, bulaşıcı ve zhnsel hastalıklar
daha y yönetlmektedr. Ale, toplum
ve profesyonel sağlık sstemler
yaşlıların bakımıyla lglenrken brçok
ülke yoksulluğa düşmelern önlemek
çn yaşlılar çn güvenlk ağları
sunmaktadır. Sağlık hzmetlerne erşm
ve masraﬂarı karşılayablme gücü daha
adl br düzeye ulaşmış bulunmaktadır.
Gelşmş ve gelşmekte olan ülkeler
arasındak etkn blg yayılımı, önleyc
grşmlere odaklanılması ve geleneksel
ve doğal tıbb blgnn korunması
sayesnde brçok bölgede en elverşl
sağlık sstemlerne artık daha hızlı
ulaşılablmektedr. İnsanlar daha uzun
yaşarken ortalama yaşam süres tüm
dünyada artmaktadır (bkz. Şekl 3.3).
Hjyen, sağlıklı yaşam şartları, temz
su, hava ve enerj, moblte, gıda
güvenlğ ve sağlık hzmetlerne
evrensel erşm dahl, tüm temel
htyaçlar gttkçe daha çok
karşılanmaktadır. Kız çocuklarına
ve kadınlara yönelk eğtmlern
artırılmasının etkler tüm dünyada
azalan doğum oranları, azalan çocuk
ölümü oranları ve ale sağlığı, gelr
ve refahtak yleşmelerde kendn
göstermeye devam etmektedr.
Kentleşme, altyapı ve nsan gelşm
alanındak bu yleştrmelern
daha etkn gerçekleştrlmesn
sağlamaktadır. Şehrlern daha y
ve bütünsel planlanması, sermaye
ve emeğn dağılımında daha fazla
vermllğe ve kamu hzmetlernn
daha çok sayıda nsana ulaştırılmasına
olanak tanımaktadır.

Kaynak: BM Nüfus Bölümü, World Populaton Prospects: The 2008 Revson, 2008
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Yaygın eğtm klt rol oynuyor
Bütün çocukları, özellkle de kızları
orta düzeyde eğtmeye yönelk
grşmler çoğalmaktadır. Farklı
ülkelerdek farklı okullar arasında
onlne fkr alışverşler sağlıklı yaşam
tarzlarını teşvk eden programlara
olanak tanımaktadır. Su arıtımı,
hjyen, güvenl gıda üretm krllğn
azaltılması ve atık hakkında blg
paylaşımı olağan hale gelmektedr.
Teknoloj aynı zamanda sağlık
hzmetlerne erşm artırmak ve
blg ve becer yaratmak çn de
kullanılmaktadır.

“Çn’n, alışılmış ş yaşamını değştrmek çn daha fazla yardım araması
gerekyor. Uluslararası ekonomnn küreselleştğ ve ekosstemn bütünleşk
br sstem olduğu günümüzde farklılıklarımızı br kenara bırakıp enerj
tüketmn azaltmak çn elmzden gelen çabayı sarf etmelyz.”
Vizyon 2050 Diyaloğu, Çin

EKONOMİ
Vzyon 2050: Gerçek değer, gerçek

•

malyetler, gerçek kar
2050’de, ekonomk büyüme çevresel

•

fnansman model ve mekanzmaları

Gerçek değer fyatlandırması

gelştrlmes

bölgesel plan ve farklı grşm ağları

Teknolojler yaygınlaştırmanın

arasındak etkleşmden doğmakta

etkn yollarının bulunması

ve aynı zamanda verg, karbon

Verg teşvkler sağlanması

tcaret, standartlar vb. alanlardak ek
düzenlemelerle tamamlanmaktadır.

ve madd tüketmden koparak yenden
sürdürüleblr ekonomk kalkınmayla

Yen başarı ölçüler yen pyasalar ve

Yen fyatlandırma yapılarının yayılımı;

ve htyaçların karşılanmasıyla

modeller yaratmaktadır

elle tutulablr olmayan varlıkların

bağlanmaktadır. Kar ve zararın,

Resm düzenlemecler, fnans

fnansal değernn belrlenmesn,

lerlemenn ve değer yaratımının

kuruluşları, şletmeler ve

sosyal paydaşların kabulünün

temeller, uzun vadel çevre etkler le

akademsyenler ekonomk büyümey

sağlanmasını, lşkl poltk sürec ve

kşsel ve sosyal refahı dkkate alacak

doğal kaynakların kullanımdan

açılım le uygulamayı çeren genş

şeklde yenden tanımlanmaktadır.

ayrı düşünmek çn yen çerçeveler

çabalardan oluşmaktadır.

Fyatlar, malyetler ve faydalar da

gelştrmektedr. Başarı ve lerleme

Yen çerçevelern hızla ama yne

dahl olmak üzere, tüm dışsallıkları

kavramları yen pyasalar yaratacak

de genş fkr brlğyle yaratılması

yansıtmaktadır. Yen fnansman

şeklde yenden tanımlanmaya

gerekr. Kısa vadel fayda çn kural

kuralları ve novatf fnansal ürünler,

başlamaktadır. Gayr Saf Yurt

ve anlaşmaları çarpıtarak yürütülen

yaygın br grşmclğ, kapsayıcı ve

İç Hasıla (GSYİH) ölçüsü tekrar

lob faalyetlernn yern, uzun vadel,

novatf br küresel ekonomye katılımı

değerlendrlmekte ve yern

stkrarlı ve düzeyl platformlar

tetklemektedr. Ekonom yeternce ş

sürdürüleblrlğ zleyen başka

yaratmaya yönelk ortak çabaya

olanağı yaratırken şgücü üretkenlğn

ölçülere bırakmaktadır (bkz. Şekl 3.4).

bırakmış bulunmaktadır.

de yleştrmektedr.

Gerçek değer fyatlandırması (yan
dışsal malyetler ve faydaları yansıtan

Uzun vadel değere dayalı fnansman

Tüm bunlar şrketlern ş yapış

fyatlandırma) küresel olarak kabul

Şrketler ve pyasalar geleneksel

tarzlarında köklü br değşklk

gören yen muhasebe standartlarının

karlılığı uzun vadel değer yaratımına

gerektrd. Şrketler bu değşmn ve

temel olarak ortaya çıkmaya

bağlayan teşvklere uyum sağlarken

süreçtek müzakerenn önde gelen

başlamaktadır.

değerleme, yatırım ve muhasebe
ölçütler yenden formüle edlmektedr.

savunucusu oldular.
Çalkantılı On Yıl: İlerlemenn

Bu gelşmeler tüm paydaşlar arasında

İnovatf fnansman mekanzmaları

cdd şbrlğ ve müzakereler gerektrd.

orman tahvller gb daha uzun

yenden tanımlanması
Olması zorunlu olanlar:
•

Şekil 3.4: Başarı ve ilerlemenin yeniden ele alınması

İlerlemey geleneksel GSYİH’dan
daha doğru yansıtan yen lerleme

GSYİH’nın ölçtükleri ve ölçmedikleri

ölçüler belrlenmes,
•

Sürdürüleblr ş ve davranışları
teşvk etmek çn gerçek değer
fyatlandırması, sübvansyonların
kaldırılması ve verg değşklklerne
gdlmes

•

Sürdürüleblr projelere daha
uzun vadel yatırımları mümkün
kılan ve rsk çeştlendren novatf
Kaynak: Deutsche Bank Araştırması, Measures of Well-beng, 2006
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“IMF gb uluslararası kurumların doğrudan hükümetlern ve dolaylı olarak ş
dünyasının üstündek baskısı, sürdürüleblr kalkınma temell konulara daha
çok odaklanmalıdır.”
Vizyon 2050 Diyaloğu, Türkiye

katmaktadır. Bu yen muhasebe

yenlkç teknoloj, blg ve fnans

odaklanmaktadır. Fnansal ürünler

çerçeves, Küresel Raporlama Grşm

çözümler küresel byoüretkenlğn

pyasaya sürülmeden önce

(GRI) gb uluslararası raporlama

artmasına yardımcı olmaktadır.

sertfkalanarak özellkle rsklern

standartlarına ve Ekosstemlern ve

Bu çözümler gelşmekte olan ve

yenden dağıtılması açısından

Byolojk Çeştllğn Ekonoms (TEEB)

gelşmş ekonomler arasındak

ekonomye, topluma ve çevreye olumlu

gb gruplar tarafından hazırlanan

yetknlkler uçurumunun kapanmasını

katkıda bulunma yetenekler onay

raporlama modellerne uyum

sağlamaktadır.

almaktadır. Yen mevzuatın fnans

sağlayarak gelşmektedr. Borsalar

kurumlarına varlıkların dağılımında

şrketlern bu raporlamayı yapmasını

Kaynak verml çözümler sınıf, poltka,

daha büyük özgürlük tanımasıyla,

talep etmeye başlamaktadır.

coğrafya ve ekonom engellernn
ötesne uzanmaktadır. Etkl ekonomk

emekllk fonları ve hayat sgortası
şrketler çn elverşl varlık dağılımına

Teknoloj yayılımının dönüşmes

yapılar ve teşvkler daha kapsayıcı

yönelk yen standartlar ortaya

Şrketler ve hükümetler şbrlğ

br ekonom yaratarak en muhtaç ve

çıkmaktadır.

çnde teknoloj yayılımın önündek

en kırılgan olanları üretken şeklde

engeller kaldırmaktadır. Fkr mülkyet

çermektedr. Gençler, yaşlılar ve

Olumlu yönelm çn teşvkler

alışverşn lsanslamak ve teknolojy

kadınlar da dahl olmak üzere herkes

Poltka ve fyatlandırma teşvkler

etkn ve etkl şartlarla satmak çn

çn yeternce ş olanağı bulunmaktadır.

malyet ve zarar odağından yatırım

fonlar oluşturulmaktadır.

ve fırsatlara kaymaktadır. Yatırım,

Yen vermllkler novasyonu

araştırma, gelştrme ve konuşlandırma

Dönüşüm Dönem: Gerçek değerler

hızlandırmaktadır

ve novasyon yenleneblr kaynaklar,

kapsayıcı pyasaların güçlenmesne

Bu ekonom son derece üretken ve

enerj tasarrufuna ve sürdürüleblr

yardımcı olmaktadır

buluşçudur. İş dünyası dışsallıkların

altyapı gelşmne yönlendrlmektedr.

Yen çerçevelern gelşm devam

çselleştrlmesnden kaynaklanan

Özel sektör le kamu sektörü

etmektedr. İlerleme kavramı artık

daha yüksek malyetlere malzeme

arasındak ortak kaynak yaratım

sadece ekonomk verler aracılığıyla

sağlama, ürün tasarımı, üretm,

programları, batık malyetlerle ve

değl, aynı zamanda çevresel ve

pazarlama ve dağıtımda yen

uzun ger ödeme vadeleryle lşkl

toplumsal etkler açısından da zlenp

vermllklerle karşılık vermektedr.

bazı rsklern ele alınmasına yardımcı

ölçülmektedr. İş dünyasının çözüm

Breylern, oluşumların ve ülkelern

olmaktadır.

sağlayıcı olarak rolü büyümektedr.

karbon salımlarını yöneten ve zleyen

Şeffaf şbrlğ çabaları ve kamu

y gelştrlmş ve uygulanablr

Ters etkl sübvansyonlar

sektörüyle özel sektörün yen ortaklık

sstemlern yanı sıra karbon

kaldırılmaktadır. Verg rejmler

bçmler en y uygulamaları ve

fazlası tahsslernn adl tcaretne

çalışma yerler yaratılması gb olumlu

teknolojler yaygınlaştırmaktadır.

yönelk stkrarlı br küresel sstem

dışsallıkların teşvk edlmesne

Pyasalar olumlu adımları

yerleşmektedr.

krllk ve atıklar gb olumsuz

ödüllendrmekte ve krllk gb

dışsallıkların caydırılmasına

olumsuzlukları cezalandırmaktadır.

yönelmektedr.

Fyatlandırma gttkçe gerçek değerler
yansıtmakta ve rskler yönetmektedr.

Gerçek değer ktsadıyla uçurumun

Sürdürüleblrlğ kolaylaştıran, küresel

Gerçek dünya muhasebes

kapanması

olarak kabul gören yen br muhasebe

Muhasebe standartları olumlu ve

Küresel ekonom gerçek değer

standartları kümes benmsenerek,

olumsuz dışsallıkları kapsamaya

ktsadına ve yaşam kaltesne

şeffaﬂık sağlanmakta ve

başlarken yatırımcılar da bu yen

dayalı br duruma yaklaşmaktadır. İş

eko-vermllğn güçlendrlmesne

ölçüler hızla karar verme sürecne

dünyasının gelştrp yaygınlaştırdığı

devam edlmektedr.

Vizyon 2050: İş dünyası için yeni gündem
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vadel sürdürüleblr yatırımlara

Şekil 3.5 Afrika’nın verim artışı diğer bölgelerin gerisinde kalmış bulunuyor

TARIM
2050 vzyonu: Yen br Yeşl Devrm
sayesnde yeternce gıda, su ve
byoyakıt
Yeşl Devrmn 21. yüzyıl versyonu daha
da büyüyen 2050 nüfusunun beslenme
htyaçlarının karşılanmasına yardımcı
oldu. Daha y tarım uygulamaları,
su tasarrufu, yen mahsul çeştler

Kaynak: Danmarka Dışşler Bakanlığı, Realzng the Potental of Afrca’s Youth, 2009 (FAOSTAT)

ve byoteknolojler de çnde yen
teknolojler, kullanılan toprak ya

yaygın br uygulama halne gelmş

daha gelşkn tarım uygulamalarını

da su mktarında bağlı artışlara yol

bulunmaktadır.

mümkün kılacaktır. Bunun brçok ülkede
ve kıtada, özellkle de lk Yeşl Devrm

açmaksızın, tarım üretmnn kye
Çalkantılı On Yıl: Blg yoğun tarımın

kaçıran ve tarım üretkenlğnn çok

güçlenmes

gerlerde kaldığı Afrka’da (bkz. Şekl

Vermllk kazanımları, tarımın gıda

Olması zorunlu olanlar:

3.5) cdd etks olacaktır.

kaynaklarına ya da byoçeştllğe

•

katlanmasına olanak tanıdı.

Çftçler 21. yüzyılın blg güdümlü

zarar vermeden, enerj arzına katkıda

Yeşl Devrm çn eğtmek üzere

Blgye ek olarak, çftçlern htyaç

bulunmasını sağlamaktadır. Onlarca yıl

küresel çapta çaba gösterlmes

duyduğu temel kaynaklarda da

Hükümetlern tarımsal

—toprak, makne ve su, pyasalara

(Ar-Ge) yatırımları btk materyalnn

araştırmalara daha çok katılım

erşm, kred, yen blg, grdler ve

daha y kullanılmasına olanak

sağlaması

rsk yönetm—aralıksız br küresel

önce yapılmış araştırma ve gelştrme

•

Gelecektek hasat artış oranlarının

yleşme gözlemlenmektedr. Çftçlere

Byoyakıtlar ulaşımda enerj htyacının

yakın zamanlardak tarhsel

toprak brm başına daha y hasat

yüzde 30’unu karşılarken, bunun

sevyelerde ya da üstünde

alablmeler çn verlen teşvkler aynı

yarısı tarımdan ve dğer yarısı da

olmasının sağlanması

zamanda tarım üretkenlğ alanındak

Aşırı klm koşulları çn yen

yleştrmeler çn daha büyük br tc

mahsul çeştler ve güçlendrme

kuvvet olmaktadır.

tanıyan yen byoyakıtlarla sonuçlandı.

ormanlardan ve dğer byokütle
türlernden gelmektedr.

•

•

çözümler gelştrlmes
Araştırmalar gıda ve byoyakıtta

Hasat artışı tarımsal üretm yapılan
araz mktarını azaltmaktadır. Öte

Yeşl Devrm 2.0

lerleme sağlıyor

yandan daha y yönetm toprakların

Yeşl Devrmn 21. yüzyıl versyonu

Hükümetler özellkle hasatları

karbon bağlama potansyeln

başlıyor. 20. yüzyıldak grd yoğun

azalan buğday ve prnçle lgl

artırmaktadır.

öncelnn aksne, bu blg yoğun br

tarımsal araştırmalara katılımlarını

versyon ve çftçlern tarım topraklarını

artırmaktadır. Kamu-özel sektör

Brm tarımsal çıktı başına salımlar ve

daha yüksek üretkenlk ve doğal kaynak

ortaklıkları, Ar-Ge’y artırıcı br araç

su kullanımı ve genel toplamlar köklü

ve grd vermllğ sağlayacak şeklde

olma görevn üstlenerek, yüksek

şeklde azalmaktadır.

yönetme kapastesn gelştrecektr.

değerl mahsullere, emekten tasarruf

Ayrıca daha yüksek byolojk ve genetk

sağlayan teknolojlere ve hem sermaye

Bozulmuş toprakların gıda, byoyakıt

blg çermes sebebyle, dolayısıyla

yoğun çftçlğe hem de çftçlern

mahsuller ve kereste üretmne yönelk

daha y mahsul çeştler ve daha verml

htyaçlarına odaklanmaktadır.

olarak ger kazanımı tüm yerkürede

sulama teknkler dahl olmak üzere

Btklern selüloz çeren kısımlarının
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“Pakstan’ın tarıma bağımlılığına rağmen, bu sektörde br gelşme
olmamaktadır. Ulusal hasat burada yüzde 300 artırılablr.”
Vizyon 2050 Diyaloğu, Pakistan

üzernde daha az etkyle (bu ks artık

arasındak karşılıklı bağımlılık daha

zn veren teknolojlere yönelk

el ele gdyor) üretm yapablen ülkeler

y anlaşılmakta ve breysel, kurumsal

araştırmalar sonuç vermeye başlarken

daha çok üretmekte ve daha çok hracat

ve ulusal düzeylerdek karar verme

rekabet güçlern artırmaktadır.

yapmaktadır. Bu da sanal su kavramını

süreçlernde dkkate alınmaktadır.

ve tcaretn teşvk etmekte ve bu

Örneğn, kaynağa dayalı br ekolojk

Yen br teknoloj kuşağı su, aşırı

sstem kapsamında su bolluğu olan

ayak z aynı zamanda toprak, su

sıcaklıklar ve tuzlu ya da astl

ülkeler (Brezlya gb) bu kaynağı daha

ve enerj tasarrufu önlemlern

toprakların yönetmne odaklanmaktadır.

sonra su sıkıntısı çeken ülkelere hraç

çerecek şeklde tarım çn de

Btk köklernn daha fazla ntrojen

edecekler mahsuller üretmek üzere

benmsenmektedr. Gıda vermllğ

emecek şeklde gelştrlmes konusunda

kullanmaktadır. Atık su ve yağmur

de tarladan sofraya vermllğ, besn

yürütülen çalışmalarda lerleme

suyu yönetm yleştrlerek yağmur

vermllğn (hububat/et gb) ve satın

kaydedlmekte ve böylece aynı hasadın

suyuyla beslenen tarım sevyes

alınan gıdanın tüketm/satın alma

en az yüzde 50 daha az gübreyle

artırılıp sulama htyacı azaltılmaktadır.

oranını kapsayan öneml br odak

alınması mümkün hale gelmektedr.

Mahsullern su htyacını karşılamak

noktasına dönüşmektedr.

üzere komşu ormanların ve ormanlık
Dönüşüm Dönem: Küresel

su havzalarının yönetm, blmsel

Afrka’da üretkenlk beş kat

tcarette, ürün hasadında ve karbon

tarım uygulamalarıyla uyum çnde

artmıştır

yönetmnde büyüme

yürütülmektedr.

Daha y tohum, gübre ve mahsul
koruyucu kmyasalların yanı sıra

Tarımda sera gazı salımlarını ve
su kullanımını azaltmaya yönelk

Bozuk toprakların gıda, byoyakıt

eğtm, yaygınlaştırma ve yönetşm

brleşk çaba sürdürülmektedr. Prnç

mahsuller ve kereste üretmne

yleştrmeleryle brlkte Afrka’nın

gderek daha çok kuru topraklarda

yönelk olarak ger kazanımı tüm

tarım üretkenlğ beş kat artmış

üretlmekte ya da daha verml

yerkürede yaygın br uygulamaya

bulunuyor. Yüksek verml sulamanın

sulama yöntemleryle sulanmakta

dönüşmektedr.

dünya çapındak oranı yüzde kden
yüzde ona çıkmaktadır.

ve böylece prnç çeltklernn
metan salımı neredeyse ortadan

Gıda güvenlğ, emnyet, vermllğ ve

kalkmaktadır. Ürünlern yüzde

ayak z

Daha y ntrojen vermllğne sahp

80’den fazlası sürülmeyen tarlalarda

Dünya gıda güvenlğ, gerek gıda

yen btk çeştleryle brlkte, kullanılan

yetştrlmektedr. Yaban otları kontrol

emnyet kaygıları gerekse kncl

daha y blg sstemler besn çerğn

altına almak çn tarlaları sürme

tcaret engellernn aşılması açısından

yleştrmştr. Bu sayede tarım kaynaklı

htyacı yern bast yaban ot laçlarına

poltkacılar nezdnde her zamanknden

NOx sera gazı salımları düşmektedr.

bırakmaktadır. Bu sayede erozyon

daha da öneml br gündem maddes

Fosfor gb besn maddelernn tarım

kaynaklı toprak kaybı önlenmekte,

olarak görülmektedr. Hükümetler

ç ger dönüşümü azam düzeye

toprakta organk madde (karbon)

gıdaların sürdürüleblr ve etk olarak

çıkarılmaktadır. Altyapı gelşmeye

oluşmakta ve organk çürüme kaynaklı

üretldğne lşkn güven tess etmek

devam ederek çftçlern mahsullern

sera gazı salımı azalmaktadır.

amacıyla kamuoyunun fkrn de

uluslararası pazarlarda satmalarına

almaktadır. Tarım teknolojler çn

olanak vermektedr. Bu da daha

Susuz nsanlar adl tcaretten ve

uluslararası düzeyde kabul gören,

yüksek üretkenlğ desteklemektedr.

“sanal sudan” yararlanmaktadır

blme dayalı tescl standartları

Brezlya’da ve Çn’de gerçekleşen

Tarımda daha serbest ve daha adl

üzernde anlaşmaya varılmaktadır.

yleştrmeler Afrka’ya yayılarak
Afrka’nın thalat htyaçlarını

tcaret teşvk etme çabaları başarılı
olmakta ve tarım sübvansyonlarına son

Gıda, enerj ve su arasında olduğu

azaltmasını ve küresel tarım üretmne

verlmektedr. Daha verml ve çevre

gb, doğal ve nsan yapımı sstemler

katkıda bulunmasını sağlamaktadır.

Vizyon 2050: İş dünyası için yeni gündem
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byoyakıtlara dönüştürülmesne

ORMANLAR

-

Çalkantılı On Yıl: Karbon teşvkler

Yerl halkların ve yerel

lerlemeye öncülük etmektedr

toplulukların katılımını teşvk

2050 vzyonu: yleştrme ve

Olması zorunlu olanlar:

edecek süreçler gelştrlmes

yenlenme

•

Ormanların klm koruması ve doğal

•

Üretmde ıslah edlmş doğal

2050 yılının ormanları klm

kaynak üretmndek rolüne dar

ormandan verm artırılan dklmş

değşklğne ve byoçeştllk kaybına

küresel çapta daha dern br anlayış

ormanlara kayış sağlanması

karşı koruma sağlama ve toplumun

yerleşmes
Kurumların ve pyasaların daha

Ormansızlaşmanın etkler daha y

kapastelernn büyük bölümünü ger

gelştrlmş orman koruma ve

anlaşılmaktadır

kazanmış bulunmaktadır. Ormanlar

yönetmne destek vermes

REDD+ sürecnn bulgu ve tavsyeler

Sanayleşmş ülkeler tarafından

sayesnde ormansızlaşmanın ve

kaplamaktadır. Ormanlarda tutulan

REDD+ (= Gelşmekte Olan

klm değşklğndek rolünün farkına

toplam karbon stoku 2010 sevyelernn

Ülkelerde Ormansızlaşma

varılmaktadır. Bu anlayış ormanların

yüzde onundan daha fazladır.

ve Orman Bozulmasından

klm dengesndek rolünün daha

Ormansızlaşma cdd ölçüde azalmış

Kaynaklanan Salımların Azaltılması

yaygın olarak kabul edlmesn

bulunuyor. Bakr orman kapsamı zarar

+ Koruma ve Sürdürüleblr

getrmektedr. On yılın sonlarına doğru

görmeden korunablmş ve br ölçüde

Yönetm) karbon kredlerne

REDD+ yen orman roller çn gerekl

genşlemştr. Bakr ormanlar artık

talep yaratacak büyük karbon

dayanakların oluşmasını sağladı:

odun, odun ürünler, yen tarım arazler

azaltımlarının taahhüt edlmes

bağışçı ülkeler ve kurumlara bakr

REDD+ eylemlernn uygulanmaya

ormanların korunması karşılığında

Bu uygulama sayesnde karbon

başlanması:

ödenen mal teşvkler; korumanın

tutulmakta, byoçeştllk, su ve ek

-

Yerel halka bakr ve ıslah

zlenmes, raporlanması ve kontrolüne

edlmş doğal ormanların

yönelk yöntemler ve yerl halklar le

ekosstem koruma ve

yerel toplulukların korumaya katılımını

Dklmş ormanlardan alınan mahsul

genşletme hzmetlerne yönelk

teşvk edecek süreçler. Sanayleşmş

ve hasat üç kat artıp 800 mlyon

fnansal teşvkler verlmes

ülkeler büyük karbon azaltımlarına

Salım sevyelern belrleyecek

yönelk taahhütlerde bulunmakta ve

prosedürler getrlmes

bu taahhütler REDD+ karbon kredler

İzleme, raporlama ve kontrol

kullanmalarını gerektrmektedr.

kaynak htyaçlarını karşılama

kara alanlarının yüzde otuzunu

ya da byokütle çn kullanılmıyor.

•

•

•

ekosstem hzmetler korunmaktadır.

metreküpten 2,7 mlyar metreküpe

-

yükselerek odun, kağıt ve byokütle
htyacını karşılar duruma geld. Kara
alanı yüzde altmış büyüdü. Sınırlı

-

yöntemler gelştrlmes

br ek odun hacm halen daha düşük
yoğunluk sevyelernde yönetlerek

Şekil 3.6: Dünyadaki ormanlarda daha fazla karbon depolanabilir

başka br karbon bankası olanağı
sunan değştrlmş doğal ormanlardan

Dünya ormanlarındaki yaklaşık karbon stoku miktarı

gelmeye devam edyor (bkz. Şekl 3.6).
İklm değşmnn ve nsan
müdahalesnn etklern bertaraf
etmek amacıyla, üç orman sınıfının
tümü sürdürüleblr ürün ve hzmetler
temn edlmesn ve orman sağlığının
korunmasını sağlayacak şeklde
yönetlmektedr.
Kaynak: Weyerhaeuser Company, 2009
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kaynaklarıyla başa baş br noktaya

byokütles, enerj ve yakıt üretm çn

vermektedr

yaklaşmaktadır.

daha çok kullanılmaktadır.

gübreleme yönetmnn yanı sıra daha

Pyasa tabanlı mekanzmalara

Btk ntelklernn (kuraklık toleransı,

y yer seçm ve tür eşleştrme gb

ek olarak, temel byofzksel

böcek drenc, ürün özellkler) br

en y uygulamalar sayesnde dklmş

sstemlern ger kazanımını ve

karmasını ve farklı orman tür ve

ormanların hasadı artmaktadır.

bakımını desteklemek üzere çevre

konumlarına uyarlanmayı öne çıkaran

Genetk yleştrmeler ve envanter

güvenlğ fonları kurulmaktadır.

genetk yleştrmeler sayesnde

le yönetmdek uzaktan algılama

Ormansızlaştırmayı önleyc çabalara

dklmş ormanlardan alınan hasat

teknolojler de öneml olmaktadır.

verlen karbon kredler sadece

artmaktadır.

Orman kaybını, sağlığını, yapısını

fosl yakıtlardan kaynaklanan

ve şlevn zlemek amacıyla

salımların azaltılmasını sağlamakla

Kentsel ormanlar gölge ve daha temz

uzaktan algılama kullanılmaktadır.

kalmamaktadır. Odun fyatları odun

hava sağlamaktadır

Sürdürüleblr orman yönetm

ürünlernn uzun vadede karbon

Dönemn ortalarına doğru

yaklaşımı artık olağan sayılmaktadır.

depolama değerlern de çermektedr.

ormansızlaşma sıfıra yaklaşmaktadır.

