
Dünya Çevre Günü

5  Haziran  Dünya  Çevre  Günü,  çevremizin  korunması  ve  geliştirilmesinde  
dünya çapında farkındalık yaratmayı ve harekete geçmeyi teşvik etmek için Birleşmiş
Milletler'ce belirlenmiş olan önemli bir gündür. 1974 yılındaki başlangıcından bu yana,
Dünya Çevre Günü, deniz kirliliği ve küresel ısınmadan sürdürülebilir tüketim ve yaban
hayatı suçlarına kadar aciliyeti giderek artan konularda farkındalığın yükselmesi ve  
harekete geçmek için küresel bir platform haline gelmiştir. Dünya Çevre Günü her  
şeyden önce, Dünya'nın geleceğine sahip çıkmak ve ona özen göstermek amacıyla bir
şey yapmak için bir halk günü olarak değerlendirilmektedir. Bu “bir şey” yerel, ulusal
veya küresel odaklı olabilir; çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusunda bireysel  
bir  çaba  olabileceği  gibi  kitlesel  anlamda  da  bir  çaba  olabilir.  Herkes  bu  seçimi  
yapmakta özgürdür. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) organizasyonu ile Dünya Çevre
Günü’nde her yıl farklı bir temaya vurgu yapılmaktadır. Bu yılın teması, “ İnsanların  
doğayla kenetlenmesi”dir. Bu yılki tema bize doğanın nasıl bir parçası olduğumuzu 
ve ona nasıl  bağlı  olduğumuzu düşünmeye davet  ediyor.  Zira 4,5 milyar  yaşındaki
dünyada  150.000  yıllık  kısa  insanlık  tarihinde  yaşananlar  bu  çağrının  içeriğini  
doğrulamaktadır.  Avcı  ve  toplayıcı  toplumlardan  günümüze  kadar  geçen  sürede
insanoğlu bir yandan doğayı  anlama ve doğal kaynaklardan yararlanmanın yolunu  
aramıştır.  Bunun  yanında  doğaya  egemen  olma,  onu  istediği  gibi  şekillendirme  
konusunda  da  insanlık  geçmişte  olduğu  gibi  günümüzde  de  büyük  çaba  
göstermektedir. Ancak sürekli artan dünya nüfusu, bu nüfus artışına paralel olarak  
insan ihtiyaçlarını  karşılamak için üretim ve tüketimdeki artış ve doğal kaynakların  
sürdürülebilir  olmayan  bir  şekilde  kullanımı,  günümüzde  insanlığın  başta  iklim  
değişikliği olmak üzere çok sayıda küresel düzeydeki çevre sorunu ile karşı karşıya
kalmasına neden olmuştur. Bu sorunların günümüzde insan yaşantısını nasıl etkilediği
bilinmektedir. Bu nedenle 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün, bütün bunları düşünme,
anlama ve gerek çevre sorunlarının çözümü gerekse doğanın korunması konusunda
farkındalık yaratıp harekete geçmek için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.
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 DOĞA

Do a Korumağ
Doğal kaynaklar, bu kaynakların bulunduğu yerde yaşayan türler ve biz, yani insanlar, birbirimize bağlıyız. Biyolojik

çeşitliliğin oluşturduğu yaşam ağı, güvenli gıdaya, temiz suya ulaşmamızı ve sağlıklı yaşamamızı sağlıyor. Ancak
bugün  yaşam  tarzımız  ve  tüketim  alışkanlıklarımızla  doğanın  bize  sağladığının  %50  üzerinde  doğal  kaynak
tüketiyoruz.

http://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/doga_koruma/

Break Free: Bir Ortakl n Hikayesi ığı
Break Free, fosil yakıtlara karşı global bir mücadele. Küresel bir dil kullanma ve adlandırma ihtiyacından dolayı

geçen yıldan bu yana birçok ülkede dillere pelesenk oldu bile. Bilelim, duyuralım, duymayanlara anlatalım. Çünkü
yıllardır adı konmayan bir mücadele, küresel kanalda bu isimde buluşuyor. Tam iki yıldır.

http://www.greenpeace.org/turkey/tr/news/blog/mavi-gezegen/break-free-bir-ortakligin-hikayesi-170322/blog/59019/

http://www.greenpeace.org/turkey/tr/news/blog/mavi-gezegen/break-free-bir-ortakligin-hikayesi-170322/blog/59019/
http://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/doga_koruma/


Çe me'de deniz yak ttan temizlendiş ı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Lady Tuna adlı geminin karaya oturması ve 50 ton yakıtın denize sızmasıyla

birlikte başlayan çevre kirliliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yakıtın temizlendiği ve denize girilebileceğine
dair rapor verdi.  İl  Müdürü Selahattin Varan da, ilçenin turizmini kimsenin baltalamasına izin vermeyeceklerini
söyleyip, "Çeşme denizi tertemiz oldu. Yerli ve yabancı turistlerimiz gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilirler" dedi.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/733736/Cesme_de_deniz_yakittan_temizlendi.html

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

ABD Ba kan  Donald Trump, ABD'nin Paris klim Anla mas 'ndan imzas n  çekti ini duyurduş ı İ ş ı ı ı ğ

Trump,  anlaşmanın  ABD'nin  'dezavantajına  olduğunu,  diğer  ülkelere  ABD'ye  karşı  ekonomik  avantaj
sağladığını' söyledi.

ABD'nin  yeni  'daha  adil  bir  anlaşma  arayışında  olacağını'  ifade  eden  ABD  Başkanı  "Bugünden  itibaren
anlaşmaya uymaya son veriyoruz" dedi.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40122361

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40122361


AB ve Çin'den ABD'ye kar  ortak iklim de i ikli i aç klamasşı ğ ş ğ ı ı
Çin ve Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın hakkındaki nihai kararı vermesi beklenen Paris iklim

değişikliği anlaşmasına sahip çıkan ortak bir açıklama üzerinde uzlaşmaya vardı.

