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ELON MUSK ÇALIŞTAYI
Sürdürebilirlik insan, toplum ve ekonominin üç boyutlu olarak değerlendirilmesidir. Bu kavram
gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap verme doğrultusunda yaşamsal döngünün devam etmesini
temel alarak oluşmuş kavramdır. Sürdürebilirlik algısı ve uygulanışı dünyanın, insan psikolojisinin ve
kısıtlı kaynakların, gelecek nesillerin yerleşim ve tüketim üzerindeki etkisini belirler. Sadece
ekonomik kaygılar göz önüne alındığında dünyadaki sorunlara çözüm bulunmadığını, 2017 yılında
1970’den beri gelen açlık, yoksulluk, nüfus gibi problemlerin devam ettiğini görüyoruz. Dünyadaki
tüm problemlerin çözümü için riski teknoloji ile birleştirerek fırsata dönüştürüyoruz.
Mevcut durumda, Sosyal Gelişim İndeksinin gösterdiği skor 61 ama küresel hedeflerin gerçekleştiğini
varsaydığımızda skor 75’e yükseliyor. Şu anki durumda en yüksek performans 88 ile Norveç’e ve en
düşük performans 31 ile Orta Afrika Cumhuriyeti’ne ait. Yapılan araştırmalar doğrultusunda, 75’ e
ulaşmak için sadece ekonomik kalkınma yetmiyor. Bundan dolayı sosyal kalkınmaya ağırlık vermek
gerektiğini düşünüyoruz. Toplum bilincini artırıp, farkındalık kazandırması hedeflenen projelerle
insanların sosyal gelişmesi sağlanabilir. Bireysel olarak gösterdiğimiz faaliyetlerin bu süreçte önemli
olduğunu düşünüyoruz. Öncelikli olarak ekonomik hakları garantiye almadan sosyal boyutu ve sonra
da çevresel boyutu düşünemeyiz. Çevresel boyuttaki fonksiyonların gelişimi ekonomik ve sosyal
gelişimi kısıtlamaktadır. Çevreyi ekonomiyle birlikte düşünüp sürdürülebilirliği bütün olarak ele
alarak birbirleriyle bağlantısını kurmamız gerekiyor.
Geri dönüşüm kavramı, çevre bakış açısıyla düşünülmelidir. Doğal kaynak tüketiminin ve atık
oluşumunun azaltılması hedefiyle yapılacak üretimler gelecekte var olacaktır. Toplum bilincinin
artmasıyla, çevresel sorumluluğun üreten firmaların sorumluluğu altında olduğu bir döneme
girilmektedir. Tüketiciler, satın aldığı ürünlerle ilgili çevresel sorumluluğun üretici tarafından
sahiplenilmesini ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini düşünmektedir.
Gelecekte ekonomik gelişim, paylaşım ekonomisi ve döngüsel ekonomi kavramlarıyla iç içe olacaktır.
Bu bağlamda yapılan gelişimin sağlanabilmesi ve insanlığa faydası için şeffaflık ön planda olmalıdır.
Tıpkı Elon Musk’un,Tesla’nın kodlarını geliştirilebilmesi için halka açık olarak yayınlaması gibi.
Döngüsel ekonomi kavramı dediğimizde ise bir sanayi atığının, farklı bir sanayinin ham maddesi
olarak kullanılması bütünsel bakış açısını desteklemektedir.
Böylece geleceği, sürdürebilirlik ile şekillendirebileceğimizi düşünüyoruz. Sürdürülebilirlik gelecek için
vazgeçilmez bir kavram olarak geliştirildikçe, kavramı oluşturan yapı taşları ve ideolojiler uygulanıp
benimsendikçe, gelecek daha yaşanılabilir bir hal alacaktır.