Dönüşüm Dönem: Orman

Orman ürünlerne talep

türlernn yaygın dkmler kentsel

koruması ve verml üretm, vme

En esk malzemelerden br olan

ormanlar ortaya çıkarmaktadır. Bu

kazanmaktadır

odun uzun vadede karbon depolama

doğal alanlar ekonomk ve çevresel

Ormansızlaştırmanın alternatﬂer çn

kablyet sayesnde yen br rol

varlıklar olarak karbonu emmekte,

başa baş fyatlar

üstlenmektedr. Yeşl bna grşmler

gölge ve rüzgar koruması sağlamakta,

Karbon fyatları ve ekosstem

odun üzernde geleneksel bölgelern

hava kaltesn artırmakta ve eğlence-

hzmetler pyasaları kapsamlı bakr

ve bna tarzlarının ötesnde novatf

dnlence alanları sunmaktadır.

orman kesmnn alternatﬂern

kullanım deneyler yapmaktadır. Yapı

desteklemekte, doğal yaşam

malzemeler le dğer odun ürünlerne

alanlarını ve byoçeştllğ korumakta,

yönelk artan taleb karşılamak üzere

karbon depolamasını artırmakta,

tomruk tüketm yüzde 50 arttı ve bu

uzak orman bölgelernde kurumsal

artış daha büyük br üretm artışına

kapaste yaratmakta ve rakp tarım

öncülük ett (bkz. Şekl 3.7). Orman

Gelştrlmş btklendrme ve

Kentlerde yaygın ağaç ve dğer btk

Şekil 3.7: Sanayi tomruğunun artan tüketimi

Kaynak: FAO, State of the World’s Forests 2009, 2009
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Dklmş ormanlar daha büyük hasat

ENERJİ VE GÜÇ
KAYNAKLARI
2050 vzyonu: Güvenl ve yeterl,
düşük karbonlu enerj tedark
Küresel enerj taleb artmış olmasına
rağmen güvenl ve düşük karbonlu
enerj yaygın şeklde mevcuttur ve etkn
şeklde kullanılmaktadır. Enerj ve güç
sektöründen kaynaklanan küresel
salımlar, alışılmış ş yaşamı tahmnlerne
kıyasla kabaca %80 azalarak, yılda
14 Gt/CO2’ye düştü. Enerj sektörünün
çevre ayak z küçüldü. Enerj karması
yüzde 50 yenleneblr yakıtlar le her br
yüzde 25 olmak üzere 2030’dan tbaren
karbon yakalama ve depolama (CCS)
özellklerne kavuşan nükleer ve fosl
yakıtlardan oluşmaktadır (bkz. Şekl 3.8).
Enerj şebekes, yenleneblr güç
kaynaklarının kesntl çıktı sorununu
çözecek şeklde gerçek zamanlı,
uyarlanablr ve genellkle kıtalararası
yetknlklere sahp. Üretm ve
talep yönlü enerj vermllğ, artan
dönüştürme vermllklernn, daha
kapsamlı korumanın ve destekleyc
sosyal sstemlerle altyapının getrdğ
yaşamsal roller oynamaktadır.

Çalkantılı On Yıl: Enerj çn oyun
sahası herkese açılıyor
Olması zorunlu olanlar:
• Sera gazı salımlarının etkn
yönetm konusunda uluslararası
fkr brlğ sağlanması
• Karbon çn küresel fyat belrlenmes
• Yenleneblr enerj üretmnn
malyetlern düşürecek ve dğer
üretm bçmlernn vermllğn
artıracak etkn poltkalar
gelştrlmes
• Talep yönlü enerj vermllğ
kazanımları sağlayacak teşvklern
ve blgyle lgl önlemlern
getrlmes
• Karbon yakalama ve depolama
ve nükleer gb gelecek vaat eden
teknolojlern yeterl ve güvenl
br şeklde konuşlandırılması ve
benmsenmes
• Talep yönlü vermllkle beraber
gelen davranış değşklklernn
daha güçlü vurgulanması

küresel karbon kıstasları ve
ekonomk açıdan uygulanablr, genş
ölçekl CO2 salım azaltma çabaları
mümkün kılındı. Bölgesel ve ulusal
sevyelerde gelşen karbon pyasaları
brbrne bağlanmaktadır. Fosl yakıt
sübvansyonları kaldırıldı.

Bu on yılın başlarında sera gazı
salımlarını öneml ölçüde azaltacak
br stratej üzernde fkr brlğne
varıldı. Enerjnn oyun sahası düşük
karbonlu geleceğe yönelrken değşk
kaynaklar açısından eşt koşullara
kavuşmaktadır. Karbon çn küresel
fyat belrlenmes ve bu fyat çn br
hareket çerçeves oluşturulmasıyla

Gerekl teknolojlern gelştrlmes
yen fırsatlar ve pyasalar yaratacak,
ekonomk açıdan akıllı br yatırım ve
mevcut sermaye stokunu gelştrme ya
da daha temz altyapıyla değştrmek
çn br fırsat olarak görülmektedr.

Karbon fyatlandırması br poltka
önlemler karmasıyla tamamlandı.
Bu karma; gelecek vaat eden
teknolojlerde Araştırma-Gelştrme
ve Konuşlandırmaya yönelk kamu
fnansmanı, düzenlemeler, kıta
ölçeğnde şebekelere ve rekabetç
elektrk pyasalarına yönelk uluslararası
şbrlğ ve mevzuatın yanı sıra etkn
teknoloj transfer üzerne özel sektör
araştırmalarını ve mekanzmalarını teşvk
edecek daha fazla verg önlemlernden
oluşmaktadır. Bu poltka karması uzun
vadel salım azaltımı çn gerekl bazı
enerj ve kapaste değşklklerne teşvk
sağlamaktadır (bkz. Şekl 3.9).

Yen ş modeller ve uygun teşvkler,
enerj sağlayıcı kuruluşları uzun vadel

Şekil 3.8: CO2 salımını azaltacak yeni bir enerji karması
450 senaryosunda enerji bağlantılı CO 2 salımının dünya çapında azaltılması

OECD+

3.8 Gt

13.8 Gt
OME

OC

Kaynak: Internatonal Energy Agency, World Energy Outlook 2009, 2009 © OECD/IEA 2009
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Şekil 3.9: Yeni enerji karmasını sağlamak için devasa kapasitenin
eklenmesi gerekmektedir

Kaynak: Internatonal Energy Agency, Energy Technology Perspectves 2008, © OECD/IEA 2008

karbon azaltımına, tedark güvenlğne
ve müşterlere sunulacak enerj verml
lerlemelere daha fazla odaklanmaya
teşvk etmektedr.
Rüzgar enerjsnn rekabet gücü
artmaktadır
Devlet desteğ kara rüzgarı
elektrğnn malyet açısından rekabet
gücü kazanmasını sağlamaktadır.
Uluslararası anlaşmalar sınır ötes
şebeke bağlantıları getrmektedr.
Karbon dengelemes planları
gelşmekte olan ülkelerde hdroelektrk
projelernn sayısını artırmaktadır.
Karbon fyatı fosl yakıt tüketmn
kısıtlamakta, vermllğ
cesaretlendrmekte ve düşük karbonlu
enerj kaynaklarını teşvk etmektedr.
Düşük karbonlu fosl yakıtlarının,
özellkle doğalgazın ler düzeyde
kullanımı, elektrğ ve ısıyı büyük ve
stkrarlı talep olduğunda dağıtan
daha akıllı enerj ağlarıyla daha da
gelştrlmektedr. Bu ağlardan bazıları
hdrojenl yakıt hücres sstemler
kullanmaktadır.
Üçüncü kuşak nükleer reaktörlern
konuşlandırılmasına devam
edlmektedr. 2015’e kadar yaklaşık
10 örnek CCS (karbon yakalama ve
depolama) santral faalyete geçyor.
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Tüm yen fosl yakıt santraller
CCS’ye hazır hale getrlrken,
yakalanan karbonun naklyesne ve
depolanmasına yönelk uluslararası br
yasal çerçeve oluşturulmaktadır.
Dönüşüm Dönem: Sera gazı
salımları zrve yaptıktan sonra nşe
geçmektedr
Sera gazı salımları lk on yılın başlarında
zrve yapmaktadır. Uluslararası şbrlğ
gereken ölçekte ve hızda AraştırmaGelştrme ve Konuşlandırma (RD&D)
çabalarını cesaretlendrmektedr.
Gelecek vaat eden teknolojlern hızla
aranması, fnansmanı, gelştrlmes
ve gösterm çn yen tarz kamu-özel
sektör ortaklıkları kurulmaktadır.
Kapaste gelştrme, yabancı yatırımların
stkrarlı poltkalar ve yasal sstemlern
yanı sıra kurumsal çerçevelerle
kolaylaştırılmasının güvences
olmaktadır.
Güneş enerjs rekabet gücü
kazanmaktadır
Araştırma, gelştrme ve konuşlandırma
(RD&D) çabaları, denz rüzgar
enerjsn ve güneş pllern malyet
açısından rekabet edeblr br konuma
getrmektedr. Bu k teknolojnn yatırım
malyetler kömür, petrol ve gazın çok
altına nyor. Devletler, akadem ve ş
dünyası gerekl yeteneğn, becerlern

ve şebeke bağlantılarının sağlanması
çn çalışmaktadır.
Dönemn ortalarında yenleneblr
enerjler hızlı br ölçek artışı yaşamaktadır.
Elektrk depolama teknolojler kayda
değer ölçüde gelşmektedr. Ultra yüksek
gerlml alternatf akım nakl hatları bu
gelşm desteklemektedr. CCS (karbon
yakalama ve depolama) uyumlu elektrk
santraller tcar açıdan uygulanablr
hale gelmekte ve 2030’larına sonlarına
doğru enerj üretmnn yaklaşık %12’sn
oluşturmaktadır.
Nükleer hala öneml br rol
oynamaktadır
Nükleer enerj üretm klm değşmn
hafﬂetme çabalarında kullanılan
klt teknoloj oldu. Nükleer yakıt
çevrm güvenl ve stkrarlı olmasının
ötesnde enerj kaynağının yenden
kullanılmasını da mümkün kılmaktadır.
Bağımsız br nükleer enerj güvenlğ
kurumu kuruluyor ve bu grşm
nükleer atığın güvenl yönetm le
teknolojnn yaygınlaştırılmasına lşkn
anlaşmalarla sonuçlanıyor.
Gelşmekte olan dünyada temz
kalkınma
Patent haklarının korunması,
planlama süreçlernn düzenlenmes
ve ş dünyasının düşük karbonlu
yatırımlarının şeffaf fnansal teşvklerle
ve doğrudan kamu desteğyle
ödüllendrlmes sayesnde, gelşmekte
olan dünyada temz ve düşük malyetl
teknolojler yaygınlaşmaktadır.
Dönemn sonlarına doğru tüm kömür
yakıtlı santrallernn üçte br, karbon
bağlanması çn uygun olmamaları
nedenyle, normal kullanım ömürler
tamamlanmadan kapanıyor. Yen
tesslerde kademel olarak net
sıfır salım performansı ve tasarımı
standartlaşmaktadır. 4. Kuşak nükleer
reaktörler tcarleşmektedr.
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BİNALAR
2050 vzyonu: Sıfıra yakın net
enerjl bnalar
Yen bnalar sıfır net enerjl olarak,
mevcut bnalarsa aynı hedef
doğrultusunda tadl edlmektedr. Bu
noktaya; bütünleşk bna tasarımı,
ekonomk ve yüksek performanslı
malzeme ve donanımlar le yen
fnansman çözümler sayesnde ulaşıldı.
Bu novasyonların bna tasarımında
kullanılması ler görüşlü poltkalar,
teşvkler ve yapı kuralları sayesnde
mümkün oldu.

az düzeye nd. Tüm konut ve tcar amaçlı
bnalarda bulunan özel sayaç ve kontrol
sstemler sayesnde enerj sağlayıcı
kuruluşlar le chazlar arasında blg akışı
sağlanmaktadır.

sürdürüleblrlğe yönlendrmektedr.
Poltkacılar yapı kurallarına sıkı enerj
vermllğ şartları dahl etmekte ve bu
şartları zaman çnde daha da pekştrme
ve sıkılaştırma kararlılığı serglemektedr.

İş dünyası, yapı sektörünün büyük
ve son derece görünür br müşters
olarak, bütün bunlarda başrol oynadı.
Şrket bnaları enerj ve salım tasarrufu
teknolojsnn vtrnler oldu. Şrketler
en y uygulamaları belgelemekte ve
tesslern halkın blnçlendrlmes ve
eğtlmes çalışmalarına açmaktadır.

Hükümetler ger ödeme dönem daha
uzun enerj vermllğ yatırımlarını
mümkün kılan verg teşvkler ve
sübvansyonlar sağlamaktadır. Br örnek,
bnanın enerj sınıﬂandırmasına bağlı
emlak vergs uygulaması; burada elde
edlen gelr fazlası sübvansyon olarak
ger dağıtılmaktadır. Br başka örnek,
enerj sağlayıcı kuruluşların lk teknoloj
yatırımlarını ev sahpler adına yapması
ve sonra malyet aylık enerj faturalarına
ekleme yaparak dağıtması.

Müteahhtler yapı kurallarına uyablmek
ve alıcıların nezdnde değerlern
artırmak çn projelerne yüksek enerj
vermllğ hedeﬂer eklemektedr. İhale
başvurularında proje planlama ve rsk
paylaşım sürecne tüm taraﬂar daha
lk aşamalarda dahl edlmektedr. Bu
yaklaşım sektörün bölünmes ve farklı
oyuncular çn tutarsız teşvkler verlmes
gb olumsuzlukları gdermektedr.

Çalkantılı On Yıl: Pyasanın enerj
vermllğne yönelmes
Olması zorunlu olanlar:
• Yapı kurallarına daha sert ve
uluslararası düzeyde kabul gören
enerj vermllğ koşulları getrlmes
ve bunların uygulanmasının teşvk
edlmes ve zlenmes
• Ger ödeme dönem daha uzun
enerj vermllğ yatırımlarına yen
verg teşvkler ve sübvansyonlar
sağlanması
• Tasarımcıları, müteahhtler,
kamu hzmet kuruluşlarını ve son
kullanıcıları bütünleşk br takımın
parçası olarak erken aşamalarda
sürece dahl eden ş ve sözleşme
şartları gelştrlmes
• Enerj performansı üzernde düzenl
devlet denetmyle brlkte daha sıkı
dspln ve yleştrmeler uygulanması
• Bnalarda enerj kullanımı
konusundak farkındalığı artıracak ve
davranış değşklğn teşvk edecek
sürekl kampanyalar düzenlenmes

Bnalarda yapılan bütünleşk tadlatlar
malyetler düşürmekte ve snerj
sağlamaktadır. Vermllk ve optmum
kullanım sayesnde chaz enerj srafı en

Atak poltkalar ve verg teşvkler
pyasaları hareketlendrmektedr
Atak enerj poltkaları, bna enerj
kullanımındak pyasa eğlmlern

Fırsatlar yapı sektöründek novasyonun
tc kuvvet durumundadır. Enerj
tasarrufu sağlanmasının ve CO2 salımının
azaltılmasının en ekonomk yollarını
bnalar sunuyor. Brçok yen ş yaratıldı
ve bna sektörü daha blg yoğun hale
geld. Enerj meseleler mülk sahpler ve
kracılar çn yüksek öncelk taşımaktadır;
dğer br deyşle, kararları malyetler
ve teşvkler şekllendrmektedr.
Yen ve mevcut bnalara yönelk
sıkı enerj yasaları çıkarılmakta ve
uygulanmaktadır.
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Yapı sektörü enerj vermllğ çn
kendn yenlemektedr
İş fırsatlarının, daha sıkı yasaların, verg
teşvklernn ve bütünleşk planlamanın
gerçekleştrlmes hızla bna sektörünün
sektördek herkes çn enerj vermllğ
eğtm gelştrmesn ve bnaları nşa
eden, yenleyen ve bakımını yapanlara
meslek programlar sunmasını
getrmektedr. Tüm bu grşmler aynı
zamanda son derece gerekl olan
konut tadlatını desteklemek üzere
“sstem bütünleştrc” gb br mesleğn
yaratılmasını getrd (bkz. Şekl 3.10).
Bu profesyoneller enerj vermllğ
koşullarını değerlendrp bütünsel br
ev planı gelştryor, uygun yüklencler
seçyor ve tadlat sürecn yönetyorlar.
Çok alel konut bnalarında kracılara
her br konut brm çn enerj
kontrollerne erşm olanağı sunulmakta
ve farkındalığın ve enerj korumasının
teşvk edlmes amacıyla enerj kullanımı
breysel olarak ücretlendrlmektedr.
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Şekil 3.10: Sistem bütünleştirme binalarda enerji verimliliği sağlamanın temel faktörüdür
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Yapı pazarındaki oyuncular ve uygulamalar

Kaynak: WBCSD, Energy Effcency n Buldngs, 2008

Hükümetlern performansı ölçmek,
yleştrme fırsatlarını tespt etmek ve
uygulama öncelklern belrlemek üzere
yaptıkları düzenl bna denetmler çoğu
gelşmş ülkede 2020’ye doğru standart
uygulama halne gelmş bulunuyor. Tcar
bnalardak enerj denetmler mevcut
yangın, sağlık ve güvenlk teftşlerne dahl
edlmektedr. Denetm sonuçları zorunlu
olarak bnalarda serglenmektedr. Aşırı
mktarlarda enerj sraf ettğ saptanan
bnalar yenlenme zorunluluğuyla karşı
karşıya bırakılmaktadır.
Araştırma ve letşm en y uygulamaları
yaymaktadır
Hükümetler etkl enerj tasarruﬂu
bna teknolojler konusundak Ar-Ge
çalışmalarına gttkçe daha yüksek
mktarlarda fon sağlamaktadır. Brnc
kuşak sıfır karbonlu ve düşük sraﬂı
bnalardan ve stelerden elde edlen
bulgular yapı sektörünün ana akımına
yayılmaktadır.
Şrketler, hükümetler ve STK’lar şbrlğ
yaparak bnalarda enerj kullanımı
farkındalığını artırmak ve davranış
değşklğn teşvk etmek amacıyla
sürekl kampanyalar yürütmektedr.
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Bu kampanyalar resm reklamlardan
ağızdan ağıza pazarlamaya ve hatta
çocukları alelern kna etmek üzere
harekete geçrmek gb dolaylı
yöntemlere kadar uzanmaktadır.
Başoyuncular kend bnalarının enerj
tüketmn azaltarak bu meseley çözme
kararlılıklarını göstermektedr.

arasında bnalarda yedek ve zorunlu
enerj sayaçlarına yönelk maksmum
enerj kullanımı şartı da yer almaktadır.
Yeternce verml olmayan chazların
tcaretn durdurmaya yönelk
uluslararası standartlar belrlenmektedr.
2030’a kadar ülkeler tüm chazların
zorunlu enerj etketlemesn tamamlıyor.

Dönüşüm Dönem: Daha akıllı bnalar,
blge kullanıcılar
2020’ye gelndğnde, tüm OECD
ülkelernde bnaların ısıl bütünlüğü ve
ısıtma sstemlerne yönelk zorunlu
standartlar uygulamaya konmuş
bulunuyor. Bu standartlar, 2030’a kadar
küreselleşyor ve sonrak on yıllarda
sıkılaşmaya devam edyor.

Akıllı bnalar enerj kullanımını optmum
sevyeye çıkarmaktadır
Bnalar “Akıllı Çağ”a adım atmış
bulunuyor. Yen bnalara yönelk enerj
yasaları sıkı sıkıya uygulanmakta ve
tüm chazlar enerj tasarruﬂu olarak
üretlmektedr. Yen ve yenlenmş
bnalar, optmum enerj kullanım
sevyesnde çalışmalarını sağlamak
üzere, sensörler, otomatk gölgeleme ve
yük le fyatlandırma blgs gb, blşm ve
letşm teknolojlern kullanacak şeklde
tasarlanmaktadır. Akıllı şebekeler yerel
olarak üretlen yenleneblr enerjlern ve
semt elektrk yüklernn blgsayarlarla
gerçek zamanlı, uyarlanablr
yönetmne olanak tanımaktadır. Enerj
sağlayıcı kuruluşlar düzenl kullanım
raporlarındak en y uygulamadan
sapmaları vurgulamak çn uzaktan

Enerj tasarrufu sağlayan davranışlar
yaygınlaşmaktadır
Daha düşük enerj tüketmn
desteklemek ve tess ç yenleneblr
enerj üretmn teşvk etmek amacıyla
enerj yükleme yapıları sunulmaktadır.
Daha büyük elektrk kullanıcılarına
sağlanan ndrmler kaldırılmakta ve
aşırı kullanıma cezalar getrlmektedr.
Chazlar çn sıkı enerj vermllğ
şartları yaygınlaşmaktadır. Bunların

toplanan blgy kullanmaktadır.
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MOBİLİTE
2050 vzyonu: Emnyetl ve düşük
etkl mobltye evrensel erşm
Herkesn moblteye erşeblmes sosyal
ve ekonomk etknlklern artmasına
önayak olmaktadır. Ulaşım hacm,
yolcu ve ton klometre açısından k
kattan daha fazla artmakta, blşm ve
letşm teknolojler (ICT) bunun etksn
hafﬂetmektedr.
Başlıca tüm aktörler sürece katan
bütünsel moblte yönetm ulaşımdak
ölümler sıfıra yaklaştırmakta ve
olumsuz çevre etklern cdd ölçüde
azalmaktadır. Uluslararası Enerj Ajansı
(IEA) senaryolarına uygun olarak,
CO2 salımları yüzde 30-40 arasında
düşmektedr.
Araç vermllğ yleşmektedr; elektrkl
araçlar ve yüksek yakıt tasarrufu
sağlayan uçak gb, haff malzemelere,
üstün aerodnamğe ve motor
vermllklerne dayanan ler teknolojler
yaygınlaşmaktadır. Yolcu ve yük
taşımacılığındak teknolojk potansyele
bağlı olarak, küçültme, daha düşük
ağırlık, daha verml aktarma organları
ve düşük karbonlu yakıtlar sayesnde
haff hzmet araçlarının GHG yoğunluğu
yüzde 80 azalmaktadır. Karayolu
taşımacılığı, havacılık ve gemclk gb
dğer seçeneklerdek yoğunluk en az
yüzde 50 düşmektedr.
Sürdürüleblr byoyakıtlar, hdrojen ve
düşük karbonlu kaynaklardan üretlen
elektrk gb alternatf yakıtlar ulaşıma
bağlı CO2 salımlarını azaltmaktadır.
Araçların NOx ve parçacık salımları
neredeyse tamamen tasfye
edlmektedr. Poltkalar, bu teknolojlern
araştırma, gelştrme ve konuşlandırma
süreçlern hızlandırmaktadır. Karar
alıcılar, planlamacılar ve sektörler
arasındak yakın şbrlğ ulaşım
altyapısını yleştrmektedr. Akıllı
ulaşım sstemler (ITS) toplu ve özel
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taşımacılığın vermllğn, hızını ve
güvenlrlğn yükseltrken çok seçenekl
ulaşımın (co-modalty) konforunu
ve kabul görmesn artırmaktadır.
İnsanların eko-vermllk arzusu ve
gerçek zamanlı blgye ulaşma olanağı,
ulaşım seçenekler arasında terch
yapmalarına ve araçlarını verml şeklde
kullanmalarına olanak tanımaktadır.
Çalkantılı On Yıl: Bütünsel yaklaşım
bütün ulaşımı yleştrmektedr
Olması zorunlu olanlar:
• Altyapı yatırımlarının yolcu ve yük
taşımacılığına yönelk artan talebn
sevyesn tutturması
• Özellkle hızla büyüyen kentlerde
bütünleşk kentsel planlama
yapılması
• Akıllı ulaşım sstemlernn araçları
brbrne ve altyapıya bağlaması
• Daha y poltkalar ve yakıtlar
sayesnde verml çten yanmalı
araçların gelştrlmes ve
konuşlandırılmasıyla yen araç
karbon yoğunluğunun yüzde 30-40’a
kadar azaltılması
• Poltkacıların ve sektörün
şbrlğ yaparak alternatf
aktarma organlarının ve gelşmş
byoyakıtların araştırma ve
konuşlandırma süreçlern
hızlandırması
• Blg kampanyalarının harekete
geçrdğ araç kullanıcılarının,
daha verml sürüş davranışları
benmsemes
• Sürdürüleblr byoyakıtlar
çn uluslararası standartlar
benmsenmes ve zleme sstemler
kurulması
• Hava taşımacılığında byoyakıtların
test edlp kullanılması
• Bütünleşk demryolu ağlarının
yaygınlaşması
• Denz taşımacılığında ulaşım zncr
performansına bütünsel yaklaşımlar
sayesnde enerj vermllğnn
artması

Ulaşım paydaşları genel ulaşım
vermllğn br bütün olarak artırmaktadır.
Bu paydaşlar arasında araç üretcler,
tedarkçler, yakıt sanay, poltkacılar,
altyapı sağlayıcıları, araç alıcıları ve
kullanıcıları, lojstk planlamacıları, toplu
taşıma sağlayıcıları, şehr planlamacıları
ve dğerler yer almaktadır.
Uygun poltka çerçeveler
gelştrlmektedr; alternatf yakıtlara
(sürdürüleblr byoyakıtlar, elektrk ve
hdrojen vb.) ve aktarma organlarına
yönelk araştırmalarda lerleme
kaydedlmektedr. İş dünyası hızlı
novasyonu desteklemektedr.
Yol trafğ daha güvenl hale gelmektedr
On yıl, tüm araçlara en son güvenlk
teknolojsn uygulayarak, gerekl
altyapıyı hazırlayarak ve sürücüler çn
güvenlk önlemler uygulayarak yolda
ölümler sıfıra düşürmey amaçlayan
lerye dönük küresel br çabayla
başlıyor. Büyük kentlerde güvenlk
konseyler kurulmaktadır. Akıllı ulaşım
sstemler sosyoekonomk çevreyle
bütünleşmektedr.
Ulaşıma erşm daha önce böyle
br olanağı olmayan br mlyar
kşlk kırsal nüfus çn de mümkün
olmaya başlamakta ve poltkalar bu
erşmn ş dünyası çn cazp olmasını
desteklemektedr. Bu pyasalar çn
gelştrlmş haff, düşük malyetl,
sürdürüleblr enerjl araç tasarımları
ve düşük malyetl, daha temz enerj
kaynakları gderek gelşmş ülkelerde
kullanılmaya başlayarak enerj
tasarrufunu artırmaktadır.
Poltkalar yakıt vermllğnn artmasını
ve alternatf yakıtların gelşmn
sağlamaktadır
Ar-Ge desteğ, düzenleyc yasalar,
pyasa tabanlı programlar ve gönüllü
programlar klm ve enerj güvenlğ
hedeﬂernde lerleme kaydedlmesne
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Gıda ürünleryle rekabet etmeyen,
ekosstemler bozmayan ve y br yaşam
döngüsü karbon ayak z olan gelşmş
byoyakıtlar gelştrlmektedr. Byoyakıt
kaynaklarına yönelk artan farkındalık
daha genş kapsamlı br kabulü
berabernde getrmektedr. Byokütleden
sıvıya ya da selüloz etanol gb ler düzey
süreçler tcar ölçekte gelştrlmektedr.
Düşük karbonlu uçak seyahat
başlatılmaktadır
Uçak flosu taleple brlkte büyümektedr.
Bleşk malzemelerden üretlen uçaklar
daha ucuz ve dolayısıyla ser üretme
daha uygun hale gelmektedr. Gelşen
hava trafğ yönetm uçak kablyetler,
ver kesnlğ, letşm ve ağ paylaşım
teknolojlerndek lerlemelerden
yararlanarak yakıt kullanımını daha da
azaltmaktadır. Yakıt üretm ve dağıtım
altyapısı yayılmaktadır. On yılın sonunda
sürdürüleblr byoyakıtlarla lk tcar
uçuşlar başlamaktadır1.
AB le Japonya demryolu ve denzyolu
taşımacılığının lderlğn üstlenmektedr
Trans-Avrupa Demryolları ağı
yayılmakta ve kıtanın demryolu
sstemler arasındak brlkte-şleyş
düzeyn artırmaktadır. Tramvay-tren
bütünleşmes kentsel haff demryolu
araçlarının Avrupa’nın şehrlerarası
ağır demryolu ağlarında şlemesne
olanak tanımaktadır. Japonya’nın yüksek
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hızlı demryolu kontrol teknolojler
de dahl olmak üzere, ler demryolu
sstemler daha çok ülkede kullanılmaya
başlamaktadır. Benzer lerlemeler Kuzey
ve Güney Amerka, Asya ve Afrka’da da
görülmektedr.
Hükümetler gemlern NOx ve SOx
salımlarının sınırlandırıldığı ve böylece
okyanus krllğnn azaltıldığı özel
çevrec okyanus alanları üzernde fkr
brlğne varmaktadır. Planlama ve
rota değşklklernn yanı sıra motor
gelştrmeler sayesnde enerj vermllğ
öneml ölçüde artmaktadır.
Dönüşüm Dönem:
Alternatf aktarma organlarına ve
yakıtlara doğru
Ulaşımda fosl yakıt kullanımı düşüşe
geçmektedr. Melez, fşl melez (hbrt),
akülü elektrkl ve yakıt hücrel araçlar
gb alternatf aktarma organları, düşük
karbonlu kaynaklardan üretlmş elektrk
ya da hdrojen gb enerj taşıyıcılarıyla
brlkte, gttkçe ağırlık kazanarak
kuyudan tekerleğe vermllğ gderek
daha çok mümkün kılmaktadır.
Toplu taşımacılık daha bütünleşk br
düzeye erşmektedr
Kent ve taşımacılık planlaması küresel
olarak daha y bütünleşmektedr. Kentler
akıllı ulaşım sstemler kullanmaya
başlamaktadır. Toplu taşıma daha cazp
ve bütünleşk br düzeye erşerek payını
artırmaktadır. Büyüyen mega kentler
ve kentsel alanlar bütünleşmemş kent
planlamasını gerde bırakmaktadır.
Alternatf yakıtlar yerleşk hale
gelmektedr
Gelşmş byoyakıtların malyetler
rekabetç düzeylere ulaşmaktadır.
Hava taşımacılığında sürdürüleblr
byoyakıt kullanımı 2030’da yüzde 30’a
yükselmektedr. Byoyakıtlar denz
taşımacılığında önce yedek motorlarda,
sonra ana motor tahrknde öneml

br yer ednmektedr. Byoyakıtlar ve
gaz, hdrojen ya da metanol yakıt
hücreler önem kazanmaktadır. Yerleşk
CO2 yakalama sürec henüz oluşum
aşamasında bulunuyor.
Havadak CO2 le yenleneblr
kaynaklardan (güneş pl ve rüzgar
üretm gb) üretlen hdrojenden sıvı
yakıt malatına yönelk pratk teknolojler
gelştrlmektedr. Ayrıca nükleer füzyon
moblte çn kullanılablecek prmer
enerj ve hdrojene dönüştürüleblen
güvenl, ucuz, düşük karbonlu enerj
sağlayablmektedr. Bu teknoloj
planlanandan 10 yıl daha erken
uygulamaya konablecektr.
Bazı denzyollarında trafk kontrolü
başlarken herhang br yolculuktan boş
dönen gem uygulamasına aşamalı
olarak son verlmektedr. Verml nehr ve
kanal taşımacılığı sstemler daha fazla
kargo almaktadır.
Demryollarına ve dğer moblte
bçmlerne erşm artmaya devam
etmektedr
Çoğu gelşmş ülkede yüksek hızlı
elektrkl demryolu kentten kente
seyahatn başlıca yöntemlernden
br oldu. Demryolu sektörünün
serbestleştrlmes yetknlklern
ve teknolojlern hracatına olanak
tanımaktadır. Blg ve letşm teknolojler
(ICT), sanal bağlantılar ve çeştl
profesyonel hzmetler sayesnde, bazı
seyahat yöntemlerne talebn düşmesn
getrmektedr.
Motor vermllğ yleştrmeler gem
yakıtlarının karbonsuzlaştırılmasını
tamamlamaktadır. Flo planlaması,
hız azaltımı ve hava durumuna bağlı
rotalandırma yakıt kullanımını ve
malyetler daha da düşürmektedr.
Buzulların ermes Avrupa ve Asya
arasında daha kısa ulaşım rotalarına
olanak sağlamaktadır.
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olanak tanımaktadır. Hükümetler en y
uygulamaları paylaşarak ver toplama
ve standart belrleme çabalarını
uyumlaştırmaktadır. Araç Ar-Ge
çalışmaları hızlanmaktadır. Elektrkl ve
fşl melez (hbrt) araçların pazar payı,
uyumlaştırılmış poltka teşvkler ve
şarj altyapısının yaygınlaştırılmasıyla
artmaktadır. Enerj sektörü verml,
çevrec, yenleneblr ve dağılımlı
enerj modellernn gelştrlmes ve
bölgesel yönetm alanlarında lerleme
kaydetmektedr.

novasyonunun gelştrlmes
Üretcler ve tüketcler arasında
malzeme tüketmn azaltma
amacıyla brlkte novasyona
gdlmes
Yasal ve düzenleyc çerçeveyle
CCS’nn (karbon yakalama ve
depolama) mümkün kılınması;
karbon dokstn hdrokarbonlara
(yakıtlar ve kmyasallar) kataltk
çevrm çn örnek tessler
gelştrlmes
Atık suyun kaynak olarak
değerlendrlmes

Kentsel madenclk yen malzeme
akımları yaratmaktadır
Ambalajlama optmze edld. Mallar
gttkçe tekrar kullanılablecek ya da
ger dönüştürüleblecek, daha uzun süre
dayanablecek ve daha yüksek şlevsellk
sunablecek şeklde tasarlanmaktadır.
Ger dönüşüm ş modellernn ayrılmaz
br parçası halne gelmektedr. Teknolojk
gelşm ger dönüşümün getrlern
yleştrmeye devam etmektedr. “Kentsel
madenclk” (alümnyum, çelk, beton ve
agreganın ger dönüştürülmes) büyüyen
br şkolu olarak öne çıkmaktadır.

İş dünyası genş çaplı şbrlğ ve
novasyon sayesnde değer brm başına
malzeme mktarlarını azaltma sürecn
hızlandırmaktadır. Nha ürünler daha
verml, daha uzun süre dayanmakta
ve daha az malzeme kullanılmaktadır.
Ürünlern hzmetlerle kame edlmes
gttkçe daha popüler br ş modelne
dönüşmektedr.

Kmya sanaynde, daha verml motor
sstemler sayesnde yakıt kaynaklarında
petrolden gaza ve kömürden
byokütleye geçlmesnn yanı sıra
süreç novasyonları ve yoğunlaştırma
sonucunda sera gazı salımları
azalmaktadır. Kmya sanay petrol çn
yakıt olarak kullanıma kıyasla sosyal
açıdan çok daha faydalı kullanımlar
bulmaktadır. Sanay ayrıca plastk,
polmer ve dğer ürünlern üretmnde
foslden yenleneblr grd malzemelerne
geçmeye de başlamaktadır.

MALZEMELER
•
2050 vzyonu: Tek br parça ble atığın
olmadığı düzen
Malzeme taleb, tüketm ve üretm
yenleneblr olmayan kaynakların
sınırlarına uyum sağlayacak şeklde
dönüştürüldü. Atık kavramını tamamen
geçersz kılan kapalı devre ger dönüşüm
artık normal br ş uygulamasıdır ve
toplumlar kaynaklara yönelk daresel br
yaklaşım benmsemektedr. Kullanılmış
ürünler ve odun da dahl olmak üzere
kullanılmış malzemeler, tekrar çoklu ve
farklı amaçlara hzmet edeblecek şeklde
yenden yapılandırılablmekte ya da dğer
ürünlern malatında kullanılmak üzere
hammaddeye ndrgeneblmektedr.
Malzemelern eko-vermllğ ortalamada
on kat arttı. Gelşmş malzemeler haff
taşımacılık ve yenleneblr enerj gb
temel sektörlerde kaynak bakımından
hper-vermllğ mümkün kılmaktadır.
Sera gazı salımları, enerj ve su kullanımı
artık malzeme sanaynn kısıtları
arasında yer almamaktadır.
Çalkantılı On Yıl: Daha azla daha
fazlası yapılmaktadır
Olması zorunlu olanlar:
• Karbon fyatı ve gerçek değer
fyatlandırmasının dğer bçmlernn
artan ölçüde kullanılması
• Mevzuatın sıkılaştırılmasıyla katı atık
sahalarının kullanımına son verlmes
ya da aşamalı olarak devre dışı
bırakılması
• Çelk, çmento, alümnyum vb.
üretmnde enerj vermllğnn
artması
• Kapalı devre daresel sstemler çn
gerekl tasarım lkeler ve üretm
süreçler gelştrlmes
• Değer zncrlern gözden
geçrerek, ürünler ve hzmetler
yenden tasarlayarak, süreçler
yenden yapılandırarak ve ürünler
yenden değerleyerek ş model
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•

Katı atık sahaları, mevzuat ve daha
yüksek malzeme değer sayesnde
artık kullanılmamaktadır. Var olan
katı atık sahalarının kazılarak kaynak
elde edlmes yen gelşen br şkolu
olarak dkkat çekmektedr. Yanıcı atık
brçok fosl yakıt uygulamasının yern
almaktadır ve ayrıca üretm süreçler çn
hammadde sağlamaktadır.
Malzeme üretcler sera gazı salımlarını
azaltmanın yollarını bulmaktadır.
Çmento ve metal üretcler
eş-yakma (k farklı maddenn aynı anda
yakılması) ve vermllğn yanı sıra karbon
yakalama ve depolama teknolojsnn
köprü teknoloj olarak gelştrlmesne
odaklanmaktadır. Ar-Ge çalışmaları
yakalama malyetlern düşürmektedr.
Sanay ayrıca byoreaktörler ve kataltk
çevrm aracılığıyla CO2 salımlarını
yakalama araştırmalarına da sponsorluk
yapmaktadır.

Yen kurallar malzeme malyet yapısını
değştrmektedr
Sanay brlkler yönetmelkler
uyumlaştırmak amacıyla hükümetler,
malatçılar ve tedarkçlerle şbrlğ
kurmaktadır. İş dünyası ve hükümetler
temel ve kncl malzemelern gerçek
değernn ve malyetnn belrlenmesnde
kullanılacak muhasebe kuralları
üzernde anlaşmaktadır.
İş dünyası malzeme kullanımını yenden
düşünmektedr
İşletmeler malat, ürünlern tasarım
ve ger dönüşüm fırsatlarının
yakalanmasına yönelk yen modeller
gelştrmektedr. Malzemeszleştrme
ve hzmet tabanlı tüketm, pazarlama
ve üretm tasarımında ana akım halne
gelmektedr. İşletmeler sürekl malatı
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Poltkacılar, ş dünyası, akadem ve
kamuoyu arasındak eğtm, farkındalık
ve şbrlğ; yaşam döngüsü analz ve
optmzasyonu, enerj yönetm, süreç ve
ürün novasyonu, lojstk optmzasyonu,
çevre blm ve nsan htyaçları
değerlendrmes gb alanlardak becer
kümelern güçlendrmektedr.
Dönüşüm Dönem: Devrenn
kapanması
2009’da ABD’de kş başı yılda
85 ton olan yenlenemeyen malzeme
kullanımını yılda yaklaşık beş tonla
sınırlandırmaları gerektğ gttkçe daha
çok kabul görmektedr.
Daresel ve kapalı devre tasarımlar
sanayde ana akım halne gelmeye
başlamaktadır (bkz. Şekl 3.11). Odun

Şekil 3.11:
Alternatif bir malzeme yaşam döngüsü

gderek ger dönüştürüleblr br
malzeme olarak görülmektedr.
Tüm atıklar teknoloj ve/veya
pyasa koşulları mümkün kıldığında
dönüştürülmek üzere envantere
alınmaktadır. Hükümetler, zehrl
maddelern ortadan kaldırılması ya
da kısıtlanmasına yönelk poltkaları
sıkılaştırmaktadır. Radyoaktf atığın
güvenl muhafazası çn bulunan br
çözüm kabul edlerek uygulamaya
konulmaktadır.
Uzun ömür, düşük su çerğ, düşük
enerj ve düşük malzeme çerğne
dayalı eksksz br yen ürün ve hzmet
yelpazes sunulmaktadır. 2020’de OECD
ülkelernn yasaları, ger dönüşümü ve
optmum ambalajı zorunlu kılıyor.
Brçok CO2 yoğun malzeme üretm tess,
CCS (karbon yakalama ve depolama)
kullanmaktadır. Bazı durumlarda yen
fabrkalar sıfır net salım sevyelerne
ulaştı. Yüksek sera gazı salım oranlı esk
fabrkalar kapatılmaktadır. Yenleneblr
maddeler ve atığı brlkte yakma
yöntem sanay üretm çn gerekl yakıtın
%50’sne yükseld.

İşgücü kendsn hzmet yoğun br ş
modelne uyarlamaktadır
Malzeme sektörü mal tabanlı portföyden
servs tabanlı portföye kayıyor. İnovatf ve
sürdürüleblr üretm süreçlerne geçş
çabaları ntelkl şgücünün sektörler
arası katılımını gerektrmektedr.
Çeştl ş sektörler arasındak sınırlar
kaybolmaktadır.
Brçok farklı metal, maden çıkarma
sınırlarına yaklaşmaktadır. Bu durum
kullanım bçmlern etklemekte
ve alternatf çözümlere geçş
tetklemektedr.
Ekosstemn ger kazanımı çn ödeme
sstemler getrlmektedr. Malzeme
tedark sektörü artık hem eko-verml
ürünler üreteblen hem de çevresel
hzmetler yaratıp sunablen br
byoçeştllk ve ekosstem hzmetler
yaratıcısı olarak görülmektedr.
İşletmeler yaşam döngüsünü
kucaklayarak başarılı olmaktadır
Çevresel baskı, ürünlern standart
süreçlerle üretlme malyetn daha da
artırdı. Bu nedenle fyatları yükseltmenn
sunduğu fırsatlar malyetler artırmanın
cezalarıyla dengelend.
Başarılı malzeme şrketler
enerj grdlern azaltarak enerj
malyetlernden, salım malyetlernden
ve verg cezalarından tasarruf
etmektedr. Ger dönüşüm temel br
stratej halne geld: alümnyum gb
sanaylerde ger dönüşüm brncl
üretmde 20 kat enerj tasarrufu
sağlamaktadır. Bu stratej yaşam
döngüsü değer çn malzeme
gelştrlmesn ve yapılandırılmasını
da çermektedr. Bu kapalı devre ağ
sadece malzemeler sayesnde değl; aynı
zamanda malzemelern berabernde
gelen tasarım, metalürj, mühendslk
ve lojstk sayesnde de mümkün
olmaktadır.

Kaynak: WBCSD
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yenden yapılandırarak malzemelern ger
dönüştürülmesn, yenden kullanımını
ve yenden değerlendrlmesn teşvk
etmektedr. Lojstktek yen yaklaşım
gereksz aracıları ortadan kaldırmaktadır.
Yaşam döngüsü malyetler, malzeme ve
ürün planlamasında ağır basan model
halne gelmektedr.

GARANTİSİ YOK: VİZYON
2050’YE ULAŞMANIN
ÖNÜNDEKİ RİSKLER
Vzyon 2050’de öngörüldüğü gb, dokuz
mlyar nsanın gezegende yaşayışında
bu kadar muazzam boyutlarda br
dönüşümün barışçı, pürüzsüz ve başarılı
şeklde gerçekleşebleceğne dar çok
az tarhsel örnek mevcuttur. Vzyon
2050 tüm alanlarda büyük değşmler
olmasını gerektrdğnden çok sayıda rsk
çermektedr.
Aşağıda önce temel stratejk
varsayımların nasıl geçersz
kılınableceğne bakarak ve sonra da
bazı potansyel sürprzler vurgulayarak,
yukarıda çzdğmz yolun ve unsurlarının
Vzyon 2050’ye ulaşamamasına neden
olablecek durumları ortaya koyuyoruz.
Yolun unsurlarındak rskler
İnsanlar ve değerler: Hepmz
hemfkr olablr myz?
Vzyon 2050’nn temelnde hepmzn
sürdürüleblrlk sorunlarını
çözmearzusunda büyük ölçüde
brleştğmz, tek br küresel toplum
yaratmak stedğmz ve hatta bunu
yapableceğmz fkr yatar. Bu vzyon
“Tek Dünya – Gezegen ve İnsanlar”
temel değernde vücut bulmuştur.
Bununla brlkte, değşmn ölçeğ
düşünüldüğünde, herkes aynı fkrde
olmayablr. Brçok kş anlamakta ve
harekete geçmekte sıkıntı yaşayablr.
Vzyon 2050, mantık ve gerekçe
oluşturulduktan sonra eylemn
bunları zleyeceğn varsayar; ancak
daha fazla blg daha y yargılarla
sonuçlanmayablr.
Ekonom ve yönetşm: Ekonomnn
ana akımlarına karşı yüzmek
Vzyon 2050, çevrey ve yaptığımız
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terchlermz değerlendrme şeklmzde
temel br değşm talep etmektedr.
Böylece gerçek değer, gerçek malyetler
ve dolayısıyla gerçek karı keşfetmemz
sağlamak amaçlanmaktadır. Bu da
tüm dışsallıkları fyatlandırma ve tüm
pyasalarda kullanımlarını çeştlendrme
kapastes gerektrr. Başarıya ulaşmanın
temel anahtarı, aralıksız novasyondur.
Bununla brlkte, büyüme güdümlü ve
damlama varsayımına dayalı ekonomnn
mevcut yolundan ve ana akım ekonomk
varsayımların süre gden egemenlğnden
ayrılamama yüzünden bu yeternce hızlı
gerçekleşmeyeblr. 2050’ye kadar daha
çok sayıda (dört mlyon artı) anlamlı
çalışma yernn sunulduğu küresel br
ekonom yaratılmasında başarısızlığa
uğranması sosyal ve poltk bölünmeye
yol açablr. Aşırı hevesl poltkalar
nedenyle teknolojnn kltlenmes
vermllk hedeﬂerne ulaşılmasını
zorlaştırablr. İnovasyon sosyal
uçurumları ve bölünmeler yenden
üreteblr, hatta artırablr.
Vzyon 2050 küresel sorunların ele
alınması çn yeterl düzeyde küresel
yönetşmn var olduğunu varsaymaktadır.
Büyük rsklern merkeznde büyük
devletlern bu sstemn nasıl
çalışması gerektğne dar anlaşmaya
varamaması olasılığı yatmaktadır.
Dünya gttkçe bölünerek değşm
üzernde uzlaşamayacak ya da değşm
yönetemeyecek br noktaya geleblr.
Gıda ve su: Poltka ve su sıkıntıları
Yeşl Devrmn kökünü kazıyablr.
Yen br Yeşl Devrm, Vzyon 2050’nn
en temel unsurudur. Bu fkr sınır
ötes tcaretn büyümesne ve
küresel teknolojnn yaygınlaşmasına
dayanmaktadır. Bununla brlkte, gıda
güvenlğnn büyük br endşe kaynağı
olması nedenyle, gıda tcaretnde

korumacılık rsk ortaya çıkablr.
Ayrıca yen gıda ve su teknolojlernn
etk ve estetğ, AB’dek genetk yapısı
değştrlmş organzma yayılımına
benzer şeklde, sosyal huzursuzluğu
tetkleyeblr. Vzyon 2050’de, 2050’ye
kadar yaşanacak klm değşklklernn
mevcut su kaynağını cdd ölçüde
azaltmayacağını varsayıyoruz. Bununla
brlkte, klm değşklğ daha yaygın
kuraklık koşullarına ve bazı bölgelerde,
özellkle Afrka ve Güney Hndstan’ın
bazı kesmlernde temz su kaynağında
öneml azalmaya yol açablr.
Ormanlar: Çok mu geç kalındı?
Ormansızlaştırmanın durdurulması ve
tarla tarımından daha büyük mahsul
elde edlmes sayesnde ormanların
ger kazanılması ve canlandırılması
zorunludur. Bu konuda özellkle Amazon
havzasında hızlı ormansızlaştırmanın
devam etmesnn toprak ve nehr
kaltesnn yanı sıra gezegen sevyesnde
dğer yaşam destek sstemlern ger
dönülmez şeklde bozması gb rskler
söz konusudur.
Enerj ve güç: İlerleme, güç
kaynaklarında kurban gdeblr.
Vzyon 2050 güvenl ve yeterl br
düşük karbonlu enerj kaynağının
gelştrlmesn gerektrr. Devletler
hedeﬂer konusunda uzlaşmaya
varmak ve küresel br karbon rejm
benmsemekte başarısız olablrler.
Uzlaşmaya varılsa ble güneş, rüzgar,
nükleer ve karbon yakalama ve
depolama (CCS) teknolojlernn daha
önce görülmemş br hızda gelştrlmes
ve yaygınlaştırılması gerekr.
Bunun zamanında gerçekleşmemes ve
yerel toplulukların yenleneblr enerj,
şebeke, nükleer ve CCS gelşmelerne
olumsuz yaklaşması gb rsklerle
karşılaşılablr.
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Moblte, sstematk br yaklaşım
olmaksızın sürdürüleblr olamaz.
Düşük karbonlu moblteye evrensel
erşm, breylern moblte htyaçlarının,
teknolojk gelşmelern yanı sıra fzksel
mobltenn büyümesnn etklern
hafﬂeten letşm teknolojleryle
karşılanmasını gerektrecektr. Ancak
yük ve yolcu taşımacılığında beklenen
artış ve sekme etkler nedenyle, sadece
araç teknolojsne dayanılması moblte
sorunlarının aşılmasına yetmeyecektr.
Düşük CO2 çerkl yakıtlar, müşter
davranışlarında değşklkler ve
bütünleşk kentsel planlamanın yanı sıra
yen teknolojler dkkate alan bütünsel
br yaklaşım gerekldr.

brçoğu büyük htmalle yönetleblr
rsklerdr; ancak daha aşırı br durumda
bu mümkün olmayablr. Ayrıca brçok
büyük rsk henüz blnmyor ama
zaman çnde ortaya çıkacaktır. Bu
beklenmedk olaylar düşük olasılıklı
gb görüneblr, ama son derece öneml
oldukları açıktır.
Dünyanın şleyşne dar yen br
anlayış: Doğrusal olmayan, karmaşık
küresel sstemlern tehlkel olumlu
gerbldrm devreler barındırma
htmal söz konusudur. Örneğn, küresel
ısınma kutup topraklarında büyük
ölçekl ermeye yol açarak muazzam
mktarlarda metanın serbest kalmasına
ve klm değşklğnn şddetlenmesne
neden olablr.

Malzemeler: Ger dönüşüm pahalı
olablr. Malzemelere lşkn olarak
benmsenen vzyon, 2050’ye kadar
atığın tamamen ortadan kalkacağı ve
malzeme vermllklernn dört le on
kat artableceğ yönündedr. Yüksek
malyetler ve ger dönüşüm zorluklarının
brçok ülke açısından aşılamayacak
boyutlarda olduğu ortaya çıkablr.

Yen deolojk blokların, zayıﬂayan
devletlern ya da kaynak savaşlarının
ağır bastığı br dünya: Son yüzyılın
büyük bölümü k deolojk güç bloğu
arasındak rekabetle geçt. Ortak küresel
sorunlarımızın bazılarını çözmek çn
gereken şbrlğ ve güvenn boyutu
düşünüldüğünde, bu yüzyılda benzer
br düşmanca rekabet felaketle
sonuçlanablr. Bazı devletlerde hızlı
nüfus artışı, zayıf ekonomler, çatışma
ve çevresel bozulma daha varlıklı
bölgelere ktlesel göçe yol açarak
kültürel gergnlkler, kaynak baskısını ve
ekonomk zorlukları şddetlendreblr. Su
ve ham petrol gb temel gereksnmlerde
ve dğer kaynaklarda kendn göstermes
muhtemel kıtlıklarla brlkte bazılarının
kaynakları güvence altına almak çn
saldırgan davranışlar sergleme htmal
mevcuttur.

Dünyayı Vzyon 2050 yolundan
çıkarablecek beklenmedk olaylar
Vzyon 2050’nn taşıdığı rsklern

Çevrey değerleme konusunda
anlaşmazlık: Ekosstem hzmetlernn ve
yleştrme yaklaşımlarının değerlemes
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üzernde uzlaşmaya varılmasındak
zorluklar sürdürüleblrlk çabalarını
engelleyeblr, hatta sona erdreblr.
Yen teknolojlern beklenmedk
sonuçları: Nanomalzeme ve
byomühendslk alanlarında yen
devrmlern eşğndeyz. Bu yen
teknolojlern nasıl yönetlmes
gerektğne lşkn brçok soru şaret var.
Sürdürüleblrlk sorunlarına acl çözüm
bulma htyacı, blm hızlı gelştrme ve
erken uygulama açısından muazzam
baskılara maruz bırakırken brçok rsk de
berabernde getrecektr.
Uzun sürel ekonomk durgunluk ya
da ekonomk krz: Küresel ekonomnn
uzun vadel analz her 60 yılda br büyük
br ekonomk depreme şaret edyor.
Şu anda böyle br noktadayız. 2008’de
başlayan fnansal ve ekonomk krz cdd
şeklde uzayablr m?
Doğal afetler: 2050’de dokuz mlyar
nsanın altı mlyarının kentlerde
yoğunlaşacağı düşünüldüğünde,
tsunamler, depremler ve dğer benzer
yeryüzü olayları pahalıya mal olablr.
Ayrıca klmn sera gazına gttkçe daha
çok tepk vermesyle sel ve kuraklık gb
klm olayları da daha cdd ve daha sık
görüleblr.
En kötüsüne hazırlanmak
“Beklenmedk olayları” analz ve öngörü,
erken uyarı sstemler, kaynakların
stratejk kullanımı, sgorta, anlaşmalar
ve yaptırımlar gb çok çeştl yollardan
ele alablrz. Ancak en büyük zorluk
tanımlanmamış ya da nadren
meydana geldğne nanılan olaylardan
kaynaklanablr.
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Bnalar: Kötü br pyasada teşvkler
başarısız olablr. 2050’ye kadar
bnalarda sıfır net enerj performansına
ulaşılması, dünyanın dört br yanındak
çeştl yetk alanlarında çevre
performansının ve mevcut konut
stoklarının vermllğnn yleştrlmesn
gerektrr. Sürekl pyasa başarısızlığının
ve teşvk eksklğnn mevcut stokların
yenlenmesn ve gerekl vermllğe
sahp yen stokların nşa edlmesn
özendrmeye yetmemes gb rskler söz
konusu olablr.

EKONOMİK TAHMİNLER
Sürdürüleblr br geleceğn
gerçekleştrlmesnden doğacak küresel
ş fırsatlarının potansyel büyüklüğü
dkkat çekcdr. Bu bölümde, 2050’de
klt sektörlerdek sürdürüleblrlkle
lgl potansyel ş fırsatlarının küresel
büyüklük derecesne lşkn tahmnlere
bakacağız.
PrcewaterhouseCoopers (PwC),
Vzyon 2050 projesne katkısının
br parçası olarak sürdürüleblr br
gelecek vzyonunun 2050 yılında
gerçekleştrlmes durumunda ortaya
çıkablecek bazı ş fırsatlarına dar
öneml br analz hazırladı. Analzde,
Uluslararası Enerj Ajansı’nın (IEA)
klm değşklğ alanında mevcut
aşağıdan yukarı analzn kullanarak
yukarıdan aşağı br makroekonomk
yaklaşım uygulandı. Analz Vzyon 2050
ncelemesnde vurgulanan k ana alanda
(doğal kaynaklar le sağlık ve eğtm)
gerekl ek yatırımlara ya da harcamalara
odaklanıyor. Sayısal tahmnler çn

açık br dayanak olmadığından, dğer
sektörler dahl edlmed, ama dğer
sektörlern de ş fırsatlarının ölçeğne
katkıda bulunması beklenyor.
Tahmnler (bkz. Tablo 3.1)
sürdürüleblrlkle lgl küresel ş
fırsatlarının doğal kaynaklarda (enerj,
ormanlar, tarım ve gıda, su ve metaller
dahl) ve sağlık ve eğtmde (sosyal
sürdürüleblrlk bakımından) 2050’ye
kadar düzenl br şeklde 2008 sabt
fyatlarıyla yılda 3-10 trlyon dolar
dolaylarına ya da o tarhtek dünya
GSYİH’sının yüzde 1,5-4,5’ne kadar
çıkableceğn ler sürmektedr. 2020’de
bu rakam 2008 sabt fyatlarıyla (bu
fırsatların zaman çnde GSYİH’nın
payı olarak genş ölçüde doğrusal artış
göstereceğ varsayılarak) yılda 0,5-1,5
trlyon dolar dolaylarında olablr.
Yaklaşım
Doğal kaynaklar: Karbon
salımlarını azaltmakla lgl enerj
sektöründek gerekl ek yatırımlara
lşkn tahmnler IEA’nın 2008 Enerj

Teknolojs Perspektﬂer raporundak
projeksyonlara dayanmaktadır; dğer
doğal kaynaklara lşkn tahmnler çn bu
enerj tahmnler kıstas alınmıştır; burada
değşk sektörlern görece büyüklükler
hesaba katılmış ve her br sektörde
arzu edlen Vzyon 2050 sonuçlarına
ulaşılması çn gerekl dönüşümün
ölçeğ konusunda genş br yargısal
değerlendrme yapılmıştır.
Sağlık ve eğtm: Tahmnler, yen
yükselmekte olan ekonomlerde sağlık
ve eğtmn GSYİH’dak payının 2050’de
G7’nn (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya,
Japonya, İngltere ve ABD) 2005 yılı
düzeyne çıkarılmasına dayandırılmış
(G7’nn sağlık ve eğtm harcamalarının
GSYİH payının o tarhte daha da artmış
olacağı dkkate alınarak), daha sonra
yükselmekte olan ekonomlerde
artacak sağlık ve eğtm harcamalarının
ne kadarının özel sektörün ürün ve
hzmetlerne yapılan harcamalara
dönüşeceğne lşkn genş br yargısal
varsayım yapılmıştır.

Tablo 3.1: Ana sektörlerdeki sürdürülebilirlikle ilgili ek potansiyel iş fırsatlarının
2050’deki küresel büyüklük derecesine ilişkin aydınlatıcı tahminler
2050’deki yıllık değerler (2008
sabit fiyatlarıyla trilyon dolar
olarak: Ortalamalar parantez
içinde verilmiştir)

2050 yılında tahmini dünya
GSYİH’si (yüzde olarak)

Enerji

2.0 (1.0-3.0)

1.0 (0.5-1.5)

Ormanlar

0.2 (0.1-0.3)

0.1 (0.05-0.15)

Tarım ve gıda

1.2 (0.6-1.8)

0.6 (0.3-0.9)

Su

0.2 (0.1-0.3)

0.1 (0.05-0.15)

Metaller

0.5 (0.2-0.7)

0.2 (0.1-0.3)

Toplam: Doğal kaynaklar

4.1 (2.0-6.1)

2.0 (1.0-3.0)

Sağlık ve eğitim

2.1 (0.8-3.5)

1.0 (0.5-1.5)

Toplam

6.2 (2.8-9.6)

3.0 (1.5-4.5)

Sektörler

Kaynak: IEA, OECD ve Dünya Bankası verlerne dayalı PwC tahmnler
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Küresel Ayak İz Ağı’yla şbrlğmz

z bırakacak ve 2015 dolaylarından

gıda tüketm Kosta Rka’nın şu andak

tbaren byokapastede düzenl

gıda tüketm düzey kadardır (Gıda ve

yleştrmelere tanık olunacaktır.

Tarım Örgütü – FAO). Nüfus ve gıda
tüketm çn söylenenler alışılmış ş

kapsamında, alışılmış ş yaşamından
yola çıkarak Vzyon 2050’dek ekolojk

Yaklaşım

yaşamı çn de geçerldr. Buna karşılık

ayak z hesaplanmıştır. Nüfustak

Vzyon 2050 ekolojk ayak z varsayımı

karbon salımları, ormanlar ve ürün

artışa rağmen, temel değşklkler

projenn ayrıntılandırdığı ölçülerle

hasadı çn farklıdır. Karbon salımları

benmsememz halnde 2050’de

uyum çndedr. Bu varsayımlar; 2050

nüfus artışı ve ekonomk büyümeyle

temelnde br gezegenn ya da

çn 9,2 mlyarlık ortalama nüfus

artmaktadır (IEA, ETP 2008, Alışılmış

braz fazlasının kullanılıyor olacağı

tahmnlerne (Brleşmş Mlletler – UN),

İş Yaşamı Temel Senaryosu);

saptanmıştır. Oysa bugünkü alışılmış ş

2050’de karbon salımı düzeylernde

ağaçlandırma ve ürün hasadı sabt

yaşamının şartlarıyla devam edlecek

2005’e kıyasla yüzde 50 azalmaya

kalırken orman alanları 1950-2005

olursa 2,3 gezegen eşdeğer tüketm

(Uluslararası Enerj Ajansı Enerj

doğrusal trendlern zlemeye devam

söz konusu olacak (bkz. Şekl 3.12).

Teknolojs Perspektﬂer, IEA ETP

etmektedr. Karbon salımları ekolojk

Vzyonda dle getrlen unsurlara

– 2008, Mav Harta Senaryosu),

ayak znde karbon ayak z bleşenyle

sadık kalmamız durumunda dünyada

yönetlen ormanlarla orman

gösterlmektedr. Bu, karbon dokst

tüketeceğmz kaynakların, 2060’ların

hasatlarında yleştrmelere, 2030’dan

salım mktarını, belrtlen karbon

başında br gezegen düzeyne nmes

sonra orman alanlarının artmasına

dokst emmek çn gerekl üretken

mümkün olablecektr.

(Vzyon 2050 proje varsayımları),

toprak ve denz alanı mktarına

yüksek novasyon düzeyler sonucunda

dönüştürür. Tüketmde sadece br

Vzyon 2050 varsayımları artan tüketm

ortalama küresel ürün hasadının

gezegene htyaç duyacağımız tarh

ve ekolojk bozulma paradgmasının

son tarhsel düzeylere kıyasla yılda

2040 le 2050 arasındak trendlern

tersne çevrlebleceğn öne sürüyor

yüzde 2 ya da daha fazla artmasına

doğrusal projeksyonuna dayanılarak

(bkz. Şekl 3.13). 2050’de kayda değer

(Vzyon 2050 proje varsayımları)

hesaplanmıştır.

ölçüde daha düşük br ekolojk ayak

dayandırılmaktadır. Küresel ortalama

Şekil 3.12: Vizyon 2050 ekolojik ayak izinin alışılmış iş yaşamıyla karşılaştırılması – Kaç Dünya
kullanıyoruz?

Kaynak: Küresel Ayak İz Ağı ve WBCSD, Vzyon 2050, 2010
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EKOLOJİK TAHMİNLER

Şekil 3.13: Vizyon 2050 ekolojik ayak izinin alışılmış iş yaşamıyla karşılaştırılması – Ekolojik ayak
izini küçültmek ve biyokapasiteyi iyileştirmek

Kaynak: Küresel Ayak İz Ağı ve WBCSD Vzyon 2050, 2010
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4 – Fırsatlar

4

Fırsatlar

“Gelecek on yılda küresel sorunlar şirketler için temel stratejik
yönlendiriciler haline gelirken, daha sürdürülebilir bir geleceğe
giden yol birçok iş dalında büyük fırsatlar sunacaktır.”
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Bu bölüm, toplumlar sürdürüleblr br

gtmeye devam ederken, bu fırsatlar da

elde edebleceğ şeylern yanı sıra ş

geleceğe gden yolda lerlerken 2020’ye

büyümeye devam edecektr.

dünyasının ve nsanların karşılığında
bedel ödemeye stekl olduğu şeyler

kadark dönemde ortaya çıkablecek
bazı ş fırsatlarına dkkat çekyor.

İş fırsatları ş dünyasının (nesnel ya

Dünya 2020’den sonra da bu yolda

da öznel yollarla) ölçüleblr faydalar

olarak tanımlanmıştır.

Kutu 4.1: Önümüzdeki on yıl için iş alanları – Fırsatlar ve Örtüşmeler
Bu şekil fırsat alanlarının göreceli bir haritasını sunmaktadır. Bu fırsatlardan bazıları aşağıdaki metinde daha ayrıntılı olarak
ele alınmaktadır. Bu diyagramdaki örtüşmeler çok sektörlü işbirliği açısından olgunlaşmış alanların yanı sıra özel ürün ve
hizmetlere daha çok talep olabilecek yerleri de göstermektedir.

I. Yapılandırma ve dönüşüm…
b. Altyapı
a. Şehirler

c. Geçim ve
yaşam tarzları
Enerji altyapısı:

Bina ve boş alan
yönetimi
Kentsel planlama/
tasarım

Ulaşım altyapısı

• Enerji
sistemlerinin
daha düşük
karbonlu ve
daha akıllı hale
getirilmesi

Daha akıllı cihazlar
Kentsel mobilite

Verimlilik
iyileştirmeleri
Şehirler için gıda
Orman ürünleri
Doğayı koruma ve
geri kazanma

• Daha akıllı
enerji karması/
yenilenebilir
enerjiler

Toprak kullanım
planlaması ve
yönetimi
Geri dönüşüm
Atık yönetimi
altyapısı
Daha akıllı su
sistemleri

Daha akıllı
mobilite
Eko-konut

Tüm piyasalar için özel
geliştirilmiş çözümler
Sağlık: önleme ve bakım
Eğitim
Tüketici eğitimi/pazarlaması
Sürdürülebilir yaşamı
kolaylaştırma
Daha akıllı ürün tasarımı
Ürün paylaşan işler
Yaşlanan nüfusa yönelik ürün ve
hizmetler

Su altyapısı:
• Arz yönlü
inovasyon ve
çözümler
• Su atığını
azaltma ve
kullanma
• Ormanlarda su
yönetimi

Erişim:
• Su
• Enerji
• Konut
• Eğitim
• Finans
• Sağlık
• Mobilite

Doğal okuryazarlık ve
ortaklıklar
Kaynak paylaşan işletmeler
İşçi eğitimi/öğretimi

II. Biyokapasiteyi iyileştirme ve
ekosistemleri yönetme
Orman koruma ve güçlendirme
Ormansızlaştırmadan kaçınma
Toprak erozyonunu önleme
Doğal ortamı ve biyoçeşitliliği koruma
Bozulan ve terk edilen toprakların geri kazanımı

III. Değişimin gerçekleşmesine yardım etme
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Karmaşık koalisyonlar inşa etme ve yönetme

Etiketleme/ürün belgelendirme

Finansman, şeffaﬂık ve sigorta

Eğitim ve farkındalık yaratma

Gerçek değer muhasebesi

Araştırma ve etkileme:

Bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinden
bağlantı kurma

• Politikalar
• Yatırımlar
• Tüketiciler
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Şekil 4.1: Kentlerin gelişimi önemli fırsatlar sunmaktadır

4 – Fırsatlar

KENTSEL YAPILANMA VE
DÖNÜŞÜM

2030’a kadar kentsel altyapı için yatırım gereksinimleri

Kentlerde kırsal alanlara kıyasla
daha çok nsan yaşamaktadır ve bu
kentleşme trendnn özellkle de yen
yükselen ve gelşmekte olan dünyada
devam etmes beklenmektedr.
Kentleşme tüm dünyada, ama özellkle
de gelşmekte olan ülkeler tarım
merkezl ekonomlerden ürün ve hzmet
ekonomlerne geçtkçe, ş dünyasına

Kaynak: Booz Allen Hamlton, Strategy+Busness, no. 46, 2007 (Booz Allen Hamlton, Global Infrastructure Partners, World
Energy Outlook, OECD, Boeng, Drewry Shppng Consultants, ABD Ulaştırma Bakanlığı’ndan)

brçok fırsat sunacaktır. Bazı tahmnlere
göre 2030’da dünya çapında kentsel

Kentleşmenn dnamkler–genşleyen

enerj, toprak ve kaynak kıtlığının

altyapıya 40 trlyon dolar yatırım

kentlern ve göç eden nüfusların br

etklern daha da şddetlendrecektr.

yapılması gerekecektr (bkz. Şekl 4.1).

brleşm–kentlerdek ve çevresndek

Aynı zamanda yen çözümlere ve

Tablo 4.1: Farklı özellik ve perspektiflere sahip dört şehir kategorisi
Kahverengi

Kırmızı

Yeşil

Mavi

Örnek

Londra, Seul

Mumbay, Soveto

Masdar, Dongtang

Daka, New Orleans

Gelişim

Kademeli: Mevcut
ama genellikle eski
altyapılara ciddi
yatırımlarla bu kentler
yavaş bir değişim
geçirebilir

Geçici: Plansız
olarak, genellikle
ekonomik büyümeye,
nüfus artışına ya da
akınına hızla karşılık
verebilmek üzere
yapılandırılmış. Konut
ve altyapı yetersiz

Bilinçli: Sıfırdan
yapılandırma
tasarımın
her yönünün
sürdürülebilirlik
açısından optimum
düzeye çıkarılmasına
olanak tanır

Riskli yerler: Sahil
kesimlerinde inşa
edilmiş bu kentler
deniz seviyesinin
yükselmesi riski
altında

Varlıklar

Kültürel tarih, (eski de
olsa) uygun altyapı ve
binalar

Dayanıklılık, çeşitlilik,
kıtlığı yönetme
yeteneği

Buluşçu, bütünsel
çözümler için yeni bir
başlangıç

İklim değişikliğine
hazırlanma ve
uyarlanma açısından
buluşçu çözüm
potansiyeli var

Yeniden yapılandırma
ve güçlendirme

Düşük fiyatlı ve
ekolojik etkisi düşük
konutlar

Bütünsel tasarım

Uyum

Binalar

Fırsatlar

Atık

Atık elden geçirme, geri dönüşüm ve toplama

Su ve
Atık Su

Yeniden yapılandırma
ve güçlendirme

Radikal değişim

Kapalı devre tasarımı

Tedariki ayakta
tutmak

Enerji

Daha temiz enerji

Güvenilir enerjiye erişim

Daha akıllı sistemler

Tedariki ayakta
tutmak

Mobilite

Yeniden yapılandırma
ve güçlendirme

Düşük maliyetli ve düşük Daha akıllı mobilite
karbonlu mobiliteye ve
altyapıya erişim
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Kişisel ve toplu taşıma
altyapısını ayakta
tutmak
39

fırsatlara yol açacak yen ve şu anda

ve nşa edlen planlı kentlerdr. 22

ş dünyasının katılımı brçok şeklde

blnmeyen sosyal sorunlar da boy

mlyar dolara mal olacağı tahmn

sağlanablr.

gösterecektr. Kentlern, atığın her

edlen Masdar, geleceğn sürdürüleblr

bçmnn en aza neceğ, byoçeştllğn

kentlerne br model yaratmak çn

Kent gelşmndek en büyük

ve ekosstemlern serplp gelşeceğ ve

gerekl olan sermayey oluşturmak üzere

fırsatlardan br, bütünüyle yen

kent saknlerne, nsan refahının temel

hükümetlere ve özel sektör oyuncularına

bnalar ve altyapılar çn malzemeler

unsurlarının, kaynak ve enerj verml br

güvenmektedr. Kırmızı, mav ya da

gelştrlmes olacaktır. Yen yeşl

yoldan sağlanacağı şeklde tasarlanması

kahvereng olsun, dğer kentlerdek

kentlerde yenleneblr kaynaklar, ger

ve yenden düzenlenmes gerekecektr.

yen gelşmeler, daha küçük br ölçekte

dönüştürülmüş malzemeler ve/veya

Bnaların, mekanların ve altyapı

de olsa, benzer fırsatlar sunmaktadır.

düşük etkl süreçler çeren malzemelere

sstemlernn tasarım ve yönetmnn

Bununla brlkte, bu tür gelşmeler

ve tasarımlara htyaç duyulacak ve

yenden düşünülmes bu kentsel evrmde

geçmşten kalma sstemler ya da

bunlar aynı zamanda kahvereng,

merkez önem taşıyacaktır.

uygun teşvklern olmaması nedenyle

kırmızı ve mav kentlern, geleceğn

bazı kısıtlamalarla karşı karşıya

htyaçlarına uyarlanmasında da merkez

kalmaktadır.

br rol oynayacaktır. Yen ve yenden

Tek çözüm her yere uymaz

düzenlenmş bnaların enerj ayak znn

Geleceğn kentsel htyaçları tek türde
olmayacaktır. İhtyaçlar ve fırsatlar

Şehr tasarımcıları, kent planlamacıları

gözlemlenmesne, raporlanmasına

mevcut kentlern yanı sıra artan ve

ve bna mmarları sürdürüleblr,

ve kontrol edlmesne yardımcı olan

göç eden nüfusa karşılık olarak ortaya

sıfır atıklı, sıfır karbonlu br ekoloj

teknolojler malyetlern düşmesn

çıkan yen yerleşm yerler çn ayrı ayrı

sağlamak üzere doğal ısıtma, soğutma

ve enerj poltkalarına uyulmasını

değerlendrlecektr. Her kent kend

ve aydınlatma olanaklarını yakalayan

sağlayacaktır. Yaratıcı tasarım, novatf

benzersz varlıklarına, sorunlarına ve

yen blg ve teknolojler en y

teknolojler ve malzemeler sınırlı

kültürüne sahp olmakla brlkte, her

şeklde kullanmak amacıyla şbrlğ

mekan ve kaynaklardan azam düzeyde

br farklı fırsat türler sunan dört temel

yapmaktadır. Bu kentler nüfusu, uygun

yararlanan yaşanablr, çalışılablr ve az

kent ya da kent bölümü kategors

tess, hzmet yoğunluğu ve çeştllğnde

etkl yapılarla bütünleştrecektr.

planlamaya, tasarım ve yönetme farklı

barındıracaktır. Tüm mekanlar br

yatırımlar gerektrecektr (bkz. Tablo 4.1).

şlev ya da hzmet sunacak ve esneklk

Bna ve mekan yönetm

sağlayacak şeklde tasarlanarak zaman

Bnaların tasarımı, nşası, bakımı ve

Bu bölümün ger kalan kısmı, özgün

çnde çoklu kullanıma ve uyarlamaya

yenden düzenlenmesnde ve kentsel

fırsatları ve bunların farklı kent türlernde

olanak tanıyacaktır.

mekanın dağılımında hem doğa hem

nasıl geçerl olableceğn ele alacaktır

de nsanlar çn yeternce yer olmasının

Bazıları jenerktr, ama özelleştrlmş

Sıfırdan yapılandırma geleceğn

amaçlanması, sürdürüleblr 2050’ye

çözümler, planlama ve uygulama

htyaçlarına ve kapastesne göre

gden yolda krtk rol oynayacakları çn,

çn novatf ortaklıklar ve çok taraﬂı

tasarım konusunda azam serbestlk

cdd fırsatlar sunacaktır.

fnansman yapıları gerektrecektr.

sağlamaktadır. Bu tasarımın sınırları tek
tek bnaların ötesne geçerek topluluk

İngltere’dek Londra ya da Kore’dek

Kentsel planlama/tasarım

tasarımlarını da kapsıyor. Mevcut

Seul gb kahvereng kentler, enerj

Sürdürüleblr kentsel tasarım: mevcut

altyapıda değşklkler yapılması genelde

performansının endşe kaynağı

altyapıları uyarlama ve sıfırdan yen

yavaş br süreçken, sıfırdan yapılandırma

olmaya başlamasından yıllar önce,

topluluklar yaratma

projeler kısa sürede hızlı ve ölçekl

nşa edlen bnalarının çoğunluğunun

lerlemey mümkün kılmaktadır. Ayrıca

sera gazı salımlarını azaltacak ve

Brleşk Arap Emrlkler’nden Abu

en genş yelpazede özel sektör katılımı

aynı zamanda bna sahpler le

Dab’dek Masdar ve Çn’dek Dongtang

çn de fırsatlar getrmektedr. Yerleşm

kracılarına cdd malyet tasarruﬂarı

gb yeşl kentler, sıfırdan tasarlanan

bölgelernn sıfırdan yaratıldığı yerlerde,

sağlayacak şeklde yleştrlebleceğ,

40

Vizyon 2050: İş dünyası için yeni gündem

ve sağlık hzmetler açısından, hızla

serplmesne zn verleceğnn

ayak zlern küçültmeye kararlı olan

ölçekleneblr çözümleryle kenar

blnmesnde yatmaktadır. WBCSD,

ülkeler gttkçe yen ve daha yeşl

mahallelere düşük fyatlı alternatﬂer

karbon ayak zn hükümetler arası İklm

bnalar yapılmasına ve enerj savurganı

sunacaktır. Bu evlern nşaat ve sahp

Değşklğ Panel’nn 2050’ye kadar

konutların yleştrlmesne yönelk

olma malyetlern düşük tutmak çn

klm dengelemesne dar tavsyeler

devlet kaynaklı teşvkler sunmaktadır.

güçlü, düşük malyetl malzemelere ve

doğrultusunda azaltmak çn, küresel

Yenden düzenleme teknoloj ve

yerel becerler le ölçek ekonomlernden

bna stokunun geçrmes gereken

süreçlernn yanı sıra yleştrlmş yapı

faydalanan nşaat kapastelerne

dönüşümün net malyetnn yıllık bna

malzemeler ve kullanımı zleyp en y

büyük htyaç duyulacaktır. Mkrofnans

yapı malyetlernn yaklaşık yüzde 7’s

şletm saatlern tespt etmek çn fyat

mülk sahplğnn önündek engeln

kadar olduğunu tahmn etmektedr.

snyallern kullanan akıllı sayaçlar gb

kaldırılmasını sağlarken yerel şgücünün

Vermllk yleştrmeler sağlamanın

blg paylaşım sstemler, “yeşl bna”

kullanılması topluluk ç ekonomk

temel koşulu; düşük fyatlı teknoloj

verg teşvklernn fırsatlarından ve

kalkınmanın sürdürüleblmesne

(örn. bna gydrmesnn ısıl bütünlüğünü

daha y enerj le kaynak vermllğnn

olanak tanıyacaktır. Bu malzemelern,

artıran teknolojler), yatırımlar çn

malyet tasarruﬂarından yararlanmak

yetknlklern ve hzmetlern, yerel

tüketc kreds ve mevcut yenden

steyenlere çekc gelecektr. Başarılı

alışkanlıklara ve mekan kullanımına

düzenleme ya da yen bna yapma

teknoloj mevcut bnaların genş

dar ednlen blgyle brleştrlmes

seçeneklernn farkındalığından doğru

çeştllğne uyum sağlayacak şeklde

şletmelere, br yandan en az düzeyde

brleşm yaratmaktır.

uyarlanacaktır.

ekolojk ayak z bırakırken, br yandan da
bu kentlerdek brçok nsanın yaşamını

Kentsel moblte

Bangladeş’tek Daka ve ABD’dek New

yleştren ve mülkyet duygusu le

Kentsel planlama, mobltey

Orleans gb alçak bölgelerde bulunan ve

topluluk gururunu teşvk eden çözümler

sosyoekonomk çevreyle

sık sık fırtına sstemlerne maruz kalan

sunma kablyet kazandıracaktır.

bütünleştrdkçe kentsel moblte ş

mav kentler, klm değşmn lerledkçe

fırsatları sunmakta, kş başına yolculuk

özgün br htyaçlar kümes sunmaktadır.

Bnalarda son kullanım enerj vermllğ

talebn hafﬂetrken uygun ulaşım

Hava durumu bağlantılı farklı rsk

Sera gazı salımlarını azaltma, tedark

terchler yaratmaktadır. Genşleyen

türlern ölçen ve takp eden sstemler,

güvenlğ sorunlarını hafﬂetme ve

küresel pazarlar çn daha verml

mevcut bnaların yenden düzenlenmes

tüketclere fyat dalgalanmalarıyla

taşıtlar gerekldr. Ulaşım altyapısına

ve uyarlanmasına yönelk önlemler

başa çıkma olanağı tanıma htyacı, tüm

yapılacak yeterl yatırımlar, çeştllk

kadar öneml olacaktır. Aşırı ve değşken

alanlarda son kullanım vermllğn

gösteren br seçenek karması ve verml

koşullara karşı koyablen yen yapılar

yleştrme steğne yol açacaktır.

br trafk akışı yaratacak, akıllı ulaşım

tasarlanacak ve nşa edlecektr.

Vermllk yleştrmeler, hem yasal

sstemler (ITS), nsanlara bekleme

kararlar hem de breysel önlemlern

zamanlarını en aza ndrecek şeklde

malyet etknlğ yoluyla sağlanacaktır.

değşk ulaşım araçlarını kombne etme

Nüfusları artan ama kaynakları yetersz
olan kentler, genellkle saknlerne en

mkanı verecektr. Seçenekler arasında

temel yaşam koşullarını sunmakta

Çok sayıda araştırma, enerj talebndek

haff hzmet taşıtları, trenler, otobüsler,

ble zorlanır. Hndstan’dak Mumbay ve

en ucuz, en kolay ve en genş kapsamlı

çeştl motosklet ve bskletler, yürümek

Güney Afrka’dak Soveto gb kırmızı

azalmanın bnalarda sağlanableceğn

ve blşm ve letşm teknolojlernn

kentler, düşük fyatlı, değerl, güvenl ve

göstermştr. Bu, ısıtma ve soğutmanın

mümkün kıldığı bağlantılar yer alacaktır.

düşük eko-etkl konut gelştrp teslm

yanı sıra elektrkl aletlerde kullanılan

Bununla brlkte, tüketcler ulaşım

edeblen şrketler çn cdd fırsatlar

enerj çn de geçerldr. Temel fırsat,

kararlarını alırken kesn blgye htyaç

sunuyor. Yapıların belrl alanlara ve

standartların sürekl sıkılaştırılarak

duyacaktır. Kentsel naklye, özel esneklk

klmlere uyacak şeklde tasarlanması

sadece en ucuz düşük enerjl

ve yük kapastes gereklklerne htyaç

ve uyarlanması gerekecek, barınma

çözümler sunan şrketlern büyüyüp

duymaya devam edecektr.
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canlılık dolu metropollerdr. Karbon

WBCSD’nn 2009 tarhl Moblty for

sağlayan yen ulaşım hzmetler ve yen

benmseyp büyük br sıçrama yaparak

Development (Kalkınma çn Moblte)

toplu taşıma sstemlernn yapımı yer

zorlukların çoğunun üstesnden geleblr.

raporu kontrolsüz, koordnasyonsuz

almaktadır:

Bu kentler genellkle fnansal kaynaklara

ve kaynağı yetersz kentsel alanları

•

Bölgesel ulaşım yönetm merkezler

erşme ve etkn yönetşm sstemler

yleştrecek dört destekleyc unsur

•

Sensörler kullanılarak trafğn

tasarlama yeteneğne sahptr.

yönetm ve yoğunluğun önlenmes

sıralamaktadır:
•

Fnansman kapastes: Yen kentsel

•

altyapılar çn kamusal ve özel fnans
kaynakları
•

Yönetşm ve poltkalar:

•

Otomobller, otobüsler ve

Buradak ş fırsatları, akıllı şebekeyle

demryollarını bütünleştren sstem

brleşk olarak “akıllı moblte” (en uygun

ve hzmetler

ulaşım yöntemn terch etme seçeneğ)

Araçtan araca letşm, yoldan araca

sağlamakta yatar.

Değşklklern planlanması,

letşm ve blşm teknolojlernn

uygulanması ve kontrolüne yönelk

kullanımıyla otomasyonlu şletm ve

Çoğu kentte fşl melez araçlar, elektrkl

kesn sorumlulukların olduğu br

otomasyonlu konvoy oluşturma

araçlar ve yakıt hücrel araçlar gb
sıfır salımlı ve sessz araçlara talep

yönetşm yapısı
Paydaş desteğn koordne etme ve

Kamu-özel ortaklıkları özellkle

olacaktır. Bu araçlar; otomobller, şletm

güvence altına alma kapastes: tüm

gelşmekte olan ülkelerdek hızla

merkezler ve güç şebekes arasında

paydaşlar arasında koordnasyon

büyüyen kentlerde toplu taşıma

sorunsuz etkleşm sağlanması çn

Uygulama kapastes: Büyük altyapı

açısından fnans sorunlarının üstesnden

şarj stasyonlarına, blg ve letşm

yatırımlarını gerçekleştrme ve

gelnmesne yardımcı olablr. Bu tür

teknolojlerne ve ücretlendrme

şletme becerler

ortaklıklar kentlern özellkle yen

çözümlerne htyaç duyacaktır. Daha

ve gayrı resm alanlarda bütünleşk

genş br araç çeştllğ (k, üç ve

Bu dört kolaylaştırıcı unsur, farklı

ulaşım sstemler nşa etmek ve esk

dört tekerlekl) müşterlern aracı

sevyelerde tüm kentler çn geçerldr.

alanları yenden düzenlemek çn

amaçla eşleştrme ve aynı zamanda

Kahvereng kentler gelşmş ulaşım

gerek duyduğu fnans, yönetşm ve

genel vermllğ artırmarına olanak

altyapılarına sahptr ve yoğunluğu

koordnasyona sahp olmasını sağlar.

tanıyacaktır. Salımı ve gürültüyü azaltan

azaltıp hava kaltes le güvenlğn

Bu kentlerde ve çevrelernde yaşayan

yük ve toplu taşıma araçlarına yönelk

yleştrecek önlemler almıştır. Yne de

nsanlar düşük malyetl ve verml

talep de artacaktır.

özellkle altyapı eskdkçe yen yatırımlar,

moblte sstem ve hzmetlernn yanı sıra

hzmetler ve ürünler gerekl olacaktır.

kşsel htyaçlarına uyarlanmış araçlara

•

•

güvenlr erşm htyacı çndedr.
Bu kentlern çoğunda yeterl fnans,
yönetşm yapıları ve koordnasyon

Kırmızı kentlerde, koordnasyonsuz

fonksyonları mevcuttur ama boş

büyüme metro sstemler gb toplu

mekan yoktur. Bu nedenle yen moblte

taşıma araçlarının sunulmasını daha

sstemler nşa etmektense mevcut

pahalı ve karmaşık hale getreceğnden,

olanları yleştrmek daha etkldr.

mekan öneml br sorun olablr. Hızlı

Daha verml ulaşım sstemler ve trafk

otobüs ulaşımı genellkle bu kentlerdek

yoğunluğu ücretlendrmes gb önlemler

toplu taşıma sstemn yenden

moblte değşmleryle sonuçlanır ama

düzenlemek açısından düşük fyatlı br

taleb azaltmaz.

çözümdür.

İş fırsatları arasında akıllı ulaşım

Yeşl ya da yen tasarlanmış kentler, tam

sstemler gb vermllğ artırmayı

bütünleşk br kent planlama yaklaşımı
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gücü kazanacak teknolojlerde ortaya

merkezler ara ve baz yük tedarknn

çıkacaktır. Tarfe garants gb yeterl

bütünleştrlmesn yönetecektr. Br

teşvklern yatırımı destekledğ ülkelerde

araya geldğnde, bu altyapı akıllı

dğer yenleneblr kaynaklar da bol

şebekelern temeln oluşturacaktır.

OECD/Küresel İçgörü, gerekl altyapı

mktarda fırsat sunmaktadır. Gderek

yatırımlarının 2015’e kadar 10,3 trlyon

daha çok ülke yenleneblr enerj

Enerj fyatlarının dalgalanması

dolar olacağını tahmn edyor. Bunun

üretmne yönelk sunulan teşvkler

nedenyle, kullanıcıların tüketm daha y

yaklaşık üçte br (3,2 trlyon dolar) yen

artırdıkça ve karbon azaltımına lşkn

yönetmesne olanak tanıyan çözümlere

kapaste çn olacak (örn. Çn’n yüksek

uluslararası anlaşmalar sera gazı

talep artacaktır. Elektrk sstemler ve

hızlı tren ve Hndstan’ın elektrk üretm),

salımlarını kısıtladıkça, yenleneblr

chazları, enerjden ve kaynaklardan en

yenden yatırım çn se 7,1 trlyon

kaynaklara yatırım fırsatları da doğal

y şeklde faydalanmak çn çok yönlü

dolara htyaç duyulacaktır (örn. ABD’de

olarak artmaktadır. Clean Edge Research

blg paylaşımına ve telekomünkasyona

eyaletler arası karayolu sstem ve

adlı kuruluşa göre, güneş, rüzgar ve

dayanacaktır. Bnalarda, akıllı sayaçlar

Avrupa Brlğ’nde su arıtma tesslernn

byoyakıtlar gb yenleneblr enerj

blg paylaşımını mümkün kılacaktır.

yenlenmes). Bu büyük talebn

türlernn 2008’de 115 mlyar dolar

Elektrkl araçlar ve dğer chazlar,

temelnde k ana neden yatmaktadır:

olan pazarının on yıl çnde k kattan

akıllı sayaçlar aracılığıyla fyatlandırma

brncs, Avrupa Brlğ’nde (AB) ve

daha fazla büyüyerek 325 mlyar dolara

snyaller alacak şeklde programlanacak

dğer gelşmş pyasalarda 1950’lerde

2

çıkması beklenmektedr.

ve arz ve talep aracıları arasında çeştl
letşm kanalları kullanarak enerj

yaratılan varlıkların dalgası olgunluğa
ulaşmaya başlıyor ve gelştrlmes

İnsanların enerj çn byokütleye

kullanımını buna göre ayarlayacaktır.

gerekecek; kncs, brçok gelşmekte

dayandığı brçok kırsal bölgede, artan

Evde su ısıtıcısı ve buzdolabı gb daha

olan pyasa lgl fzksel altyapı stokları

çevresel kısıtlar ve sağlık etklernn

akıllı aletler fyatlandırma snyallerne

açısından halen sıralamanın en altlarında

farkındalığı, bu yakıtın gderek

cevap verecek ve çalışmalarının en

yer almaktadır, dolayısıyla daha çok yapı

stenmemesne yol açacak ve yen

ekonomk ve gerekl olduğu zamanı

yapılması gerekmektedr. Bu talep büyük

ısınma ve pşrme teknolojlernn

belrleyecektr. Dnamk enerj

htmalle tüm altyapı yelpazesnde cdd

novasyonu ve yaygınlaşmasında öneml

fyatlandırma rejmnn temeln

ş fırsatları yaratacaktır.

fırsatlar yaratacaktır. Güneş, rüzgar

oluşturan bu fyatlandırma snyaller,

veya jeotermal olsun, yerel yenleneblr

enerj kullanımında zaman kaydırmayı

Enerj altyapısı

enerj olanaklarının kullanımındak

teşvk ederek elektrk yüklernn

Akıllı ve düşük karbonlu enerj

novasyon, yüklern yönetm çn djtal

gün çnde daha düzgün dağılımını

sstemler

güç şebekelerne talep oluşmasını

sağlayacaktır.

Geleceğn enerj htyaçlarının

sağlayacaktır. Dünya çapında aktarım

karşılanması, brçok bleşen ve teknoloj

ve dağıtım şebekelernn 20303’a kadar

Akıllı şebekeler ve akıllı sayaçlar gb,

arasında şbrlğ gerektrecek ve yerel

yükseltlmes çn 13 trlyon dolar

bu çok yönlü blg paylaşımları yüksek

açıdan anlamlı çözümler ve sevkıyat

yatırıma htyaç duyulacağı, bu sayede

düzeyde bütünleşk blşm teknolojs,

mekanzmalarını çerecektr. İş dünyasını

bu alandak çözümler çn yüksek talep

güç elektronğ ve telekomünkasyon

brçok fırsat beklyor. Genel olarak

ve fırsat doğacağı öngörülmektedr.

bleşenler çerr. Tüm dünyada en az

başarılı çözümler esnek ve daha akıllı

Coğraf olarak dağınık elektrk üretm

yarım mlyar şebeke bağlantılı bna ve

olacak, çeştllk sergleyecektr.

kaynaklarının kullanılması, enerjnn

yüz bnlerce klometre şebeke olduğu

son kullanım merkezlerne taşınması

düşünüldüğünde, bu sektörler çn cdd

Arz yönlü fırsatlar verml gaz

çn yüksek voltajlı doğru akım nakl

br fırsat olduğu açıktır. İhtyaç duyulan

türbnlernden elektrk üretmne,

hatları ve aşırı yüksek voltajlı alternatf

depolama chazlarının sayıları da akü

kombne ısı ve güçte ve kıyı rüzgarı

akım nakl hatları gerektrecektr. Enerj

malatçıları açısından öneml fırsatlar

gb yakında malyet açısından rekabet

depolama chazlarının bulunduğu trafo

sunmaktadır.
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ENERJİ ALTYAPISININ
KURULMASI VE
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Kutu 4.2: Bilişim ve iletişim teknolojileri (ICT) düşük karbon ekonomisine geçişte başroldedir
Blg ve letşm teknolojler ulaşım, bna, sanay, güç ve benzer sstemlerde enerj ve salım tasarrufunu mümkün kılarak klm
değşmne verlecek küresel yanıta büyük br katkı sağlayablr. Bazı tahmnlere göre, blg ve letşm teknolojler, 2020’de alışılmış ş
dünyasının salımını yüzde 15 kadar düşürecektr (7,8 GtCO2e = ggaton CO2 eşdeğer). Bu düşüş, tasarruf edlen enerj ve yakıtta 553
mlyar euroluk (872,3 mlyar dolar) br değer ve malyet 20 euro/ton olduğu varsayımıyla, tasarruf edlen karbonda 91 mlyar euroluk
(143,5 mlyar dolar) br değer olmak üzere toplamda 644 mlyar euroluk (1.015 mlyar dolar) br tasarrufu temsl edyor. Bu CO2e
tasarrufu, sektörün kend ayak znn boyutundan beş kat daha büyüktür ve bu boyut gelşmş br letşm platformunun düşük karbon
ekonomsne geçşte oynayableceğ öneml rolü gözler önüne sermektedr.
Telekomünkasyon şrket Vodafone’un Accenture le şbrlğ çnde hazırladığı br rapora göre, Avrupa’da, mobl teknoloj 2020’ye yıllık
enerj faturasında en az 43 mlyar euroluk kesnt ve yıllık sera gazı salımlarında da en az 113 MtCO2e azalma sağlayablr. Bu rakam,
İngltere’nn 2008’dek yıllık CO2e çıktısının yüzde 18’n ve 2020’de beklenen AB salımlarının yaklaşık yüzde 2,4’ünü temsl etmektedr.
Bu azalmanın yüzde 20’s fzksel malların, süreçlern ya da seyahatn yern vdeo konferans ya da çevrmç alışverş gb “sanal”
alternatﬂern almasından kaynaklanacaktır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 2020’de toplam alışılmış iş dünyası salımlarında sağladığı azalma

Kaynak: Clmate Group, Smart 2020, 2008

Su altyapısı

Arz ve talep arasında uçurum

Arz yönlü novasyon ve çözümler

Nüfus artışı, kentleşme ve klm

Arz yönünde, standart altyapının

Tüm bölgelerde suyun temn ve

değşklğ su kaynaklarında sıkıntı

mevcut yatırım oranlarında yapımı

kullanımındak yapısal değşklk fırsatları

yaratacak ve tüm çevrelerde suyun

2030’da cdd br arz açığına yol

cdd boyutlardadır ve ş dünyasına da

şlenmes, muhafaza edlmes ve suya

açacaktır (bkz. Şekl 4.2). Hjyen ve

pek çok çözüm yolu sunmaktadır.

erşmn yleştrlmes çn çözüm

sağlığın korunması amaçlarıyla temz

htyacını hızlandıracaktır. Yerel su

suya öncelk verldğ varsayıldığında,

Daha yen arz yönlü fırsatlar arasında

kaynaklarının çeştllğ, tarım ve sanay

genel br arz açığı, bölgelern ne

enerj yoğun tuzdan arındırma tessler,

uygulamaları ve nüfus artış oranları

kadar aktf olableceğnden ve tarım,

dağıtım sstemlernde yleştrmeler,

çok genş br çözüm çeştllğne htyaç

sanay ve temel kaynak çıkarma gb

kentlerde yağmur suyunun toplanması

duyulacağını göstermektedr.

dğer su yoğun alanlarda kullandıkları

çn gerekl altyapıların nşası yapımı

su türünden ödün vermeleryle

yer almaktadır. Bu önlemlern genelde

sonuçlanacaktır.

engelleyc fyatlarının kırsal havzalardan
su çekme zorunluluğunu azaltmasıyla
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Şekil 4.2: Su talebi arzı aşacak – uçurumu kapatmak için harekete geçilmesi gerekmektedir

4 – Fırsatlar

Bazı bölgelerde temel talep-arz durumu ve aradaki uçurumlar

Kaynak: McKnsey/Water Resources Group, Chartng our water future, 2009

dengelenmes gerekr. Tuzdan arındırma
gb daha ekonomk çözümler sağlayan
novasyon arz-talep uçurumunun
kapatılmasında başrolde olacaktır.
Özellkle altyapının esk ve yetersz
olduğu ya da hç olmadığı kırmızı ve
kahvereng kentlerde dağıtım vermllğ
yleştrleblr. Öte yandan yağmur suyu
toplama çalışmalarının, bugün bazı
Avustralya kentlernde yapıldığı gb,
her bna çn ayrı ayrı düzenlenmes gb
merkez olmayan çözümler daha da
yaygınlaştırılablr.
Arz yönlü seçeneklern malyetler
azalsa da azalmasa da büyük ölçekl
temel altyapıların kurulmasına devam
etmek gerekecektr. Örneğn, çme
suyu ve sağlığın korunmasında BM
Mlenyum Kalkınma Hedeﬂer’ne
ulaşılması çn yılda 11,3 mlyar dolar
yatırım gerekecektr (bu durumda
ble 1,8 mlyar nsan yetersz sağlık
koşullarında yaşamaya devam
edecektr). Bu yleştrmeler ve yatırımlar
ekonomk fayda da sağlayacaktır. Sağlığı
korumadak eksklkler dünyadak en
büyük enfeksyon kaynağıdır ve aynı
zamanda hastalık yüzünden ş ve okul
günü kaybının en öneml nedendr.
İstatstkler ayrıca ortalamada suya
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ve temzlğe yatırılan her doların sekz
dolarlık br ekonomk getr sağladığını
da göstermektedr.4 Kırmızı kentlerde
ve yaşlanan kahvereng kentlerde
yaşayanlar çn güvenl su ve sağlık
korumasına erşm elbette daha düşük
fyatlı konut temnyle bağlantılıdır.
Atık suyu azaltma ve kullanma
Sağlığı korumadak gelşmelere bağlı
olarak, atık su gderek daha çok br
kaynak olarak görülecektr. Özellkle
bu atıktak fosforu çıkarmama gb br
lükse sahp değlz; çünkü bu gübre
türünün brncl arzı doruk noktasına
ulaşmaktadır. Bu gerekllk, şehr
sstemlerndek suyu nehrlere veya
denzlere akıtmak yerne ger dönüştüren
daresel su sstemlernn gelştrlmes
çn fırsatlar sunacaktır. Ancak atık su tek
başına yeterl değldr; yerüstü sularının
ntrojen yüklemesnn artırımı da arıtım
gerektrr. Enerj korunumu çn, ger
dönüştürülmüş su arıtımının sadece özel
uygulamalarla orantılı olması gerekr.
Bu tür yen ve kapalı su sstemlernn
tasarım ve yönetmnde öneml fırsatlar
yatmaktadır.
Yeşl kentler besleyc maddelern ger
dönüştürülmesn ve yağmur suyunun

toplanmasını sağlayan ler atık su
sstemler kurablrler. Mevcut kentlerde
bu tür su sstemlernn yapımı daha
malyetldr ama değşk derecelerde
gerekldr. Doğrudan breysel sağlık
faydalarına ek olarak, bu önlemler ayrıca
kentsel alanlarda su kaynağı güvenlğn
güçlendrerek ş dünyasına da fayda
sağlar. İklm değşklğ kentler üzernde
fzksel etkler yaratmaya başlarsa,
sulak alanlar yaratılması şehrlern
soğutulmasını ve sellern önlenmesn
kolaylaştırarak kentsel byoçeştllğ
artırablr.
Talep yönlü vermllk, korunum ve ger
dönüşüm
Talep yönünde, brçok önlem alınarak
vermllk, korunum ve ger dönüşüm
yoluyla mutlak su kullanımı azaltılablr.
Küresel olarak, bugün tatlı suyun
yüzde 70’ tarımda kullanılırken
yüzde 17’s sanayde ve yüzde 13’ü
ev ve beledyelerde kullanılmaktadır.
Sulamaya ve suyun tarımda nasıl
kullanıldığına lşkn brçok önlem ve
teknk yleştrlerek yne arz-talep
uçurumunun kapatılmasına katkıda
bulunulablr.5 Örneğn, Çn’de en düşük
malyet yöntemler sanay vermllğ
önlemlerdr ve termal güç, atık su
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yenden kullanımı, kağıt hamuru ve
kağıt, tekstl ve çelk sanayler arasında
dağıtılmıştır. Hndstan’da, vermllk
önlemler çoğunlukla tarıma yönelktr
ve hem sulamalı hem yağmur beslemel
tarım üretmnde “damla başına
mahsul” ölçümlernn yleştrlmes
muazzam tasarruﬂar sağlayablr.
Eryen Hmalaya buzullarının bölgenn
büyük nehrlern besleyen mevsmsel
su kaynağı üzerndek potansyel
etks düşünüldüğünde, bu ölçümün
yleştrlmes özellkle bu bölgede faydalı
olacaktır.
Su ulusal düzeyde mlyar dolarlık,
kentsel düzeyde de mlyonlarca dolarlık
br ştr ve öyle olmaya da devam
edecektr. Yakında ortaya çıkacak
uçurumu kapatmak çn arz yönlü br
yaklaşım benmsenrse, 2030’a kadar
yılda 200 mlyar dolara kadar yatırıma
htyaç duyulacaktır. Bununla brlkte,
talep yönlü önlemlere odaklanılması
halnde aynı etk yılda 50 la 60 mlyar
dolarla yaratılablr.6 Bu yaklaşımın
malyet tasarrufu getreceğ açıktır.
Aynı zamanda tarım gb bağımsız
sektörlerde ek gelr de sağlar. Bununla
brlkte, tüm bunların geleneksel pyasa
dnamkleryle sağlanması mümkün

değldr ve tüm sosyal paydaşların ortak
çabasını gerektrr.
Atık yönetm altyapısı
Kent nüfusundak patlamayla brlkte
mekan kısıtları, tırmanışa geçen enerj ve
malzeme malyetler ve artan çevresel
endşeler bugünün atık yönetmn
kaynak çevrmne dönüştürecektr.
Toplumlar evrm geçrr ve sıfır atık
ekonomler gelştrmeye çalışırken grd
ve çıktı fazlaları (bugünün atığı) yenden
dağıtılacak/yenden kullanılacaktır.
Çöp fırsatları ve ekonoms
Maden atıklarının elden geçrlmes
brçok değerl malzemenn yenden elde
edlmesne ve hammadde talebnn
azaltılmasına olanak tanır. Yen
malzemeler gderek daha kıtlaştıkça ve
çevresel malyetler arttıkça, ekonom çöp
alanlarındak atıklarının elden geçrlmes
ve metan gazı gb yan ürünlern ger
kazanılmasına yönelk çözümlern
artmasını teşvk edecektr. Yüksek değer
olan ve verml şeklde toplanablen bazı
malzemeler zaten yüksek oranlarda
ger dönüştürülmektedr. Örneğn,
bnalar, otomobller ve uçaklardan
gelen ve tüketc bağlantılı olmayan
alümnyumun yüzde 90’dan fazlası

Şekil 4.3: Metaller ve malzemeler giderek kullanımdaki ürünlerden elde
edilecektir
Farklı alüminyum kaynaklarına genel bakış – 1995-2030

ger dönüştürülmektedr (bkz. Şekl
4.3). Bununla brlkte, ger kazanım
oranları daha düşük olan malzeme
ve uygulamalar da büyük fırsatlar
sunmaktadır. Küresel alümnyum folyo
pazarının hacm bugün yaklaşık 2,8 mlyon
tondur ve bunun sadece yüzde 10’u ger
kazanılmaktadır. Bu ger kazanımın değer,
ton başına 2.000 dolardan yaklaşık 5
mlyar dolardır.7 Ger kazanım oranının
sadece brkaç puan artması, yüzlerce
mlyon değerndedr. Atık toplama ve
atıktan değer elde etmeye yönelk
yen ve daha gelşmş sstemlere talep
artacaktır. Sıfır atık zhnyet “ömür sonu”
zhnyetnn yern aldıkça, tasfye edlen
atıkların kullanılablr bleşenlernn elden
geçrlmes ve toplanması ya da malzeme
talebne göre ayrılması çn uzman
sstemler de dahl olmak üzere çok sayıda
ger dönüşüm fırsatı ortaya çıkacaktır.
Bugün kullanılablr tasfye edlmş
atıklar kırmızı kentlerde yoksul nsanlar
tarafından gayr resm olarak ya da
gelşmş kahvereng kentlerde ger
dönüşüm merkezlernde otomatk olarak
elden geçrlmektedr. Bu yöntemler
kamu-özel sektör ortaklıklarıyla ve
uygun teknolojyle takvye edlecektr.
Ger dönüştürülmüş bleşenlern ve
malzemelern değer arttıkça, güçlü
naklye, lojstk ve dağıtım hzmetlerne
talep artacaktır. Çöpün yenden
kullanımının ve ger dönüşümünün en
yoksul kesm tarafından gayr resm
olarak yapıldığı brçok kentte, bu
aktörler artan hurda değerler ve ger
dönüşüm konusundak kamu eğtmnn
başarısı sayesnde şlernn büyüdüğünü
görecektr. Ger dönüşüm daha ana akım
br uygulama halne geldkçe bu aktörlern
gelrlern koruması önem kazanacaktır.
Kahvereng kentlerde, değşen
ekonomk değerler yenden kullanım

Kaynak: Hydro Alumnum, Alumnum for a Vable Socety, 2004
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Gelecekte tüketm daha az kaynak yoğun
hale gelecek olsa da muazzam mktarda
değerl malzeme, katı atık sahalarına
atılmaya devam edecektr.
Ulaşım altyapısı
Kullanıma sunulan yen moblte
seçenekler karayolları, demryolları,
lmanlar, havaalanları ve bunları
brbrne bağlayacak bölgesel merkezler
açısından yen altyapı nşa edlmesn
ve mevcut olanların da uygun şeklde
bakımının yapılmasını gerektrmektedr.
Altyapının yerel taleb karşılamasını
sağlamak çn bütünleşk planlama
gerekr. Yerel talep ekonomk kalkınma,
yaşlanan nüfus vb. le brlkte
değşecektr. Uzun vadel planlama
çevresel, sosyal ve ekonomk açıdan
yerel ve kşsel htyaçlar çn uygun
moblte terchlernn sunulmasını
destekleyecektr. Böyle br planlama
aşağıdak unsurları çerr:
• Toplu ve özel taşıma çn uygun
altyapı
• Mevcut (kentsel ve kırsal) altyapıdak
darboğazların bertaraf edlmes
• Yolcu ve yük taşımacılığında çok
seçenekllk çn arayüzler
• Akıllı trafk ışıkları, algılama
teknolojs gb modern trafk
teknolojler
• Büyük bölge ç otoyollarda yük
taşımacılığı çn novatf yöntemler
• Doğrusal motorlu otomobller ve
akıllı ulaşım sstemler gb, bölgeler
arası otoyollarda k le üç dakkalık
sıklıklarla ve saatte 500 km’ye kadar
hızlarda büyük yolcu taşımacılığı
hacmlerne olanak tanıyan
yen sstemler. (doğrusal motor,
alternatf akımlı elektrkl motordur.
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Br tork devr üretmek yerne,
kend uzunluğu boyunca doğrusal
kuvvet üretr. Doğrusal motorlu
otomoble örnek olarak Şanghay’dak
Maglev verleblr ve 2025’e kadar
Japonya’da da br örneğn daha
hzmete sunulması planlanmaktadır.)
Fırsat: Akıllı ulaşım sstemler (ITS)
gelştrmek
Altyapının hem ncelk hem ntelk
açısından yleştrlmes gerekecektr.
Altyapının daha verml ve üretken
kılınmasında başrol oynayacak
akıllı ulaşım sstemler bu noktaya
şu tür öneml blgler sunarak
ulaşacaktır:
• Optmum yolların ve seyahat
sürelernn planlanmasında temel
alınacak güncel trafk koşulları ve
tahmnler
• İnsanların en uygun seçenekler
seçmesne yardım etmek üzere trafk
akışı, alternatf ulaşım seçenekler
ve “otomoblden bsklete” gb
seçenekler arası arayüzler hakkında
brleşk verler
• Lojstk hzmetlern optmum
düzeye çıkarmak üzere kamyonların
konumları, termnallern
kapastes vb. hakkında gerçek
zamanlı blg
Trafk koşulları, yol yapım planları vb.
hakkında ver toplamak ve güncel
raporlar le tahmnler şlemek çn
yen ve yüksek kaltel hzmetler
gerekmektedr. Kamu kurumları bu
blgye, yapı zamanlamasını optmum
düzeye çıkarmak ve darboğazları tespt
etmek ya da altyapıyı kazalara veya
alışılmadık ölçüde yoğun trafğe
daha drençl kılmak çn htyaç
duymaktadır. Aynı zamanda şlenmş
blg “seyr halndek” sürücülere

neredeyse gerçek zamanlı olarak temn
edleblr.
Akıllı ulaşım sstemlerne erşm,
kullanıcıların moblte htyaçlarını
en y şeklde karşılamasını sağlayan
yen hzmetler mümkün kılablr. Bu
hzmetler moblte yönetm ve kamu
le kşsel ulaşımın brleştrlmesnden
otobüs çağırma veya yük yönetm gb
ulaşım hzmetlerne kadar uzanablr.
Hzmetler, yaşlanan nüfus, kentlern
yoğun nüfuslu merkez semtler, kırsal
alanlar vb. gb yerel htyaçlara ve
terchlere uyarlanablr.
İş fırsatı: Yen araçlar yaratmak, novatf
teknolojler gelştrmek
Moblte taleplernn karşılanması
sadece yen altyapı yapımını değl, aynı
zamanda araç stokununda–otomobller,
kamyonlar, gemler, uçaklar–artırılmasını
gerektrr. Enerj taleplernn, sera
gazı salımlarının, yerel krletclern
ve gürültünün azaltılması çn, başta
elektrk ya da hdrojen olmak üzere
alternatf yakıtların kullanımını mümkün
kılacak yen aktarma organları gerekldr.
Dolayısıyla yen şarj ve yakıt dolum
altyapısına htyaç vardır. Otomobllern
ve kamyonların akıllı ulaşım sstemler
sayesnde brbrlerne ve altyapıya
bağlanması–otomoblden otomoble ve
otomoblden altyapıya bağlantı–uzun
mesafel kamyonlardan ya da özerk
operasyonlardan konvoy oluşturulması
yoluyla vermllğ ve kapastey daha da
artırablr. Araçlar mevcut trafk koşulları
hakkında blg kaynaklarına dönüşeblr
ve böylece br yandan genel trafk blg
sstemn beslerken, dğer yandan da
örneğn trafk yardım sstemlernde
anında yerel blgy kullanılablr.
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ve ger dönüşümü daha elverşl kılan
hzmetlerde benzer br artış yaratacaktır.

“Rusya, gerekl ntelklere ulaşılmasının zahmetl ve şlern zor olduğu,
genellkle ücretlern y düzeyde olmadığı bazı mesleklern tükenmes rskyle
karşı karşıyadır. Öğretmenlk de bu mesleklerden brdr.”
Vizyon 2050 Diyaloğu – Rusya

Şekil 4.4: Eğitim, gelir kazanımına ve servet yaratımına bağlıdır

GEÇİM VE YAŞAM
TARZLARININ
GELİŞTİRİLMESİ VE
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Kişi başı GSYİH ve orta öğrenim net kayıt oranı (NKO) arasındaki korelasyon

Nüfuslar yaşlanarak artarken ve
nsanlar ekonomk merdvende
yukarı çıkarken, geçm ve yaşam
tarzlarının daha sürdürüleblr şeklde
yleştrlmes açısından öneml fırsatlar
olacaktır. Sağlık hzmetlerne ve
eğtme erşmn yleştrlmes ve aynı

Kaynak: Uluslararası Para Fonu, World Economc Outlook Database, 2009; UNESCO İstatstk Ensttüsü, 2009

zamanda bu hzmetlerde daha çıktı
odaklı br yaklaşımın benmsenmes

(bkz. Şekl 4.4) ve aynı zamanda suç le

temzlkten blşm teknolojler

gerek zengn gerekse yoksul ülkelerde

doğum oranlarını azaltır.

yönetm ve güvenlğe kadar daha

mlyarlarca nsanın geçm vasıtalarını

brçok başka alanda da hzmet

yleştrecektr. Yaşlanan nüfus çn

Kadınların eğtlmesne yönelk

alacaktır. Öğrenc yurtları, yol nşaatı

ayrıca bakımının sağlanmasına

yatırımlar özellkle olumlu etkler

ve bankacılık hzmetler gb yan ürün

ve fırsatlardan faydalanarak

yaratmıştır. Dünya Bankası’na

ve hzmetlere duyulacak htyaç da

topluma katkıda bulunmaya devam

göre, kızların eğtmne br yıl daha

dkkate alındığında, bütün bunlar

edeblmesne yönelk özel çözümler de

eklenmes kötü beslenme vakalarını

ekonom üzernde br çarpan etks

gerekecektr. Aynı zamanda şletmeler

azaltablr ve bebek ölüm oranlarında

yaratacaktır.

orta sınıfta artan nsan sayısı çn

yüzde 5-10 düşüş sağlayablr.

sürdürüleblr ürünlern daha kolay

Orta öğretm görmüş kadın oranının

Blg ve letşm teknolojler eğtmn

br terch olmasını sağlayacak şeklde

k katına çıkarılması, doğurganlık

yleştrlmesnde öneml rol

ürün ve hzmetlern gerekmesnden de

oranını kadın başına 5,3’ten 3,9’a

oynayacaktır. Okullar ve öğrencler

faydalanablecektr.

düşüreblr. Bazı ekonomk faydalar da

daha genş eğtm çerğne

elde edleblr: kızlara fazladan br

ulaşmalarını ve tüm dünyadak dğer

Eğtm

yıl daha eğtm verlmes, ücretlern

öğrenclerle etkleşm kurarak eğtm

Yerel kapaste oluşturmak ve yetenek

yüzde 10-20 artırır. Ayrıca artan kadın

deneymlern zengnleştrmelern

gelştrmek

eğtm sayesnde daha üretken tarım

sağlayan düşük ücretl, enerj

Geleceğn düşük karbonlu, hzmet

yöntemler kullanılabldğne dar

tasarruﬂu blgsayarlar ve yazılımlar

merkezl ekonoms açısından eğtm

kanıtlar da mevcuttur.

arayacaktır. Örneğn, Mekska’dak

krtk önem taşımaktadır. Gereğnce

Monterrey Ünverstes dünyanın

vasıﬂı br şgücü havuzuna erşm

En düşük okuryazarlık düzeylerne

dört br yanındak Mekskalılara

olmadan ş dünyasının başarıyla

ve okul kayıt oranlarına sahp ülkeler

anadller İspanyolcayı öğrenmeler

faalyet göstermes mümkün

daha fazla lköğretm okuluna

çn çevrmç dersler sunmaktadır. Üst

değldr. Sürdürüleblr toplumların

htyaç duyarken, yükselmekte olan

düzey ünversteler kapsamlarını ve

kurulması açısından eğtm krtk

ekonomler de kendler le daha

etklern artırdıkça, gereksnmler de

öneme sahptr. Eğtm nsanlara

gelşmş bölgeler arasındak yüksek

artacak ve hızlı ve güvenl genş bant

yetknlk kazandırır ve daha blgl

eğtm uçurumunu kapatacaktır.

nternet erşmn sürekl yükseltmenn

terchler yapmalarını sağlar,

Yapımın ötesnde, bu yen tessler,

yanı sıra güçlü sunuculara ve süper

sağlığı yleştrr, hane gelrn artırır

özellkle de ünversteler yemek le

blgsayarlara htyaç duyacaklardır.
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Sağlık: Hazırlık, önleme ve bakım

altına alacak yen ürün ve hzmetler

çerğ

Önleme ve tedavye muazzam

gelştrlecektr. Çoğu ülkede sağlık

Sürdürüleblrlk eğtm çerğyle

yatırımlar

hzmetler hastane merkezl tepksel

bütünleşecektr. Bu da nsanların

Kronk, bulaşıcı ve zhnsel hastalık le

“hastalık tedavsnden” önleme, teşhs,

sosyal, teknolojk, ekolojk ve poltk

salgın vakalarındak artışın yanı sıra

tedav, yleşme, bakım, tamamlayıcı

çevrelern anlayış tarzlarında

coğrafyalar ve nsanlar arasındak

tedav ve günlük yaşama ger dönüş

değşm sağlayacaktır. Okumanın ve

sağlık uçurumları genş nüfus

dahl olmak üzere hastalığın tüm

yazmanın yanı sıra çevresel ve sosyal

kesmlern ve bölgeler ekonomk

evrelern kapsayan hasta merkezl br

faydalar sağlayacak ek okuryazarlık

açıdan zarara uğratmaktadır. Dolayısıyla

bakım döngüsü yaklaşımına geçecektr

türler öğretlecektr. Örneğn doğal

bu uçurumun kapatılması gelecek

(bkz. Şekl 4.5).

okuryazarlık doğayı koruma ve ger

kuşakların kend gelşmlerne katkıda

kazanma arzusu yaratacaktır. Çözüm

bulunma kapasteler üzernde

Dahası, yüksek teknolojl “Batılı” tıp

okuryazarlığı nsanlara yetknlk

kayda değer br etk yaratacaktır. Bu

blgsnn özellkle gelşmekte olan

kazandıracak ve yerel bağlamlara bağlı

çabada ş dünyasının hükümetler ve

pazarlardak geleneksel yerl laç ve

olarak en y sürdürüleblr çözümü

svl toplum örgütleryle başroller

bakım türleryle bütünleştrlmes

tespt etmelerne olanak tanıyacaktır.

paylaşması gerekecektr. Özellkle

değşk sağlık hzmetler uygulama

Bu da tüketm ve yaşam tarzında

gelşmekte olan bölgelerde düşük

alanlarında ve hastalık evrelernde

değşm kolaylaştırarak sürdürüleblr

malyetl teşhs, laç ve aşıların yanı sıra

faydalar sağlayacaktır.

ürün ve hzmetler çn yen pazarlar

ek sağlık tesslerne duyulan htyaç

yaratacaktır.

doğrultusunda hastalıklarla savaşmak

Daha y sağlık hzmetlerne ve hastalık

ve hastaları tedav etmek çn devasa

önleme olanaklarına artan erşm

Yüksek eğtmde, nsanlar teknolojk

yatırımlar yapılacaktır. Bununla brlkte,

ekonom ve şletmeler üzernde olumlu

buluşları ve küresel meseleler

bu çabanın sürdürüleblr olması çn

etkler yaratacaktır. İşgücünün sağlığını

yönetme becerler kazanacak şeklde

tedavnn ötesne geçerek hastalıkları

koruması ve böylece üretkenlğn

eğtlecektr. Şrketler yen enerj ve

önlemeye odaklanması gerekecektr.

artırması sağlanacaktır. Ayrıca hane

çevre teknolojler le doğal blmlern

Bu değşm çerçevesnde nsanlara

gelrler de artacak ve breylern yaşam

yanı sıra sstem bütünleştrme ve açık

hastalanmaktan kaçınmada yardım ve

kaltes yleşecektr.

novasyon alanlarında eğtm almış

sağlık sstemlernn malyetlern kontrol

daha çok yetenek bulacaktır.
MBA müfredatı performans odağını
ahlak, syaset blm, uluslararası

Sağlık hzmetlerndek uçurumun

Şekil 4.5: Hasta merkezli bakım
döngüsü yaklaşımına geçiş

aşılması: Gelşmekte olan bölgeler
çn ürün ve hzmetler

gelşm ve antropolojye lşkn daha

Çok sayıda fon kaynağından onlarca

fazla çerkle dengeleyecektr. Brçok

mlyar dolarlık yatırımların desteğyle

yükselmekte olan ekonomdek daha

muazzam test, tedav ve aşılama

yüksek eğtm düzey şrketlern daha

kampanyaları başlatılacaktır. Bu

genş br çeştllk arz eden geçmş ve

gelşmeler yerel koşullara uyarlanmış,

kültürlere sahp yetenekler şe

düşük ücretl teşhs, laç ve aşı

almaya devam etmesne olanak

gelştren ve sunan laç frmaları çn

tanıyacaktır.

fırsatlar yaratacaktır.
Gelşmekte olan ülkeler laç frmaları
çn öneml pyasalar halne gelecektr.
Kaynak: Phlps, Innovatve Solutons across the Stroke Care
Cycle, 2008
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Sürdürüleblr br dünya çn eğtm

oyuncularla ortaklıkların desteğ

Fnansman

şletmeler erken teşhs, laç ve

müşterlere erşmn artmasını

Daha y malyet ve performans

aşı araştırmalarının yanı sıra

sağlayacaktır. Bu ş fırsatları sahte

yönetm yüksek kaltel bakım sunmak

karmaşık tepkler küresel olarak

laçlara karşı alınan etkn önlemlerle

üzere hükümetlerle brlkte çalışan

koordne etmelern sağlayacak

daha da desteklenecektr.

özel sgorta şrketlernn ve sağlık

yönetm sstemlerne büyük

hzmet sağlayıcılarının daha genş

yatırımlar yapacaktır. Hükümetler

Sağlık hzmetlerndek uçurumun

katılımını gerektrecektr. Ayrıca

ve araştırmacılarla şbrlğ yaparak

aşılması çn kırsal alanlardak bast

ulusal sağlık sgortası sstemlerne

güvenl ürünler mlyarlarca nsana

tıbb tesslerden büyük kentlerdek tam

dahl olmayan nsanların daha y

hızla ulaştırablen sorumlu şrketler

bakım sunan hastanelere kadar her

sağlık hzmetlerne erşmesne olanak

muhteşem fırsatlar yakalayacaktır.

yerde, yerel htyaçlara bağlı olarak,

tanıyan mkro-fnans ve mkro-

daha çok brnc, knc ve üçüncü

sgorta planlarında novatf çözümler

Yaşlanan nüfusa yönelk ürün ve

kademe sağlık tesslernn kurulması

gelştrme açısından da fırsatlar

hzmetler

gerekecektr. Özel klnklern sayısı kayda

olacaktır. Böylece breylern htyaç

2020’de 65 yaş ve üstü nsanlar

değer ölçüde artacak ve etkn sağlık

duydukları tedavye erşme olanağına

küresel nüfusun yaklaşık beşte brn

sgortası sstemlernn oluşturulması bu

kavuşması sağlanırken topluma ve

oluşturacaktır (bkz. Şekl 4.6). Bu

gelşm kolaylaştıracaktır.

ülke kasalarına yüklenecek malyet de

oran İtalya, Almanya ve Japonya gb

sınırlandırılablecektr.

gelşmş ülkelerde daha da yüksek

Bütün bunlar bazıları özel şrketlerce

olacaktır. Bu daha yaşlı nüfus büyük

sağlanacak br dz hzmet (örn.

Rsk faktörler

htmalle bugüne göre daha eğtml,

yyecek-çecek, temzlk, güvenlk) ve

Küresel düzeyde çevresel rsk

teknolojye daha yatkın ve daha sağlıklı

aynı zamanda gelşkn ve düşük ücretl

faktörlern azaltma çabası,

olacaktır. Ayrıca poltk kararlarda da

donanım gerektrecektr.

yükselmekte olan ekonomlerdek

daha çok söz sahb olacaktır.

nsanların güvenl su, sıhh tessat,

Gelşmekte olan dünyada halen genç

Sağlıklı kalmak

temz hava, konut ve yeşl enerj

nüfus baskın olsa da bazı gelşmekte

Tedavden önlemeye geçş en büyük

taleplernn artmasına yol açacaktır.

olan nüfuslar ekonomlernn gelşp

öncelk olacak ve hem tıbb hem de

İyleştrlmş sağlık şartları, küçük

daha y sağlık ve yaşam hzmetler

tıbb olmayan ürün ve hzmetlerde yen

çocuklarda shal bağlantılı ölümler

sunmasına paralel olarak cdd ölçüde

ş fırsatları yaratacaktır.

en az üçte br oranında azaltablr.

yaşlanacaktır.

Buna br de ellern düzgün şeklde
İnternette güvenlr blg kaynaklarına

yıkanmasının öğretlmes gb hjyenn

Her ay yaklaşık 1,9 mlyon kş 65 yaş

ve nsanların kşsel sağlıklarını daha

teşvk edlmes eklendğnde, ölümler

üstü nsanların arasına katılacaktır9.

y yönetmelerne yardım eden sağlık

üçte k oranında azaltılablr. Bu

Bu nsanlar bağımsız ve bütünleşk

yönetm yazılımlarına daha fazla

grşmler aynı zamanda ekonomk ve

yaşamlar sürdürmelerne yardımcı

talep olacaktır. Sağlığı ve beslenmey

sosyal kalkınmayı da hızlandıracaktır.

olacak ürün ve hzmetler arayacaktır.

yleştren gıda ve çeceklern

Daha genel anlamda, sağlığa

İhtyaçlarının karşılanması sosyal

gelştrlmesyle gıda sanay çn, organk

zararlı olmayan güvenl ürünler

ve ekonomk refahın her yönünü

gıda çn ve bu ürünler sunan restoran

gelştreblen şrketler, ş fırsatlarından

etkleyecektr. Refahın sürdürüleblr

zncrler le yyecek-çecek frmaları

yararlanacaktır.

olması çn yaşlı nsanlara bağımsız

çn muazzam fırsatlar doğacaktır.

ve onurlu yaşamlar sürdürme,

Ayrıca ftness ve spor altyapısı, koçluk

Yen çıkan bulaşıcı hastalıklara ve

toplumla tam olarak bütünleşme

hzmetler ve yüksek teknoloj spor

salgınlara erken tepk gösterleblmes

ve küresel zorlukların aşılmasına

donanımlarına olan talep de artacaktır.

gerekecektr. Hükümetler ve

katkıda bulunma fırsatı sunulması
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Şekil 4.6: Dünya yaşlanıyor
gb, yaşlanan nsanlara önleneblr
hastalıklardan kaçınmak ve refahlarını
artırmak açısından yardımcı olablecek
hzmetlere yüksek talep olacaktır.
Engelleyc olmayan kronk ya da
zhnsel hastalığı bulunan nsanlar
evden kullanablecekler düşük ücretl
tıbb donanımlara ve hzmetlere htyaç
duyacaktır.
Kaynak: BM Nüfus Bölümü, World Populaton Prospects: The 2008 Revson, 2008

Daha genel anlamda, bu büyüyen
gerekecektr. Sosyal bütçeler ve

telefonları) kadar uzanacaktır.

pazara hzmet sunmak çn, yyecek-

gelecek kuşakların yaşam kaltes

Brçok gelşmş ülkede klask emekllk

çecek, temzlk ya da dğer temel

üstündek etkler de sosyal sstemlere

sstemler 20. yüzyılın sonunda

hzmetler gb, günlük yaşamın her

baskı uygulayacak ve bunlar hep

sundukları aynı güvenlk ağlarını

yönünün yönetlmesne yardımcı olan

brlkte novasyona ve değşme htyaç

sürdürme mücadeles vereblr. Güvenl

br dz ev ç hzmet gerekecektr.

duyan emekllk, sağlık ve eğtm

ve sürdürüleblr fnansal ürünler yaşlı

Pratk hzmetler alelere destek

sstemlern değşmeye zorlayacaktır.

nsanlara daha büyük br gelr güvenlğ

sunacak ve nsanların yaşlı arkadaşları

sunacak ve emekllk maaşlarını

ve akrabalarıyla lglenmesne yardımcı

Özel ürün ve hzmetler

tamamlama olanağı tanıyacaktır.

olacaktır. Evler, blgsayar tabanlı

Yüksek bağımlılık htyaçları olan

Gelşmekte olan ülkelerde yaşlılıkta

aletler ve hzmetlerle donatılarak daha

nsanların, özellkle de moblte olanağı

tasarruf kapastes ve sonuç tbarıyla

akıllı hale getrlecektr. Özel olarak

azalanların ve/veya cdd hastalığı

güvenlk ve gelr sağlamak üzere

tasarlanmış çevrmç platformlar

olanların onurlu yaşamlar sürmesne

mkro-yaşam sgortası çözümler

yaşlıların evden alışverş yapmasına,

olanak tanımak amacıyla özel ürün

gelştrlecektr.

mal durumlarını, sgortalarını ve

ve hzmetler gelştrlecektr. Bu

faturalarını yönetmesne olanak

olgu ortalama yaşam süres hızla

Evde kalmak çn çözümler

tanıyacaktır; ev robotları yaşlı

artmaya başlayan yükselmekte olan

Nüfusun yaşlanan nsan kesmndek

nsanların kendlern güvende

ekonomlerde gderek daha da önem

artış gelşmş ülkelerde yen kuşak

hssetmesnde ve evlernn temz

kazanacaktır.

yeşl konutlara ve destekl yaşama

olmasında öneml rol oynayacaktır.

yönelk talep doğuracaktır. Yaşlıların
Kapsayıcı tasarıma; yan bnalar,

evde yaşamayı seçmes çn şrketler,

İş ve sosyal yaşam: daha fazla katılım

ürünler, hzmetler ve arayüzler

genellkle kamu kuruluşlarıyla

Gelşmş ve gelşmekte olan

kapsayan destekleyc br ortam

şbrlğ çnde, günlük yaşamlarını

ekonomlerde, genç şgücü daraldıkça

yaratacak çözümlere yönelk öneml

yönetmelerne ve sağlıklı kalıp toplumla

emekllk yaşı büyük htmalle daha

fırsatlar olacaktır. Bu alandak örnekler

bağlantılarını korumalarına yardım eden

ler atılacaktır. Brçok yaşlı nsan

tüketm mallarından (örn. daha

ev ç kullanım ürün ve hzmetlern

emekllk sonrasında da çalışmayı

küçük ambalajlar) beslenmeye (örn.

gelştrecektr.

terch edecektr. Esnek çalışma

fonksyonel yyecek ve çecekler) ve

modeller ve planları, becer gelştrme

hatta blg ve letşm teknolojlerne

Mümkün olduğu sürece evnde

ve ömür boyu öğrenme olanakları

(örn. kolay blgsayar-nsan arayüzler

yaşamak steyen br nsan nspeten

üretkenlğn artmasını sağlarken,

olan blgsayarlar ve tek tuşlu cep

sağlıklı olmak zorundadır. Sağlık

yaşlılar le gençlern deneym ve
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koçluğu ve beslenme danışmanlığı

Yaş gruplarına göre dünya nüfusu – 1950-2050

blglern brbrleryle paylaşmalarına

yaklaşık 1,7 mlyar kşnn orta sınıf

Örneğn yen ş modeller, yen

olanak tanıyacaktır.

olarak değerlendrlebleceğn ve

müşter davranışları ve hareketler ve

bu rakamın 2030’da 3,6 mlyara

sağlayıcılar le kullanıcılar arasında

Emekllk sonrasında blgy

ulaşacağını öngörürken, bu büyümenn

etkleşmn yen yolları şeklndek

zengnleştrmeye ve becerler

büyük kısmının yükselmekte olan

sosyal novasyon da çekc, etkn

gelştrmeye devam etme arzusu,

ekonomlerde gerçekleşeceğn

ve erşleblr çözümler gelştrmek

hem nsanların öğrenmesne olanak

öne sürmektedr. Çn’de, hızlı gelr

açısından yaşamsal önem taşıyacaktır.

tanıyan çevrmç çerğe hem de

artışı netcesnde 2025’te nüfusun

kamu ya da özel sektör okullarının

yüzde 75’nn orta sınıf olarak

Davranış değşklğn anlamak

ve ünverstelern kapılarını yaşlılara

değerlendrleceğ öngörüsü, bugüne

İnsanların heps davranışlarını

açmaya devam etmesne yönelk taleb

göre yüzde 37’lk br artış anlamına

ya da yaşam tarzlarını aynı şeklde

yaratacaktır.

gelr. Hndstan’da, nüfustak orta sınıf

değştrmeyecektr. Değşm

oranının 2009’da yüzde 6’dan 2025’te

üzernde etk yaratılablmes nsan

Yaşlanan nsanlar toplumla,

yaklaşık yüzde 46’ya yükseleceğ

davranışlarının ve kültürel mrasın yanı

arkadaşlarıyla ve aleleryle temas

tahmn edlmektedr. Vetnam’da, aynı

sıra tüketcler blglendrmenn farklı

halnde kalmalarına olanak tanıyacak

dönemde, nüfusun orta sınıf oranı

yollarının da anlaşılmasını gerektrr.

uygun teknoloj ve letşm araçları da

yüzde 7’den yüzde 51’e çıkacaktır.10

steyecektr. Farklı topluluklara

Bu yen tüketcler ve mevcut olanlar

Nüfus kesmlerne bağlı olarak

erşm sağlayan, başka kültürlerle ve

doğru ürünler terch etmey ve bunları

davranış değşklğn nelern motve

gençlerle deneym paylaşma olanağı

düzgün kullanmayı benmsemedkçe

ettğne, etkledğne ve tetkledğne

sunan çevrmç sosyal ağlar popüler

dokuz mlyar nsanın tek br gezegenn

dar daha y çgörülern uygulanması

olacaktır.

sınırları dahlnde y yaşama vzyonuna

herkesn üstünde etk yaratacaktır. Bu

ulaşması çok zor olacaktır.

anlayış ürün novasyonunu aynı anda
çok sayıda htyacı karşılayacak mal

Moblte: Teknoloj öneml rol
oynamaktadır

Evrensel olarak nsanlar yaşamlarını

ve hzmetler gelştrrken performans

Robot destekl moblte, mobletler ve

yleştren ürün ve hzmetler ster.

kaltesnden ya da deneymden ödün

uyarlanmış araçların yanı sıra kamu-

Yaşam tarzlarını ancak daha ysyle

vermekszn atığın ve çevresel etklern

özel sektör ortaklıkları tarafından

değştreceklerdr. Ürün ve hzmetlern

azaltılmasına odaklayacaktır. Örneğn,

gelştrlen toplu taşıma olanaklarının

sürdürüleblrlk ve tüketc terch

yapılan araştırmalar, nsanlara

sunduğu kolaylıklar sayesnde gelşmş

olmak üzere brbryle çelşeblecek

komşularıyla karşılaştırmalı olarak

moblte çözümler gelştrlecektr.

k htyaç grubunu karşılaması

ne kadar elektrk harcadıklarını

Kşye özel seyahat hzmetler ve

gerekecektr.

söylersenz (ya da akıllı sayaçlarla
gösterrsenz) enerj tüketmnn

tessler yurtdışı seyahatlern daha
erşleblr ve kolay kılacaktır.

Bu faktörler arasında ödünleşmlere

bazı semtlerde yüzde 2-6 oranında

çok az yer vardır. Ürün ve hzmet

azaldığını göstermektedr.11

Sürdürüleblr yaşamı

sağlayıcıların sürdürüleblr yaşamı

kolaylaştırmak

kolaylaştırması gerekecektr. Bu,

Ürün ve hzmet tasarımı nsan

Tüketc zevk ve terch neden öneml?

ş dünyası çn novasyon ve nsan

davranışının sürdürülemez unsurlarını

Küresel orta sınıf büyümektedr.

davranışlarını, değer sstemlern ve

dkkate alacak ve tüketclern

Yatırım bankası Goldman Sachs,

tüketc terchlern anlama açısından

davranışlarını kolay, arzu edlr ve

günümüzde gelrler satın alma

olağanüstü br zorluk ve fırsat

pürüzsüz yollardan değştrmelerne

gücü partes (PPP) olarak 6.000

anlamına gelr. Teknolojk novasyon

yardım edecektr. İş modeller, bzzat

le 30.000 dolar arasında değşen

yapbozun sadece br parçasıdır.

üründen çok, şlevsellk ya da hzmet
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üzernden şlerne tümüyle dahl etmek

Arz tarafında, ağ model sektörlere

brçok ürün satın alınmak yerne

çn br başka neden daha sunar.

devreler kapatma, kaynaklardan
tasarruf etme ve malyetler

paylaşılacak ya da kralanacaktır.
Gerçek dünya ve ver dünyası arasında

İşletmeler ve hükümetler tüketclern

düşürmenn yollarını bulmak açısından

yen etkleşmler mümkün kılan

sürdürüleblrlğ gerekl görmesn

yen fırsatlar sunar. Br sektörün

çok amaçlı chaz ve teknolojler

sağlayablmek çn ellernden gelen

atığı br başkasının hammaddes

gelştrlerek tüketclern daha

yapacak ve bu da bazı olumlu etkler

olablr; br buluş ancak k sektör

blgl terchler yapmasına olanak

yaratacaktır. Ancak başarı çn büyük

bağlantı kurduğunda mümkün

tanınacaktır.

çaplı kamu hzmet kampanyalarından

olablr. Geleneksel tedark zncr

daha fazlası gerekecektr.

modelleryle çözülemeyen ürün ve

Değşm letşm

Hükümetlern ger dönüşüm,

hzmet gelştrme sorunları tüketcler,

Tüketcler gderek sürdürüleblr

standartlar, vergler, sübvansyonlar ve

akadem, dğer şletmeler, breyler

yaşam tarzları yaşamanın elverşl

dğer ödül ve cezalar gb açılardan

ve dğer oyuncuların oluşturduğu

yollarını aradıkça daha ayrıntılı ürün

pyasaları doğru yönlerde teşvk

brlkte gelştrme ağları aracılığıyla ele

blg taleb artacaktır. Hang ürünlern

etmeler gerekecektr.

alınablr. Her bağlamda, tedarkçler,
ş ortakları, ttfaklar ve müşterler

gerçekten düşük etkl olduğunu ve
nasıl kullanılacağını blmeden düşük

Ağlarda brlkte değer yaratmak

gb farlı ekonomk aktörler brlkte

etkl ürünler tüketmek mümkün

Hçbr şletme br ada değldr. Aynı

çalışarak değer yaratır ve katılımcıların

değldr. Tüketclerle letşm

önerme bast doğrusal grdler ve

çeştl yetknlklern, tek başlarına

yollarından br ürünlern ambalaj üstü

çıktılar çeren tek br tedark zncr

hareket ettkler durumlara göre, daha

etketlerdr. Ancak bunlar kapsamlı

çn de geçerldr. Günümüzde, her br

verml ve etkl şeklde eşleştreblrler.

br letşm ve tüketc katılım planının

kend grd ve çıktıları olan br lşkler

Bu ağlarda blg ve uygulamaların

br parçasıysa davranışları motve

ve sstemler ağı, ş dünyası çn daha

paylaşılması aynı zamanda dğer

edeblr ya da etkleyeblr. Blg

uygun ve değerl br benzetmedr. İş

blglern paylaşılmasının önündek

ve letşm teknolojler de öneml

dünyasının değer, sunduğu ürün ve

engeller de yıkar.

br rol oynayarak tüketclern bu

hzmetlerle değl, müşternn bunları

enformasyona erşmesn sağlayacak

nasıl kullandığı tarafından belrlenr.

ve bu blgy nceleyp brbrleryle ve
bu ürünler yaratıp satan şletmelerle

Yen ş ve dağıtım sstemler

gerbldrm paylaşmalarına olanak

Değşen değerler temel alan br

tanıyacaktır. Bu sstemler tüketc

pyasa bağlamında, ağların bazı öneml

taleplerne dar daha büyük çgörüler

sonuçları vardır. Hem arz hem talep

ednen ve ürünler tüketclerle brlkte

yönünde, ağlar, dealde ş dünyası,

yaratan şletmeler ve lg alanları

hükümetler ve toplum (tüketcler

le beklentlern letme yetknlğ

dahl) arasında sürdürüleblr ürünler

kazanan müşterler çn fırsatlar

ve yaşam tarzlarını tanımlamaya

sunacaktır. Aynı zamanda müşter

yönelk şbrlğn çerr. Ağ tabanlı br ş

ağlarının gücü şletmeler açısından ek

evrennde, şrketler teknolojnn daha

br rsk unsuru taşır: daha y letşm

genş bağlantılılarından yararlanarak

tüketc beklentlern karşılayamayan

daha çok müştery ürünler gelştrp

ürün ve hzmetlern başarısızlığını

tasarlamaya ve kendler çn değer

hızlandıracaktır; bu da şletmelere

yaratmaya dahl edeblrler.

hedef ktlelern ürün gelştrme
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sunacak şeklde evrm geçrdkçe

benzer br büyüme oranıdır. Gıda

Doğanın hzmetlerne yönelk artan

ve Tarım Örgütü gelşmekte olan

talep sevyelernn çevresel etky

ülkelerde 2050’ye kadar küresel

sınırlandırarak karşılanması, ş

tarım üretmnn yüzde 70 artırılarak

dünyasının gelşp zengnleşebleceğ

neredeyse yüzde 100’ ulaştırılması

çok sayıda alan sunmaktadır. Şrketler

Bugünün nüfus artışı ve beslenme

ve net tarım yatırımlarının mevcut

daha brçoklarının yanı sıra, özellkle

kalıplarına dar tahmnler dkkate

sevyelerden yaklaşık yüzde 50

hükümetler, svl toplum kuruluşları

alındığında, dünya nüfusunu beslemek

artarak yılda 83 mlyar dolara çıkması

ve yerel yönetmlerle çalışarak

ve gydrmek çn 2050’ye kadar

gerektğn öngörmektedr. Ayrıca

byokapastey genşleten, doğayı

tarımsal üretkenlğn her yıl yüzde k

odun, kağıt ve dğer orman ürünlernn

koruyup ger kazanan ve nsanların

artması gerekecektr. Bu tahmn,

tüketmnde de benzer artış oranları

çevre anlayışını ve blncn artıran

1950’lern ve 60’ların Yeşl Devrm’ne

olacaktır.

çözümler gelştrp sunacaktır.

BİYOKAPASİTEYİ
İYİLEŞTİRME VE
EKOSİSTEMLERİ
YÖNETME

Tablo 4.2: Yatırım sayesinde tarımdaki üretim açığını kapatmak – Etki, coğrafi erişim ve yatırım
türüne göre fırsatlar
Yatırım fırsatları

1

Tanım

Etki

Coğrafya

Yatırım Türü

Sulama

Bazı bölgelerde üretkenliği

Bölgesel, küresel

Teknoloji,

artırır
2

Gübre

Bazı bölgelerde üretkenliği

imalat
Bölgesel, küresel

Teknoloji,

artırır

imalat

3

Makine

Daha verimli çiftçilik sağlar

Yerel

Mühendislik, imalat

4

Ticarileştirme

Bazı bölgelerde üretkenliği

Küresel

Lojistik, imalat

Küresel

Hükümetler,

artırır
5

Altyapı

Özellikle gelişen
ekonomilerde tarımın

mühendislik

genişlemesinin karşısında
büyük bir zorluk yaratır
6

Arazi genişletme

Üretim için yüzölçümünü

Küresel

Özel araziler, kamu

artırır
Biyoteknolojik ürünler

Ürün koruma, kuraklık

arazileri
Bölgeye göre seçim

direnci, hastalık direnci,

Biyoteknoloji, bilimsel
tarım

düşük su ve gübre girdisi
Yatırım sağlayıcılar

1

Tanım

Etki

Coğrafya

Yatırım Türü

Eğitim ve uygulamalar

Teknoloji ve yönetim

Yerel

Küçük çiftçiler için

benimseme
2

Politika

Tarım üzerinde önemli etki

gerekli
Küresel

Küçük çiftçiler için
gerekli

Kaynak: Deutsche Bank İklm Değşklğ Danışmanları, Investng n Agrculture: Far-reachng Challenge, Sgnfcant Opportunty, 2009
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Teknoloj ve en y uygulamaların

olarak uzaktak çftçlern dünyanın

Sınırlı toprak ve su kaynakları

paylaşımıyla byokapastey artırmak

çeştl bölgelernde uygulanmakta

düşünülürse, tarım, su yönetm, orman

Her br damla su ve besleyc madde

olan en y teknolojy ve blgy

yönetm ve dğer sektörlerde ürün

başına, verm ve btk zararlıları le

kullanablmesn sağlayacaktır.

vermlern artıran, toprağı ve suyu

hastalıklara drenc artıracak daha

koruyan ve besleyc grdy yöneten

yüksek performanslı tohumlar

Toprak erozyonunu azaltmak ve su

yen teknolojler ve en y uygulamaları

gelştrlecektr. Yen tarım ve

kaltesn yleştrmek çn brçok blnen

gelştrmek açısından yen fırsatlar

ormancılık teknkler rakp btklern

teknğn uygulanması gerekecektr. Bu

doğacaktır. Tarım uygulama ve

yönetmn ve besleyc maddelern

teknkler arasında koruyucu toprak

süreçlerne yönelk özel yatırım türler,

uygulanmasını yleştrecektr. Yen

şleme, şert ekm, teraslama, tesvye

üretkenlğn artmasına ve üretm

blg platformları aracılığıyla en

eğrl dkm, bazı tarlaların tarım dışı

uçurumunun kapanmasına yardımcı

y uygulama çözümler gderek

kullanım çn dönüştürülmes, tarlalara

olacaktır (bkz. Tablo 4.2). Ayrıca

yaygınlaşacaktır. Değşk şrketler ve

ağaç dkm ve tarım-orman sstemler

ormanlık arazlern karbon yakalama

toplumun değşk kesmler arasındak

uygulanması sayılablr. Erozyona

ve byoçeştllk çn ger kazanımına

paylaşımlı dağıtım ağları dağıtım

uğramış boşaltma havzalarının

lşkn öneml fırsatlar olacaktır.

uçurumlarının aşılmasına yardımcı

yenden btklendrlmes de toprak

Şekil 4.7: Orman sahasını geri kazanmak için bir dünya dolusu fırsat var
Orman sahası geri kazanım olasılığı yüksek ve düşük alanlar

Kaynak: WRI, http://www.wr.org/map/worlds-forests-restoraton-perspectve

Vizyon 2050: İş dünyası için yeni gündem

55

4 – Fırsatlar

Byokapastey genşletmek

özellklern yleştrecek, akferler

ve doğal sstemlern üretkenlğn

Ekonoms) araştırması, byoçeştllğn

yenden dolduracak ve temz su

tamamlamasını mümkün kılacak

ve ekosstemlern ormansızlaştırma

sağlayacaktır. Bu tür değşklklern

şeklde artacaktır. Ağaç dkm, orman

sonucu bozulmasının her yıl dünyanın

gereklern yönetmek çn tarım

byoüretkenlğnn yleştrlmes,

1,9 la 4,5 trlyon dolar değernde doğal

makneler sektörünün yanı sıra blg

bozulmuş toprakların ger kazanılması

sermaye ytrmes anlamına geldğn

paylaşım platformlarının gelştrlmes,

ve ormansızlaştırmadan kaçınılması

öne sürmektedr.13

gerçek zamanlı blg paylaşımı (hava

klm değşklğn azaltmaya yardımcı

durumu) sağlanması ve çftçlern

olacak; koruma çn ödemeler ve

Ekosstem hzmetler çn ödemeler

kapastelernn daha da artırılması

ekosstem hzmetler çn ödemelerle

coğrafyalar ve kurumlar arasında

açısından fırsatlar doğuracaktır.

ekonomk kalkınmaya katkıda

yayılmış, yen yükselmekte olan ve

bulunulacaktır (bkz. Şekl 4.7). Dahası,

hızla değşen br alandır. Ekosstem

Doğayı korumak ve ger kazanmak

bozulmuş ekosstemler nedenyle daha

hzmet pyasalarına lşkn blg sınırlıdır

Yaban toprakları ve boş alanları

az değer kaybı olacaktır. Halen devam

ve sürekl değşmektedr; ancak

byoçeştllk çn ger kazanmak

etmekte olan TEEB (The Economcs

gelecek ekosstem hzmet pyasaları

Ekleblr alanların byoüretkenlğ boş

of Ecosystems and Bodversty -

ümt vaat etmektedr.

alanların yaban yaşama ger dönmesn

Ekosstemlern ve Byoçeştllğn

Tablo 4.3: Ekosistem piyasaları büyüyüp gelişme potansiyeli taşımaktadır

Ekosistem hizmet piyasası

Mevcut boyut
(dolar/yıl)

Sertifikalı orman ürünü

5 milyar dolar
(sadece Ormancılık
Koruyuculuk Konseyi)

Sertifikalı tarım ürünleri

En az 42 milyar dolar
(küresel perakende satış)

Uyumlu karbon ormancılığı

2020’de potansiyel
boyut
(dolar/yıl)

2050’de potansiyel
boyut
(dolar/yıl)
50 milyar dolar

210 milyar dolar (2012
ve 2020 arasında yılda
yüzde 10’luk bir artış hızı
varsayımıyla)

900 milyar dolar (2020
ve 2050 arasında yılda
yüzde 5’lik bir artış hızı
varsayımıyla)

5 milyon-5 milyar dolar

0-5 milyar dolar

Gönüllü karbon ormancılığı

En az 21 milyon dolar

10 milyon ila 5 milyar dolar

10 milyon ila 5 milyar dolar

Uyumlu biyoçeşitlilik
denkleştirmeleri

3,4 milyar dolar

10 milyar dolar (diğer ülkeler
uygulamayı benimserse
daha fazla)

20 milyar dolar (diğer ülkeler
uygulamayı benimserse
daha fazla)

Gönüllü biyoçeşitlilik
denkleştirmeleri

10-17 milyon dolar

100 milyon dolar – kurumlar
kavramı benimserse

400 milyon dolar – kurumlar
kavramı benimserse

Hükümet aracılı biyoçeşitlilik
ekosistem hizmet ödemeleri

3 milyar dolar

7 milyar dolar

15 milyar dolar

Gönüllü boşaltma havzası yönetim
ödemeleri

5 milyon dolar

2 milyar dolar

10 milyar dolar

Hükümet aracılı boşaltma havzası
ekosistem hizmet ödemesi

5,2 milyar dolar

6 milyar dolar

20 milyar dolar

Genetik kaynaklar (erişim ve fayda
paylaşımı)

15-30 milyon dolar

100 milyar dolar

> 500 milyon dolar

Kaynak: Forest Trends and the Ecosystem Marketplace, Payments for Ecosystem Servces: Market Profles, 2008
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da etketlemenn gerekl br bleşen

ürünler çn ödemelern 2010’dak

olacak ve öneml br pyasa fırsatı

tahmn 15 mlyar dolardan 2050’de

oluşturablecektr.

4 – Fırsatlar

Bazı tahmnler sertfkalı ormanların

50 mlyar dolara çıkacağını öne
sürmektedr. Sertfkalı tarımsal

Ortaklıklar ve poltkalar, novasyon ve

ürünler çn ekosstem pyasalarının

yatırımlar

2005’te 42 mlyar dolardan 2012’de

Tatmn edc fnans ve mevzuat yapıları,

(yılda yüzde 15’lk br büyüme

ekosstem ürün ve hzmetlernn

hızıyla) 97 mlyar dolara ve 2050’de

fyatlandırılmasına ve değerlernn

de potansyel olarak on kat artarak

ülke ve şrket hesaplarına dahl

900 mlyar dolara çıkacağı tahmn

edlmesne olanak tanıyan pyasaların

edlmektedr (2020 le 2050 arasında

gelştrlmesnn yanı sıra bakr ve

yılda yüzde 5’lk br büyüme artışı

değştrlmemş doğal ormanların

varsayımıyla).14

korunmasını sağlayacaktır. Bu
pyasalar, danışmanların yanı sıra

Byokapastey genşletmeye ve

bu tür hzmetler sunan şletme ve

ekosstemler yönetmeye yönelk

breylere öneml ve kazançlı fırsatlar

yen ş kavramları neredeyse kesn

sunacaktır (bkz. Tablo 4.3). Dahası,

olarak kırsal topluluklar çn fırsatlar

ana byofzksel sstemn temel

yaratacak kırsal yoksulluğun

şleyşnn ger kazanımı ya da bakımını

gderlmesne yardımcı olacaktır.

destekleyecek br güvenlk ağı

Ekosstem hzmetlernn daha y

görev görmek üzere br çevresel fon

yönetlmes ve hem bu alana hem

kurulablecektr.

de byoçeştllk teşvkne yönelk
pyasaların büyümes kırsal grşmclk

Kentsel su htyaçlarını karşılamak ve

ve sthdam çn öneml fırsatlar

kırsal su havzaları üstündek baskıyı

sağlayacaktır.

azaltmak çn kentsel alanlara düşen
yağmurun toplanmasını zorunlu

Doğal okuryazarlık ve ortaklıklar

kılacak br mevzuat, tıpkı denz suyu

Doğal okuryazarlık çeren kamu

tuzsuzlaştırma tessler gb, su

eğtm

yönetmne ve kentsel su açıklarına

İnsanların doğal sstemlere dar

cdd katkılarda bulunablecektr.

blgsnn (doğal okuryazarlık)
artırılması breylern ve ş dünyasının

Son olarak, bu fırsattan yararlanılması

tüketm kalıpları hakkında daha

çok sayıda uluslararası kurumun

blgl terchler yapmasına olanak

ortaya çıkmasını gerektrecektr.

tanıyacaktır. Bu ancak çevresel

Hükümetler ve ş dünyası, tüm gıda

muhasebe ve raporlamanın yanı sıra

ve fber tedark zncryle brlkte,

letşmn ve eğtmn br bçm olarak

poltkalar, mevzuat, pyasalar, tcaret

etketlemeden yararlanan bütünsel

engeller, sübvansyonlar, byoteknoloj

letşmn kullanılmasıyla mümkün

poltkaları, düzenlemeler, teşvkler ve

olacaktır. Ürünlere sertfka veren

haklar üzernde çalışacaktır.

ulusal ve uluslararası programlar
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DEĞİŞİMİN
GERÇEKLEŞMESİNE
YARDIMCI OLMAK
Brçok alan hem ş fırsatları hem

savunmak çn bu sürecn br parçası

büyüklükte altyapı yatırımları
15

gerekecektr. Altyapı htyaçları ve

olmaları gerekmektedr.

kamu kapastes arasında büyük br
uçurum olması nedenyle bu rakamın

Benzer şeklde, kamu-özel fnansman

büyük bölümü fnanse edlememektedr.

ortaklıkları brçok ülkenn otoyolları,
demryolları, elektrk santraller,

de kolaylaştırıcı koşullar olarak,
yan şrketlern daha önce sıralanan

Dünyada daha az sermayenn erşleblr

barajları ve dğer altyapı projelern

fırsatların brçoğunu daha erşleblr

olması nedenyle, hükümetler, sanay

başarıyla fnanse etmşken gelecek

kılmak çn yapableceğ şeyler

sektörler ve şletmeler daha önce

vaat eden yen ortaklık modeller ortaya

olarak öne çıkmaktadır. Örneğn,

görülmemş şekllerde şbrlğ yapmak

çıkmaktadır. Geleneksel modele ek

gereken boyutta br değşm fnanse

zorunda kalmaktadır. İşlernn gelecek

olarak, özel yatırımcılar çok htyaç

etmek çn yen fnansal enstrüman

başarısı çn krtk önem taşıması

duyulan altyapı projelern nşa ederek

ve yapıların gelştrlmes, değşen

açısından, sektör çapındak gruplar

sonrasında sınırlı br süre çn devlete

klme uyarlanmada yaşamsal önem

ble temel yetknlkler le ürün ve

kralamakta ve satmakta, en sonunda da

taşıyacaktır. Örnekler arasında novatf

hzmetlernden uçurumları kapatmak

devralmaktadırlar.

fnansman yaklaşımlarının yanı sıra

çn nasıl faydalanableceklern

rsk paylaşımının ve transfernn

değerlendrmektedrler.

Ekonomk kalkınmayı harekete
geçrmeye yönelk mkrofnansman

(geleneksel sgorta modellernn
dışında) yen bçmler sayılablr. Farklı

Örneğn, hayat sgortası ve emekllk

büyümeye devam etmektedr

coğraf bölgelerden, sektörlerden,

sektörünün, doğru çerçeve koşullarının

Nobel Ödüllü Muhammed Yunus,

toplumsal kesmlerden ve uzmanlık

var olması halnde altyapı fnansman

Grameen Bankası (borçlularının sahp

alanlarından çeştl aktörler çeren farklı

uçurumunun kapatılmasında rol

olduğu br banka) le yeterl hzmet

ortaklık türler daha sürdürüleblr br

oynayableceğn düşünmektedr.

alamayan pyasalara kred temnnde

dünyaya yolculuğun doğasında var olan

Avrupa hayat sgortası ve emekllk

yaratıcılığın fnansal ve sosyal

fırsatlarının brçoğunun gelştrlmesnde

sağlayıcıları 31 Aralık 2008 tbarıyla

açıdan faydalı olableceğn gösterd.

ve uygulanmasında öneml rol

şrket hsseler, tahvller ve dğer

Geleneksel olarak gelşmekte olan

oynayacaktır.

varlıklara yaptıkları 5,7 mlyar euro (ya

uluslardak en yoksullara fnansal

da 8,6 mlyar dolar) yatırımla, küresel

destek sağlamak üzere tasarlanan

Fnansman, şeffaﬂık ve sgorta

sgorta pazarının varlıklarının yüzde

mkrofnansman (tpk olarak 250

Bu raporda tanımlanan acl ve

40’ını yönetmektedr. Bu portföyün

doların altındak kredler), gelşmş

radkal dönüşümler büyük mktarda

çoğunluğu gelşmş ülkelerde

ekonomlerde de öneml br fnansman

fnansman gerektrecektr. Ancak

olmak üzere, çok küçük br bölümü,

kaynağına dönüştü. Yapılan araştırmalar

geleneksel fnansman modeller yeterl

altyapıya yatırılmaktadır. Uygun

düşük gelrl hanelere verlen fnansal

olmayacaktır ve htyaç koşullarına

düzenleme ve rsk değerlendrme

desteğn hanenn ekonomk refahını,

hızla uyarlanacak kadar sağlam;

çerçevelernn varlığı koşullarında,

özellkle temel htyaç ve grşm

yan ölçeklendrleblr, pratk, düşük

Avrupa hayat sgortası sektörünün

stkrarını ve büyümesn artırdığını

malyetl, kolay uygulanablr ve

yönetm altındak varlıkların yüzde

göstermştr. Dahası, özellkle kadınları

ktlesel çoğaltıma uygun enstrümanlar

2-5’nn zaman çnde gelşmekte

hedeﬂeyen programların daha yüksek

yaratmak çn daha çok novasyona

olan ülkelerdek altyapı projelerne

getrler ve daha çok sosyal faydaları

16

tahss edlmes mümkündür. Avrupa

olmaktadır. Mkrofnansman kadınların

Brlğ’nn Solvency II sürec sermaye

ekonomk katılımını destekleyp böylece

Altyapı dönüşümünü fnanse etmek

gerekllklernn çerçevesn gözden

cnsyet eştlğn teşvk ederek, hane ve

Belk de 2008 le 2015 arasında

geçrmektedr; sanay oyuncularının

toplum refahını yleştrerek kadınlara

toplamda 10 trlyon doları aşacak

uygun çerçeve değşklklern

yetknlk kazandırmaktadır.

gerek olacaktır.
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kadınlara satmak üzere sabun gb

Çalışma yer yaratımı, 2050’de

sonuna kadar ulaşılan en yoksul 107

küçük ve özel olarak ambalajlanmış

dokuz mlyar nsanın y yaşamasını

mlyon müşterden yüzde 83’ünün

kşsel hjyen ürünler temn ederek,

sağlamanın krtk br parçasıdır. Mkro,

kadın olduğunu belrtmştr. Grameen

hem para kazanmalarını hem de

küçük ve orta büyüklüktek şletmelern

Bank ve web tabanlı kşden kşye

toplumlarının hjyen koşullarına katkıda

çalışma yer yaratımındak kanıtlanmış

mkro-kred platformu olan Kva.org gb

bulunmalarını sağlıyor.

rolü düşünüldüğünde, küçük kuruluşları

17

desteklemek çn gderek daha çok

başarılı modeller bu htyacı karşılamak
üzere tüm dünyada kopyalanmıştır. Bu

Mkro, küçük ve ortak büyüklüktek

güvenlr ve düşük malyetl sermaye

grşmlern başarısına rağmen, halen

şletmelern yen sermaye kaynaklarıyla

kaynaklarına htyaç duyulacaktır.

henüz karşılanmamış devasa br pazar

desteklenmes

htyacı vardır. Afrka ve Ortadoğu’da,

Mkro, küçük ve orta büyüklüktek

Bu mkro, küçük ve orta büyüklüktek

en yoksul alelern (günde 1 dolardan

şletmeler tüm ekonomlerde ön

şletmelern fnansmanına yardım

daha azıyla geçnenler) yüzde 10’undan

plandadır. OECD ekonomlernde,

edecek çok sayıda büyük çokuluslu tcar

fazlasına 2007 tbarıyla ulaşılarak

şrketlern yüzde 95’nden fazlasını,

kred kuruluşu, devlet kalkınma ajansı

mkrokred verlmştr (bkz. Şekl 4.8).

sthdamın yüzde 60-70’n18, GSYİH’nın

ve svl toplum kuruluşu olmakla brlkte

19

Ne tür yen modeller bu mkrofnans

yüzde 55’n oluşturur ve yen çalışma

bunlar yeterl değldr; yen fnansman

programlarının erşm alanını

yerlernn öneml br bölümünü

modellerne htyaç vardır. Mkrofnansın

genşleteblr?

yaratırlar. Gelşmekte olan ülkelerde,

yoksulluk sınırı altındak kadınlar çn

tarım sektörünün dışındak şrketlern

dern br sermaye kuyusuna dönüşmes

Çoğu çokuluslu şrket mkrofnans şnde

yüzde 90’dan fazlasını oluşturan mkro,

gb, Vzyon 2050’y gerçekleştrmek

yer almazken bazı novatf şrketlerse

küçük ve orta büyüklüktek şletmeler

çn gerekl çalışma yerlern ssteml

yetersz hzmet alan bu pyasaları

ulusal gelrn cdd br bölümünü

olarak ve hızla yaratablmek çn mkro,

etklemenn yanında kend şletmelerne

üretr. Tüm bu mkro, küçük ve orta

küçük ve orta büyüklüktek şletmelere

de fayda sağlamanın yen yollarını

büyüklüktek şletmeler kayıtlı sektörde

yönelk yen sermaye kaynaklarına gerek

denemektedr. Bazı şrketler, yoksul

değldr; bazıları, büyüklüğü gelşmş

duyulmaktadır.

nsanlara mkro-şletmeler kurmak

ülkelerde yaklaşık yüzde 4-6’dan

üzere nakt para vermek yerne, ürün

gelşmekte olan dünyada yüzde 50’ye

Çokuluslu şrketler mkro, küçük ve orta

borç veryorlar; örneğn, Unlever’n

kadar değşklk gösteren kayıt dışı

büyüklüktek şletmelern fnansman

Hndstan’dak Shakt programı vasıﬂı

sektörde faalyet göstermektedr.20

htyaçlarının, karşılıklı olarak fayda

Şekil 4.8: Mikrofinans noktalarının değerlendirilemeyen müşteri
havuzlarına düşük nüfuzu
Bölgelere göre mikrofinansa erişim ve en yoksul aile sayısı analizi

sağlayacak başka şekllerde de
karşılanmasına yardımcı olablr.
Mkro, küçük ve orta büyüklüktek
şletmeler genellkle sağladıkları
fnansmanı satış ve üretm yetknlklern
artırmada kullandığına göre, lder
çokuluslu şrketler mkro, küçük
ve orta büyüklüktek şletmeler
şunları sağlayarak destekleyeblrler:
(1) çeştllk tedarkçs/yerel çerk
grşmler aracılığıyla ürünler çn
pazarlara erşm, (2) lderlk gelşm
programları aracılığıyla düşük malyetl
ve daha akıllıca büyümelerne yardım
edecek yeteneklere ve uzmanlığa erşm

Kaynak: Mkrokred Zrve Kampanyası, State of the Mcrocredt Summt Campagn Report, 2009
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Mkrokred Zrve Kampanyası, 2007

ve (3) genellkle stratejk programlar

brlkte felaket rskne maruz kalan

gderek daha önem kazanacak ve

aracılığıyla az kullanılan kapastelern

değerlern yoğunluğu ve sgorta

zorlukların anlaşılması, çözümlern

paylaşarak kaynaklara erşm

erşm arttıkça, Çn, sgortacılar çn

gelştrlmes ve tasarlanmasına temel

felaket rsk bakımından “zrve bölge”

olacaktır. Benzer şeklde, sürdürüleblr

Şeffaf talepler katlanarak artacaktır

olablr. Ayrıca mkrosgortanın daha

br geleceğe geçş sırasında

İşbrlğ grupları arasında gderek

uygulanablr br şe dönüştürülmesne

karşılaşılacak meseleler yelpazes,

daha büyük sermaye akışları olması,

yardım etmek çn vermllğ ve erşm

sınırları, sektörler ve endüstrler

raporlama, muhasebe ve sgorta

artırmaya yönelk novatf çözümlere de

aşacaktır.

hzmetlernde şeffaﬂık talebn

htyaç vardır. Mkrosgorta düşük marjlı,

artıracaktır.

yüksek hacml br ştr; bu nedenle

Brçok etk, blg, varlık ve yetknlk

sgorta polçes düzenleme ve tazmnat

kaynağı gerekecek ve bunlar kamu, özel,

Mkrosgorta: yüzde 10 artışla

yönetmndek dar malyetlern

svl ve akademk sektörün breysel ve

muazzam br pazar

düşürülmes klt önem taşıyacaktır.

kurumsal üyeler gb çok sayıda farklı
aktör ve uzmanlık alanı arasında kurulan

Lloyd 360 Rsk İçgörüsü ve Mkrosgorta
Merkez tarafından hazırlanan br

Karmaşık koalsyonlar kurmak ve

karmaşık koalsyonlar aracılığıyla

rapora (Kasım 2009) göre, gelşmekte

yönetmek

temn edlecektr. Bu yen yapılar

olan ülkelerde mkrosgorta ve dğer

Kamu sektörüyle özel sektör arasında

karşılaştığımız zorlukların üstesnden

tcar fırsatlar çn potansyel pazarın

daha büyük şbrlğne olan htyaç

gelmek çn her sektörün blg, varlık

büyüklüğü 1,5-3 mlyar polçe olarak

arttıkça, karmaşık koalsyonlar kurup

ve yetknlklernn en ysn pürüzsüz

yöneteblenlere talep de artacaktır.

ortaklıklarda harmanlayacaktır.

faydalanmakta ve bu rakam potansyel

Karşılıklı bağımlılık ve belrszleşen

Bu ortaklıklar yerel, bölgesel, ulusal

pazarın yüzde 5’n temsl etmektedr.

sınırlar

ve uluslararası düzeylerde kurulacak

Yıllık büyüme oranları yüzde 10’un

Konut, moblte, enerj, su ve atık

ve sadece boyut açısından değl;

üzernde gerçekleşmektedr. Bu artışa

yönetm dahl olmak üzere, nsan

dernlk, kuvvet ve etk açısından da

rağmen, dünyada yükselmekte ve

ve ekosstem refahını destekleyen

büyüyecektr. Ortaklıklar, bugüne kadar

gelşmekte olan brçok bölgede, özellkle

sstem ve yapılar brbrnden yalıtılmış

tanık olduğumuz tek seferlk taktksel

Afrka ve Latn Amerka’da erşm

bçmde şlemez. Bu unsurların brbryle

lşklerden çok daha stratejk ve yaygın

oranları düşük kalmaktadır; bu durumda

bağlantılı ve karşılıklı bağımlı ntelğ

olacak. Katılanların farklı kalkınma

21

tahmn edlmektedr. Bugün yaklaşık
135 mlyon kş mkrosgortadan

boşluğu dolduracak çözüm ve hzmetler
çn öneml br kapsam öngörülmektedr
(bkz. Şekl 4.9).
Mkrosgorta Merkez gelecek on yıl

Şekil 4.9: Yaşamları, geçim tarzlarını ve varlıkları mikrosigortayla
korumak
Ürün ve bölgeye göre kapsanan yaşamlar

çnde mkrosgorta pazarının yed
kat artarak br mlyar polçe sahbne
çıkableceğn tahmn etmektedr.
Felaketlern artmasıyla brlkte
felaketlere karşı fnansal koruma
sağlamanın faydaları hakkında daha
çok blg ednldkçe, hayat, sağlık, kaza
ve malulyet gb ürün çeştlerne talep
artıyor. Örneğn, ekonomk büyümeyle
Kaynak: Allanz / Mkrosgorta Merkez, http://knowledge.allanz.com/en/meda/graphcs/36/pdf
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tabanının kabul gösterme olasılığını

örgütler düzenleycler le ş dünyası

hem sosyal yleştrmeler sağlama

artıracaktır. Ufuktak değşm dereces

karşısında br meydan okuyucu ve en

htmaller daha yüksek olacaktır.

düşünüldüğünde, bu kabul krtk

y uygulamalar, kapaste ve dkkat

önem taşıyacak ve uygulamayı

toplayıp dünyanın geleneksel olarak

kolaylaştıracaktır.

yetersz hzmet alan kesmlerne yayan

Çeştlendrlmş blg ve çoklu bakış

br letken görev görmey sürdürecektr.

açıları
Stratejk olarak gelştrlmş

Daha uzağa ulaşan ağlar ve

Bu genşletlmş blg ve destek kaynağı

koalsyonların doğası ve sayısı,

çeştlendrlmş deneym desteklemek

sayesnde, brleşk sonuç parçaların

meselelern tesptn daha

Çeştlendrlmş blgnn ötesnde,

toplamından daha büyük olacaktır.

kolaylaştıracak şeklde çoklu bakış

karmaşık koalsyonlar aynı zamanda

açıları ve uzmanlık alanları sağlayablr.

kolektf lşk ağının kapsamını da

Blg ve letşm teknolojler aracılığıyla

Genş br blg ve deneym tabanı,

genşleterek üyelernn daha büyük br

bağlantı kurmak

kuruluşların rsk ve zorlukları br

deneym ve blg zengnlğne erşmesn

Bu karmaşık koalsyonlar nsanların,

etk yaratmadan önce tespt ederek,

sağlayacak ve brçok durumda sektörler

hükümetlern ve ş dünyasının

gerekl hazırlıkları yapmasına olanak

ayıran sınırları belrszleştrecektr.

bağlanmak çn blg ve letşm

tanıyacaktır. Gderek daha çeştlenen

Örneğn, akadem, yen teknolojler

teknolojsn kullanma şeklndek

ağların deneym ve yetknlkler,

ve fkrler gelştrrken, bu fkrler

gelşmeler aracılığıyla etknleşecek

aynı zamanda daha blgl planlama

bütünleştrmek ve popüler kılmak çn

ve daha etkn kılınacaktır. Blg ve

yapılmasına da zn verecektr.

ş dünyasıyla erken evrelerden tbaren

letşm teknolojler blg alışverşnn

Bu da daha genş br hedef ktle

daha çok şbrlğ yapacaktır. Svl toplum

hız ve ölçeğn artırmaya devam
edecek ve daha önce tanımladığımız

Şekil 4.10: Sosyal ve ekonomik kalkınma için karmaşık
koalisyonlar kurmak

sera gazı salımı azaltımları gb
vermllk yleştrmelernde öneml rol
oynayacaktır (bkz. Şekl 4.2).
İnsanları nsanlara bağlamak: Hem
temel letşm altyapısına yönelk
karşılanmamış talepte hem de novatf
yen platformlarda yleştrlmş
etkleşm kaltes açısından sonsuz
fırsatlar yatmaktadır. Belrl br
kolaylaştırıcı teknolojden bağımsız
olarak, sosyal düzeyde, sınırlar ve
kültürler arasında artan etkleşm
fkrlern ve fırsatların yayılımını
hızlandıracaktır. Bu, ayrıca yeterl hzmet
almayan pazarlara yönelk hzmetlere
düşük ücretl erşmn artmasına
da yardımcı olacaktır. Mobl letşm
teknolojler le nternet erşmnn daha
hızlı, güvenlr ve elverşl bçmler, ş
modellernde novasyon le yükselmekte
ve gelşmekte olan dünyanın ekonomk
kalkınması çn tc br kuvvet olmaya

Kaynak: Accenture, Development Collaboraton, None of our Busness? 2009
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öncelkler sonucunda, hem ekonomk

devam edecektr. Dünya Bankası’na

mktarı optmum düzeye çıkarılarak

yenden yapılandırma sevyes

göre, tpk br gelşmekte olan ülkede

ve şletmelern öneml altyapı yatırımı

gerektrecektr.

100 kş başına lave on mobl telefon,

yapmaksızın sunucu kapastelern

örneğn, GSYİH’de yüzde 0,8’lk br artış

neredeyse anında doğru büyüklüğe

Koalsyonlar, özellkle de karmaşık

sağlamaktadır.22

getrmesne olanak tanınarak, grşmc

olanlarını kurmak svl toplum

ve novatf fkrle şlern beslenmes

kuruluşları ve akadem çn doğal br

Tüketcler şrketlere bağlamak:

ve başarıya ulaşması sağlanacaktır.

uğraştır; ancak tpk olarak net olarak

Tüketcler gderek sürdürüleblr yaşam

Kuruluşlar ver hassasyetlern

çzlmş sınırlar, roller ve sorumluluklar

tarzları yaşamanın elverşl yollarını

sınırlandırmaya çalıştıkça ver

ortamında faalyet gösteren ş

aradıkça, ayrıntılı ürün blgsne daha

güvenlğ sstemler de muhtemelen

dünyası çn o kadar doğal değldr.

büyük talep olacaktır. Hang ürünlern

evrm geçrecektr. Talep düzeyler

Çeştlendrlmş blgnn ve müşterler

gerçekten düşük etkl olduğunu ve nasıl

artmaya devam ettkçe, bzzat blg

ve topluluklarla daha yakın lşklern

kullanılacaklarını blmeden düşük etkl

ve letşm teknolojler sektöründe

faydalarına tam olarak katılablmek çn

ürünler tüketmek mümkün değldr.

vermllk sağlamaya yönelk önlemlere

şletmeler farklı düşünmek zorunda

Blg ve letşm teknolojler öneml br

başvurularak ver merkezler çn yen

kalablr. Kar amaçlı olmayan sosyal

rol oynayarak tüketclern bu blgye

tasarımlar, novatf soğutma yöntemler

yatırım vakıﬂarıyla yakın bağlantısı olan

erşmesn sağlayacak ve bu blgy

ve yenleneblr enerjnn daha fazla

şrketler zaten daha genş ortaklıklar

nceleyp brbrleryle ve bu ürünler

kullanımı aracılığıyla nternetn ekolojk

dünyasında yaşayan yerleşk br kaynağa

gelştrp satan şletmelerle gerbldrm

ayak z küçültülecektr.

sahp olablr ve bunlardan blg ednme
mkanı bulablrler. Brçok şrkette,

paylaşmalarına olanak tanıyacaktır.
Bu sstemler tüketc taleplerne dar

Toplumu brbrne bağlamak: Gelşkn

ş tanımları gereğ değl, daha çok ş

daha büyük çgörüler ednen ve ürünler

erken uyarı sstemlernn yanı sıra

tanımlarına rağmen, karşıt olmaktan

tüketclerle brlkte yaratan şletmeler

kuruluş, kent, bölge ya da ülke olmak

çok müşter olarak eleştrde bulunma

ve lg alanları le beklentlern letme

üzere tüm düzeylerdek aralıksız rsk

uzmanlığı kazanmış breyler vardır. İş

yetknlğ kazanan müşterler çn

takb ve yönetm daha büyük çevresel

evrm geçrdkçe bu eleştrmenler ve

fırsatlar sunacaktır.

ve ekonomk bağımlılık le belrszlğn

becerler daha değerl olacaktır. En

ışığında muhtemelen evrm geçrecektr.

sonunda, bu şeklde faalyet göstermek

Şrketler brbrne bağlamak:

Bu sstemler sadece hzmet sağlayıcısı

şrketn en tepesnden lderlğe htyaç

Teknoloj daha açık kaynaklı oldukça

çn fırsatlar sunmakla kalmayacak, aynı

duyacak türden cdd br kültür değşm

ve yükselmekte olan ülkeler

zamanda kullanıcılar da artan takp ve

gerektrecektr.

novasyona gderek daha çok katkıda

blg paylaşım yetknlklernden öneml

bulundukça, novasyonun doğası ve

kazanımlar elde edecektr. Rskler

ölçeğ değşecektr. Bulut blşm ve

öngörme ve önceden tutmaya yönelk

sanallaştırma hızla çoğalacaktır.

daha gelşkn yöntemlerle brlkte farklı

Kullanıcıların blgsayar kaynaklarını

şletmeler daha verml ve esnek olarak

(şletm, saklama, yazılım) sanal

faalyet göstermey ve uyarlanmayı

olarak temn etmesne ve sadece

umut edeblrler.

kullandıklarının bedeln ödemesne
olanak tanıyan bu teknolojler,

İş dünyasının dönüşmes ve

kuruluşların blşm çn gerekl fzksel

uyarlanması gerekmektedr

altyapının malyet ve mktarını cdd

Bu yen bağlantı türlernn doğasında

ölçüde azaltmasını mümkün kılacaktır.

var olan farklı faalyet türler brçok

Buna karşılık, ambalajlı donanım ve

şletmey cezbedecek; ancak örgütsel

yazılım çn gerekl malzemelern

yapı ve kültür açısından belrl br
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Yönetici özeti

5

Sonuç ve önümüzdeki yol

“Bu, daha fazla diyalog ve eylem çağrısıdır. İhtiyaç duyulan
radikal değişimleri hayal etmek ve gerçekleştirmek için işbirliği,
inanç ve cesaret gerekecektir.”
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“Sürdürüleblrlk tüm yatırım kararlarımızın ana belrleycs olacaktır.”
Idar Kreutzer, Storebrand ASA

Krz. Fırsat. Bu, ş dünyasında
basmakalıp br sözdür, ama br hakkat
payı taşır. Karşı karşıya olduğumuz
çevre, nüfus, kaynaklar ve ekonom
fırtınası brlkte brçok fırsat getrecektr.

sürecn km fnanse edecek (özellkle
araştırma ve gelştrme le teknolojnn
konuşlandırılması)? Çeştl faalyetlerde
lk hareket ettrc km olacak ya da
olmalı? Başarı nasıl tanımlanacak?

Bu raporda bunların çoğunu ve
dünyanın karşısındak büyük sorunları—
kurulacak altyapılar, keşfedlecek
laçlar, gelştrlecek teknolojler, artan
nüfusu beslemek çn yaratılacak
ve yetştrlecek yen gıda türler—
ele alırken, onları kaldıraç olarak
kullanmanın yollarını belrledk.

Karmaşık sstemler temel
sağlayacaktır
Bulgularımız tek br bast yol olmadığını,
tersne karmaşık sstemlern tasarım,
yapım ve dönüşümüne htyaç olduğunu
gösteryor (örneğn enerj, fnans, gıda,
ormanlar, ulaşım ve kentler). Tüm 21.
yüzyıl boyunca ve ötesnde var kalma ve
nsan gelşm çn temel bu sstemler
sağlayacaktır.

Bu raporun tc kuvvet en başından
tbaren bütün dğerlerne ağır basan
br fırsattı: dokuz mlyar nsanın tek
gezegenn sınırları çnde y yaşamasına
lşkn Vzyon 2050’mz. Dünyanın
dkkat üzermzdeyken, çevre ve
ekonom küresel odak noktasındayken
sürdürüleblr olmayan, btrerek büyüme
modeln kırmak çn cesaretle hareket
edeblrz. Bu modeln yerne 2050’de
yenleneblr kaynakların dengel
kullanımıyla yenleneblr olmayanların
ger dönüşümü üzernde yükselen br
büyüme model geçreblrz.
Bu sürdürüleblr dünyanın yolu
fırsatlar kadar rskler de çeryor ve bu,
şrketlern ş yapma tarzlarını kökten
değştrecektr. Brçok şrket değşecek
ve kendn uyarlayacak, başkaları geçş
gerçekleştrmede sorunlarla karşı
karşıya kalacaktır.
Vzyon 2050’ye yönelmek ş dünyasının
hem hükümetlerle hem de svl toplumla
her zamanknden daha yakından
lglenmesn gerektrecektr. Klt
soruların ayrıntılı olarak düşünülmes ve
tasnf edlmes gerekecektr: Teşvk ve
mekanzmaları km tanımlayacak? Geçş
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Tarh bze çok şey öğreteblr. Geçmştek
ş ve pazar başarısının altında yatan
klt kavram, varsayım ve yaklaşımları
ve ş dünyasının toplumsal lerlemenn
ve nsan gelşmn gerçekleşmesnde
son 50 yıl çndek rolünü yenden
zyaret etmek öneml olacaktır.
Geçmşte olduğu gb, bu mümkün kılıcı
dışsal koşullar gerektrecektr. Aynı
zamanda aydınlanmış lderlk ve hayal
gücüne htyaç gösterecektr, çünkü
daha çok tarhn bze sunacağı pek br
şey olmayan, hartası bulunmayan
bölgelerde yol almak zorunda olacağız.
İş dünyası bunu kend başına
yapamaz
Eylem penceres kapanıyor olablr ve
önümüzdek on yılda çok şey yapılması
gerekyor. Çok farklı alanlarda, sektör
ve bölgelerde lerlemenn güvence
altına alınması gerekyor. Bu grşmde
ş dünyası klt br oyuncu olacaktır,
ama o kend başına ya da bugün
bldğmz şeklyle, yeterl olmayacaktır.
Hükümetlern, svl toplum ve genel
olarak kamuoyu aynı ölçüde kendn
buna adamalıdır. Eylem gecktrmek

zaten ddalı olan hedeﬂere ulaşılmasını
çok daha zorlaştıracaktır.
Sürdürüleblr br dünya yolundak
br toplumda ş dünyasının rolünün
yenden altını çzerek, hem daha fazla
arayış gerektren öneml fırsatlar
hem de yönetlecek rskler olacağını
vurgulamış olduk. Bunları üç klt alanda
toplayablrz:
1. Önümüzdek on yıl çn Vzyon
2050’den çıkan yen ş fırsatları.
Bunu öğrenmek şrket çn yen br
ç gündem belrlemeye yardımcı
olur: stratejk öncelkler, becerler ve
kapaste oluşturma, yen ş gelştrme
ve olası portföy öncelkler.
2. İş fırsatlarının gözden geçrlmesnden
ve bu ş fırsatlarının gerçekleştrlmes
çn hükümetten ve dğer sosyal
paydaşlardan beklenenlern
analznden çıkan yen dış lşk
öncelkler. Bu, şrketn yen dış
gündemn tanımlamasına yardımcı
olacaktır: sosyal paydaş lşklernde
öncelkler, lglenlecek yen konular ve
şbrlkler çn yen br gündem.
3. Dğer sosyal paydaşların eylemler
ve rsk ve joker analznden çıkan
krtk ve bağlantılı rskler temelnde
zlenecek ve ele alınacak yen rskler.
Yolculuk daha yen başlıyor
Bu rapor 40 yıllık br yolculuğun lk
adımını temsl edyor. Bu rapor br dyalog
çağrısıdır ve br eylem çağrısıdır. Mevcut
koşullarda başarının yanı sıra uzun
vadel refah çn gerekl köklü değşmler
canlandırmak ve uygulamak çn şbrlğ,
nanç ve cesarete gerek vardır. İş lderler
sürdürüleblrlk yönünde lderlk etmeye
stekl olacak ve buna htyaç duyacaktır;
poltk ve svl toplumun lderlern bu
zorlayıcı ve heyecan verc yolculukta
bzlere katılmaya edyoruz.
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Kısaltmalar
AB

Avrupa Brlğ

BRIC

Brezlya, Rusya, Hndstan, Çn

CCS

karbon yakalama ve saklama

CO2

karbon dokst

CSP

yoğunlaştırıcı güneş enerjs

EEA

European Envronment Agency (Avrupa Çevre Ajansı) www.eea.europa.eu

ETP

Energy Technology Perspectves (Enerj Teknolojs Perspektﬂer)

FAO

Food and Agrculture Organzaton (Gıda ve Tarım Örgütü)

G7

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngltere ve ABD’den malye bakanları

GSYİH

gayr saf yurt ç hasıla

GH

sera gazı

Gt

ggaton (mlyar ton)

GW

ggawat (mlyar vat)

IEA

Internatonal Energy Agency (Uluslararası Enerj Ajansı) www.ea.org

IMF

Internatonal Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu) www.mf.org

IPCC

Intergovernmental Panel on Clmate Change (Hükümetler Arası İklm Değşklğ Panel) www.pcc.ch

ICT

blşm ve letşm teknolojler

ITS

akıllı ulaşım sstemler

MAVİ HARİTA

IEA Senaryoları

MSME

mkro, küçük ve orta büyüklüktek şletmeler

Mt

mlyon ton

STK

svl toplum kuruluşları

NOx

ntrojen okst

OECD

Organsaton for Economc Co-operaton and Development (Ekonomk İşbrlğ ve Kalkınma Örgütü) www.oecd.org

PPM

mlyonda parça

PPMV

hacme göre mlyonda parça

PPP

satın alma gücü partes

PV

fotovoltak, güneş pl

RD&D

araştırma, gelştrme ve konuşlandırma

REDD

Reducng Emssons from Deforestaton and Forest Degradaton n Developng Countres (Gelşmekte Olan
Ülkelerde Ormansızlaştırma ve Ormanların Bozulmasından Kaynaklanan Salımların Azaltılması)

REDD +

REDD + Conservaton and Sustanable Management (Korunum ve Sürdürüleblr Yönetm)

ROW

dünyanın ger kalanı

KOBİ

küçük ve orta büyüklüktek şletmeler

SOx

sülfür dokst

TEEB

The Economcs of Ecosystems and Bodversty (Ekosstemler ve Byoçeştllğn Ekonoms) www.teebweb.org

UN

Brleşmş Mlletler

UNDP

Brleşmş Mlletler Kalkınma Programı www.undp.org

UNEP

Brleşmş Mlletler Çevre Programı www.unep.org

UNFPA

Brleşmş Mlletler Nüfus Fonu www.unfpa.org

WBCSD

World Busness Councl for Sustanable Development (Dünya Sürdürüleblr Kalkınma İş Konsey) www.wbcsd.org

WEO

World Energy Outlook (Dünya Enerj Görünümü) www.worldenergyoutlook.org

WHO

World Health Organzaton (Dünya Sağlık Örgütü) www.who.nt

WRI

World Resources Insttute (Dünya Kaynakları Ensttüsü) www.wr.org
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Sözlük
akıllı bna

Akıllı bnayı tanımlayan mevcut çalışmalar çoklu alt-sstemler üzernde yoğunlaşmaktadır; çevre kontrolü,
haberleşme, güç ve malatçıların yen malzemeler “akıllı” olarak adlandırılıyor. Bu alt-sstemlern tamamı,
arzu edlen ç çevre de dahl olmak üzere, br bnanın şletme malyetn düşürme ve aynı zamanda saknler çn
maksmum vermllğ koruma hedefne ulaşmak çn brbrlerne yaklaşıyor.

aktarma organları

Güç akışını motordan tekerleklere leten bleşenler.

atık su

Kaltes, mktarı veya oluşum zamanı nedenyle kullanım amacına ya da üretlme nedenne daha fazla anlık değer
katmayan su. Bununla brlkte br kullanıcının atık suyu başka br yerdek br kullanıcı çn potansyel kaynak
olablr. Soğutma suyu atık su olarak değerlendrlmez.

bakr ormanlar

Doğal ağaç türlernn bulunduğu ve nsan faalyetlernn açıkça görünür belrtlernn olmadığı, ekolojk süreçlern
cdd şeklde zarar görmedğ ormanlar.

byoçeştllk

Kara, denz ve dğer su ekosstemler dahl olmak üzere tüm kaynaklardan canlı organzmaların ve parçası
oldukları ekolojk bleşklern çeştllğ. Buna, türlern kend çndek ve türler le ekosstemler arasındak çeştllk
de dahldr.

byokapaste

Byolojk olarak üretken belrl br alanın sürekl olarak yenleneblr kaynakları üreteblme ve oluşan atıkları
özümseme kapastes.

byokütle

Isıl enerj kaynağı olarak kullanılan ve mısır, soya fasulyes, şeker, kavak, söğüt ve dallı darı gb enerj ürünler
yelpazesn kapsayan byolojk malzemelern yanı sıra tarımsal atık, ormancılık kalıntıları ve hayvansal atıklar.
Byokütle etanol, metanol, byodzel ve F-T dzel gb sıvı yakıtlara ve aynı zamanda elektrk ve hdrojene
dönüştürülmek üzere kullanılablr.

byoüretkenlk

İnsanların kullandığı byolojk kaynakları (gıda, odun vb.) yenlemek ve atıklarını özümsemek (temelde enerj
kullanımından kaynaklanan CO2 salımlarını telaf etmek) çn gerekl olan byolojk üretkenlk mktarı.

byoyakıtlar

Byokütle ürün ve atıklarında üretlen yakıtlar. Başlıca byoyakıtlar sıkıştırma ateşlemel (dzel) motorlarda
yanablen sentetk dzel yakıtlar ve kıvılcım ateşlemel (mazot ya da benzn) motorlarda yanablen byoetanoldür.

dışsallıklar

Dışsallıklar term, mal ve hzmetlern üretm ya da tüketmnn etksnn nsanlara temn edlen mal ve hzmetler
çn talep edlen fyatlara yansıtılmamış malyetlere ve faydalara yol açtığı durumları tarf eder.

dayanıklılık

Değşmle başa çıkma ve gelşme devam etme yeteneğ

ekolojk ayak z

Dünya’nın ekosstemlerne yönelk nsan talebnn br ölçüsü. İnsanlığın talebyle dünyanın ekolojk yenlenme
kapastesn karşılaştırır. İnsan nüfusunun tükettğ kaynakları yenlemek ve lgl atığı özümseyerek zararsız hale
getrmek çn gerekl byolojk olarak üretken toprak ve denz alanının mktarını temsl eder. Bu değerlendrmey
kullanarak herkes belrl br yaşam tarzını sürdürmes durumunda nsanlığı desteklemek çn dünyanın ne
kadarının (ya da kaç yeryüzünün) gerektğn hesaplamak mümkündür.

ekosstem

Btkler, hayvanlar, balıklar, kuşlar, mkroorganzmalar, su, toprak ve nsanlar dahl olmak üzere, br ortamda
karşılıklı bağımlı br sstem olarak yaşayan organzmalar topluluğu.

ekosstem
hzmetler

İnsanların ekosstemlerden elde ettğ faydalar. Bunlara gıda ve su gb tedark hzmetler; sellern, kıtlığın, araz
bozulmasının ve hastalıkların kontrol altına alınması gb düzenleyc hzmetler; toprak oluşumu ve besleyc
döngüsü gb destekleyc hzmetler ve eğlence-dnlenme amaçlı, ruhan, dn ve dğer manev faydalar gb kültürel
hzmetler dahldr.

fosl yakıtlar

Kömür, petrol ve doğal gaz gb, çok uzun dönemler boyunca jeolojk tabakalarda brkmş karbon tabanlı yakıtlar.

gerçek değer
fyatlandırması

Ürün/hzmetn ekonomk, sosyal ve çevresel tüm malyet ve faydalarını çeren fyatlandırma.

tatlı su

Düşük tuz konsantrasyonu olan ya da genellkle çme suyu üretmek üzere çıkarılarak arıtılmaya uygun olarak
değerlendrlen doğal oluşumlu su.
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HDI br ülkenn üç temel nsan gelşmşlk unsurundak–sağlık, blg ve onurlu yaşam standardı–ortalama
başarılarını ölçen br özet bleşk ndekstr. Sağlık doğumdak ortalama yaşam süresyle; blg yetşkn okuryazarlık
oranı ve lk, orta ve yüksek eğtm brüt kayıt oranının brleşmyle, yaşam standardı da kş başına GSYİH (PPP ABD
doları) le ölçülür.

kapalı devre
ger dönüşüm

Br sürecn ya da ürünün atığının ya da yan ürününün başka br ürün üretmek çn kullanıldığı üretm sstem.

karbon bağlama

Atmosferdek karbon çeren maddelern orman, topraklar ve okyanus gb rezervlerde uzun vadel saklanması.

karbon salımı

Atmosfere salınan krletc karbon maddeler; örneğn, motorlu araçlar ve sanay süreçlernden
kaynaklanan karbondokst ve karbonmonokst.

karbonsuz

Atmosfere salınan net karbon mktarı olmaması

karbon yakalama
saklama (CCS)

Atmosfere karbondokst salımının uzun vadel br alternatf de karbonu salım kaynağında yakalamak ve
saklamaktır. Jeolojk karbon saklama yöntem CO2’nn yeraltı jeolojk oluşumlarına enjekte edlmesnden oluşur.

kuyudan tekerleğe

Karayolu taşımacılığında kullanılan yakıtların vermllğnn özel yaşam döngüsü analz.

küresel hektar (gha) Dünya’nın byokapastesn ve byokapaste talebn (ekolojk ayak z) raporlamak üzere kullanılan üretkenlk
ağırlıklı yüzölçümü brm. gha belrl br yılda byolojk olarak üretken toprak ve suyun yüzölçümü ağırlıklı ortalama
üretkenlğne normalleştrlr. Farklı toprak türlernn farklı üretkenlğ vardır; dolayısıyla örneğn br tarlanın gha
değer br meradan daha küçük br fzksel alan şgal edecektr. Ayrıca dünya byoüretkenlğ yıldan yıla braz
değşkenlk gösterdğnden, gha değer de yıldan yıla braz değşeblr.
net sıfır

Br bnanın br yılda sıfır net enerj tüketm ve sıfır karbon salımıyla kullanımına uygulanan genel br term.

salım üst sınırı ve
tcaret

Salım üstü sınırı ve tcaret (aynı zamanda salım tcaret olarak da blnr) krletc maddelern salımlarını azaltmak
çn ekonomk teşvkler sağlayarak krllğ kontrol etmek üzere kullanılan dar br yaklaşımdır. Merkez br yetkl
(genellkle br devlet kurumu) salınablecek krletc madde mktarı çn br üst sınır belrler. Şrketlere ya da dğer
gruplara salım znler verlr ve belrl br mktar salım hakkını temsl eden eşdeğer mktarda tahssat (ya da kred)
bulundurmaları stenr. Toplam tahssat ve kred mktarı üst sınırı aşamadığından ve dolayısıyla toplam salımı bu
düzeyde sınırlandırır.

sanal su

Mal ve hzmet üretmnde kullanılan su.

sera gazı

Dünya’nın atmosferndek kızılötes ışınları emen ve yenden salan gazlar.

(GHG)

Bu gazlar hem doğal hem de nsan kaynaklı süreçlerle oluşur. Başlıca GHG su buharıdır. Dğer ana sera gazları
arasında karbon dokst, azot okst, metan, ozon ve CFC (kloroﬂorkarbon) yer alır.

sıfırdan gelştrleblr bölge

Tarımsal kullanım dışında az gelşmş, özellkle kentsel gelşmn yayılımı çn düşünülen ve genellkle yarı kırsal
mülk parçası

tomruk

Kabuklu ya da kabuksuz, keslmş olarak doğal halndek odun. Yuvarlak, yarma, kabaca kesme ya da dğer
bçmlerde olablr.

yaşam döngüsü
değerlendrmes

Belrl br ürün ya da hzmetn varlığıyla yol açtığı ya da gerektrdğ çevresel etklern ncelenmes ve
değerlendrmes.

yeşl devrm

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Drektörü Wllam Gaud tarafından 1968’de 20. yüzyılın üçüncü çeyreğnde,
özellkle brçok yoksul ülkede, genetk ve btk ıslahı, tarım blm, zararlı ve hastalık kontrolü alanlarında
kaydedlen bütünleşk gelşmeler sonucunda tarımsal üretkenlktek çarpıcı artışa verlmş olan ad.

yoğunlaştırıcı
Genş br güneş ışığı alanını küçük br ışına odaklamak üzere lensler ya da aynalar ve zleme sstemler kullanan
güneş enerjs (CSP) sstemler. Sonrasında yoğunlaştırılmış ışık geleneksel br elektrk santral çn ısı kaynağı olarak kullanılır ya da
güneş pl yüzeylernde yoğunlaştırılır.
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Sözlük

nsan gelşmşlk
ndeks (HDI)

Teşekkür
Vzyon 2050 projesne son 18 ay çnde

sunulmuştur. Aşağıdak smlere

benzer destekler sundular. Brçok

brçok kş katkıda bulundu. Katkıda

ek olarak, projedek şrketler kend

paydaş da çalıştaylarda, dyaloglarda

bulunanlar, projeye zaman ayırarak ve

organzasyonları kapsamında çalışan

ve dğer forumlarda değerl tavsye

profesyonel bakış açılarını kullanarak,

brçok kşnn uzmanlığından da

ve yorumlarını lett. Adları sayılsın

raporu ustalıkla br araya getrdler.

faydalandılar. Adları burada sayılmasa

sayılmasın, katkıda bulunan herkese

Aşağıda katkıda bulunanların lstes

da bu kşler blg, gerbldrm ve

en çten teşekkürlermz sunuyoruz.

Proje şrketlernn ana temslcler
Proje eşbaşkanları
Alcoa

Mohammad A. Zad

PrcewaterhouseCoopers LLP

Samuel A. DPazza, Jr

Storebrand ASA

Idar Kreutzer

Syngenta Internatonal AG

Mchael Mack

Proje çalışma grubu temslcler
Accenture

Bruno Berthon; Mark Spelman; Peter Lacy

Alcoa

Jacquelne O’Bren; Vshal Seth

Allanz SE

Markku Wlenus

ArcelorMttal SA

Armelle Jouet; Lucano Peln

The Boeng Company

Davd Leonhard; Mark Augustynewcz

Duke Energy Corporaton

Andrew Rtch

E.ON AG

Erk Brandsma

Eskom Holdngs Lmted

Leo Dlamn; Wendy Poulton

Evonk Industres AG

Detlev Clajus; Wolfgang Bergsten

FALCK Group

Chara Valent

Fortum Corporaton

Carola Ter-Lehtnen; Mara Paatero-Kaarnakar

GDF SUEZ

Luc Demouln; Stephane Quere

GrupoNueva SA

Lloyd Tmberlake

Holcm Ltd.

Gerard Bos

Infosys Technologes Lmted

Vnay Rao

Osaka Gas Co. Ltd.

Yuchro Yamaguch

PrcewaterhouseCoopers LLP

Geoff Lane; Ncholas J. Bell; Tess Mateo

The Procter & Gamble Company

Peter Whte

Ro Tnto plc

Paola Kstler

Royal Phlps Electroncs NV

Dorothea Seebode

Sony Corporaton

Hdem Tomta; Yuuko Izuka

Storebrand ASA

Eln Merete Myrmel-Johansen; Jo Nesse; Stna Bllnger

Syngenta Internatonal AG

Jonathan Shoham; Juan Gonzalez-Valero

The Tokyo Electrc Power Company Inc.

Yoshharu Tachbana

Toyota Motor Corporaton

Masayo Hasegawa; Stephan Herbst

Umcore

Guy Ether; Luc Gellens

Vattenfall AB

Goran Svensson

Volkswagen AG

Danel-Sascha Roth; Georg Bäuml

Weyerhaeuser Company

Bob Ewng; Donald Had; Venkatesh Kumar
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Katkıda bulunanlar
Proje danışmanları
Baş Danışman

Ged Davs

Danışman

Angela Wlknson, Oxford Ünverstes

Yazarlar

Bradley R. Fsher; Lloyd Tmberlake

Canlandırıcı/sentezleyc

Robert Horn

Katkıda bulunan dğer uzmanlar
Allance for Global Sustanablty (Küresel Sürdürüleblrlk İttfakı): Chalmers Teknoloj Ünverstes (Anders Marby, Björn
Jan Malbert, Eon Ó Bron, Flp Johnsson, Greg Morrson, Magdalena Svanström, Merrtt Polk); Massachusetts Teknoloj
Ensttüsü (Davd Marks, Sarah Slaughter, Stephen Connors); İsvçre Federal Teknoloj Ensttüsü, Zürh (Chrstne Bratrch,
Peter Edwards); Tokyo Ünverstes (Kensuke Fukush); Küresel Ayak İz Ağı (Davd Moore; Jennfer Mtchell; Maths
Wackernagel; Steven Goldfnger; Susan Burns; Wlly de Backer); PrcewaterhouseCoopers, İngltere (Macroeconomcs)
Vzyon 2050 bölgesel dyaloga katkıda bulunanlar

Pekn ve Şanghay
Bogota
Buenos Ares
Gland, IUCN le
Harare
Hong Kong
İstanbul
Johannesburg
Karaç
Kuala Lumpur
Londra
Maputo
Moskova
Yen Delh

WBCSD bölgesel ağ ortakları:
BCSD Çn
BCSD Kolombya (CECODES)
BCSD Arjantn (CEADS)
BCSD Zmbabwe
İş Çevresel Konsey, Hong Kong
BCSD Türkye
Ulusal İş Grşm, Güney Afrka
BCSD Pakstan
BCSD Malezya
BCSD İngltere
FEMA, Mozambk
Snegr Development, Rusya
Hndstan Sanay Konfederasyonu,
Hndstan

Proje şrketlernn yerel temslcler:
PrcewaterhouseCoopers
GrupoNueva; Storebrand; WBCSD
PrcewaterhouseCoopers
Holcm; Syngenta; WBCSD
WBCSD
PrcewaterhouseCoopers
PrcewaterhouseCoopers; The Procter
& Gamble Company
Accenture; Eskom Holdngs Lmted
WBCSD
PrcewaterhouseCoopers
PrcewaterhouseCoopers; WBCSD
WBCSD
Alcoa; PrcewaterhouseCoopers
Infosys Technologes Lmted; WBCSD

Oslo
Sao Paulo
Sharjah
Tokyo

BCSD Brezlya (CEBDS)
BCSD BAE
Nppon Kedanren, Japonya

Storebrand ASA, WBCSD
PrcewaterhouseCoopers
PrcewaterhouseCoopers
Osaka Gas; Sony; TEPCO; Toyota;
WBCSD

Vzyon 2050 bölgesel katılım

çok sayıda çalıştay ve dyalog

ortaklarının ve dğer çeştl paydaş

dyalogları ve çalıştayları:

gerçekleştrld. Amaç, Vzyon

gruplarının yoğun şbrlğ ve desteğyle

2050‘nn bulgularının küresel br

gerçekleşen bu üretken çabaya katılan

Proje boyunca dünyanın dört

bakış açısını yansıtmasını sağlamaktı.

bölgeler göstermektedr.

br yanındak başlıca bölgelerde

Buradak harta, WBCSD Bölgesel Ağ

Vizyon 2050: İş dünyası için yeni gündem

71

Vzyon 2050’ye katkıda bulunan dğer kş ve kurumlar
Kşler: Al Fernandez; Alex Soojung-Km Pang; Alexander Bassen; Amanda Ells; Anthony Kleanthous; Anupama Murthy;
Arne Jon Isachsen; Barry Carn; Celna Realuyo; Charles Iceland; C.S. Kang; Hardn Tbbs; Hunter Lovns; Jan Bakkes; JeanFrancos Manzon; Jemlah Mahmood; Jerome Lafelly; John Hawksworth; Josh Knowles; Kshtj Mnglan; Preet Pncha; Rajv
Shah; Robert Schock; Roht K.N. Shenoy; Sarah Dekkche; Srkanth Nadhamun; Thomas Fredman; Thomas Homer-Dxon; Urs
Zurbrggen; Vjay Rajan
Kurumlar: Emergng World Forum/New Angles
Proje Sekretaryası
Ana Ekp
Per Sandberg
Njma Khan
L L Leong

Proje Drektörü
Proje Yönetcs (Accenture desteğyle)
Proje Yönetcs (PrcewaterhouseCoopers desteğyle)

WBCSD çalışanları/stajyerler
Anouk Pasquer DDo; Cheryl Hcks; Danelle Carpenter Sprüngl; Katherne Madden; Kja Kummer; Nour Chaabane; Pedro
Moura; Phlp Reuchln; WBCSD çalışma grupları
Araştırma asstanları
Derek Warnck; Eon Ó Bron; Olver Vlaça; Samantha Joseph; Steven Wang; Susan Keane
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Amaçlarımız:

üyeleriyle ve birçok başka danışman/
rehberle yakın danışma içinde

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma
İş Konseyi (WBCSD), ekonomik

İş Liderliği: sürdürülebilir kalkınma

geliştirilen rapor, başlıca görüş ve

büyüme, ekolojik denge ve sosyal

konusunda lider bir iş savunucusu

perspektiﬂer üzerinde geniş bir

ilerleme aracılığıyla sürdürülebilir

olmak

anlaşma sağlanması amacıyla,
bütün proje üyeleri tarafından

kalkınmaya yönelik ortak taahhütte
bulunan 200 kadar şirketi bir araya

Politika Geliştirme: iş dünyasının

gözden geçirilmiştir. Ne var ki bu,

getirmektedir. Üyelerimiz 36’yı

sürdürülebilir kalkınmaya katkıda

her üye şirketin rapordaki her ifadeyi

aşkın ülkeden ve 22 büyük sanayi

bulunması için çerçeve koşullarını

mutlaka onayladığı ya da desteklediği

sektöründen gelmektedir. Ayrıca 60

yaratacak politikalar geliştirilmesine

anlamına gelmez. Raporun kullanımı

ulusal ve bölgesel iş konseyi ve iş

yardımcı olmak

ya da yararlanılması okurların kendi
tercihine kalmıştır.

ortağı kuruluşlardan oluşan küresel
bir ağdan da faydalanmaktayız.

İş Gerekçesi: sürdürülebilir
kalkınma için iş gerekçesini

Misyonumuz sürdürülebilir

geliştirmek ve desteklemek

kalkınmaya doğru değişimde

ISBN: 978-975-7051-84-8
Tasarım: Services Concept
Fotoğraﬂ ar: iStock, Flickr, photos.com,

katalizör görevi görecek bir

En İyi Uygulama: iş dünyasının

iş liderliği sunmak ve giderek

sürdürülebilir kalkınmaya katkısını

sürdürülebilir kalkınma

gözler önüne sermek ve üyeler

meselelerinin şekillendirdiği bir

arasında en iyi uygulamaları

dünyada iş dünyasının işletme,

paylaşmak

inovasyon yapma ve büyüme
lisansını desteklemektir.

Copyright © WBCSD, Şubat 2010

UNFPA, Dreamstime, Stora Enso,
Titan, Arcelor Mittal, Shell,
World Bank
Vizyon 2050 iletişim enformasyonu
Proje Direktörü: Per Sandberg,

Küresel Erişim: gelişmekte olan

sandberg@wbcsd.org

uluslar ve geçiş aşamasında olan

Yardımcı Yönetici: Kija Kummer,

uluslar için sürdürülebilir bir

kummer@wbcsd.org

geleceğe katkıda bulunmak

Proje Yöneticisi: Nijma Khan, nijma.
khan@accenture.com

www.wbcsd.org

Proje Yöneticisi: Li Li Leong, li.li.
leong@my.pwc.com

Vision 2050 contacts

Feragat

Project Director: Per Sandberg,

Bu rapor WBCSD adına yayınlanmıştır.

sandberg@wbcsd.org

WBCSD sekretaryasının desteğiyle,

Assistant Manager: Kija Kummer

29 üye şirketin temsilcileri arasında

kummer@wbcsd.org

işbirliğine dayalı 18 aylık bir çabanın

Project Manager: Nijma Khan,

sonucudur. Diğer WBCSD projeleri

nijma.khan@accenture.com

gibi Vizyon 2050 de dünyanın çeşitli

Project Manager: Li Li Leong,

yerlerinden çok çeşitli sosyal

li.li.leong@my.pwc.com

paydaşların katkısını almıştır. Proje

Baskı: Şoteks
Gümüşsuyu Cad. Topkapı Center
Odin İş Merkezi No: 25/170
34140 Topkapı-İstanbul
Tel: 0212 613 37 48
www.soteksetiket.com

FSC belgeli kağıt ile
basılmıştır.

Vizyon 2050 hakkında daha fazla enformasyon ve kaynak için web sitemize bakabilirsiniz: www.wbcsd.org/web/vision2050.htm
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Teşekkür

WBCSD hakkında

2004 yılında kurulan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)
Türkiye’nin ve Türk İş dünyasının sürdürülebilir başarısı için, toplumsal,
çevresel ve ekonomik ortam ve şartların olumlu gelisimine destek vermeyi
hedeflemektedir.
SKD dünya çapında aynı konularda faaliyet gösteren Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Türkiye’deki temsilcisi ve tek iş ortağıdır.
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), 200 kadar uluslararası
şirketin üyesi olduğu ve sadece sürdürülebilir kalkınma alanındaki gelişmelerin
sağlanması için çalışmalar yapan bir uluslararası (think thank) düşünce
kuruluşudur. WBCSD, ayrıca 65 ülkede de önemli sayıda üyesi olan bölgesel ağ
kurulusları ile temsil edilir.
WBCSD ile paralel çalışmalarını sürdürerek dünyadaki sürdürülebilirlik
alanındaki gelişmeleri Türk İş dünyasının gündemine taşıyan ilk iş dünyası sivil
toplum kuruluşu olan SKD ana çalışma alanlarını; sürdürülebilir kalkınmanın
Türk şirketleri tarafından tanınması ve doğru algılanması, Türkiye’den örnek
uygulamalarının artması, sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılan politikaların
oluşması için destek verilmesi, iş dünyasının katılımcı rolünün ve işbirliklerinin
artması olarak belirlemiştir. Bu ana hedefleri temel alan iklim değişimi, enerji,
su, biyolojik çeşitlilik, toplumsal kalkınma, kurumsal yönetim vb. tüm konular
genel ve sektörel anlamda dernek çalışma alanında yer almaktadır.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
katkılarından dolayı aşağıdaki kurumlara teşekkür eder
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