Açıklamada, bu anlaşmanın "hiç olmadığı kadar önemli bir zorunluluk" olduğu söylendi.

BBC tarafından görülen taslak metinde, anlaşmanın hayata geçirilmesi için "en üst düzeyde siyasi kararlılık"
gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40115469

Venedik Kanal ’ndaki devasa eller iklim de i ikli ine kar  yükseliyorı ğ ş ğ şı
İklim değişikliği  ve küresel  ısınma patlamaya  hazır  bir  saatli  bomba gibi  geri  saymaya  devam ediyor.  Bu

modern probleme dikkat çekmek içinse İtalyan sanatçı Lorenzo Quinn 2017 Venedik Sanat Bienali için devasa bir
heykel tasarladı. İnsan vücudunun parçalarını sanatında kullanmayı seven Quinn, bu projesinde devasa iki el ve
kol ile “Destek” isimli  çalışmasını Venedik Bienali’nde gösterime açtı. Ca’ Sagredo Otelini  kanallardan çıkarak
destekleyen bu iki el, insanlığı iklim değişikliğine karşı zaman geçmeden harekete geçmeye çağırıyor.

http://www.yesilist.com/venedik-kanalindaki-devasa-eller-iklim-degisikligine-karsi-yukseliyor/



ENERJİ

Çin dünyan n en büyük yüzen güne  enerjisi santralini kurduı ş
Çin, güneş enerjisi santrallerine bir yenisini daha ekledi.
Çin devleti  hem enerjide dışarıya bağımlılığı  azaltmak,  hem de giderek ölümcül  seviyelere tırmanan çevre

kirliliğini  azaltabilmek  için  alternatif  enerji  kaynaklarına  yatırım yapıyor.  Uzun vadede nükleer  füzyon üzerine
büyük yatırım yapan Çin, bu arada güneş enerjisini de ihmal etmiyor.

Bu bağlamda Çin’in  Anhui  bölgesinde yer alan Huainan kenti  yakınlarında kurulan yeni  bir  güneş enerjisi
santrali,  özellikleri  sebebiyle  kendi  sınıfının  en büyüğü olarak  kabul  ediliyor.  Eskiden kömür  üretilen bölgeye
kurulan santral, karaya değil deniz üzerine yerleştirilmiş.
http://enerjienstitusu.com/2017/05/25/cin-dunyanin-en-buyuk-yuzen-gunes-enerjisi-santralini-kurdu/

Hidroelektrik Enerjisi ve Türkiye

Hidrolik enerjinin gelişimi küresel ölçekte giderek tartışılan bir konu olarak gündemde yer alıyor. Özellikle küresel
iklim değişikliğiyle mücadele ve artan enerji talebini karşılamak için doğal gaz, petrol, kömür gibi kaynaklara kıyasla
daha temiz ve yenilenebilir bir kaynak olduğu gerekçesiyle hidroelektrik sektörünün gelişimi devletler tarafından teşvik
ediliyor. 
http://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/ayak_izinin_azaltilmasi/su/yenilenebilir_enerjinin_surdurulebilirligi/

http://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/ayak_izinin_azaltilmasi/su/yenilenebilir_enerjinin_surdurulebilirligi/
http://enerjienstitusu.com/2017/05/25/cin-dunyanin-en-buyuk-yuzen-gunes-enerjisi-santralini-kurdu/


Kosta Rika bu y l elektri in neredeyse tamam n  yenilenebilir kaynaklardan sa ladı ğ ı ı ğ ı
Sürdürülebilir çevre politikalarına yönelik atılan küresel anlamdaki adımlara ilham veren bu harika süreç Kosta

Rika’da başladı.
62021’e kadar karbonsuz hava sahası oluşturmayı hedefleyen Orta Amerika’daki gelişmekte olan Kosta Rika,

Kosta Rika Elektrik  İdaresi’ne  göre  bu yıl  elektriğin  neredeyse tamamını  yenilenebilir  kaynaklardan sağladı.  Oy
birliğiyle  12 Aralık  2015’te  kabul  edilen Paris  İklim Sözleşmesi‘nin  ardından insanların  fosil  yakıtlara  bağlılığı  ve
güveninin artık geçmişte kaldığı görülüyor.

http://enerjienstitusu.com/2017/05/26/kosta-rika-yil-elektrigin-neredeyse-tamamini-yenilenebilir-kaynaklardan-sagladi/

zmir Büyük ehir Belediyesi, çat lar  güne  santrallerine çevirmeye devam ediyorİ ş ı ı ş
ESHOT’un Buca’daki atölye binaları  çatılarında toplam 10 bin metrekarelik güneş enerjisi  santrali  kuran İzmir

Büyükşehir  Belediyesi,  şimdi  de  Bayraklı  Ekrem Akurgal  Yaşam Parkı’ndaki  spor  salonu  ve otopark  alanlarının
çatılarını enerji tesisine çevirdi. Parkın elektrik ihtiyacının tamamı ile Havagazı Fabrikası’ndaki enerji ihtiyacının yüzde
40’ını karşılayacak fotovoltaik güç sistemi ile engelli ve elektrikli binek araç şarj istasyonları da çalıştırılacak.

http://enerjienstitusu.com/2017/05/30/izmir-buyuksehir-belediyesi-catilari-gunes-santrallerine-cevirmeye-devam-ediyor/



Hidroelektrik Enerjisinin Üretiminde Ana Oyuncu, GAP Projesi                                

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında bölgede yapımı tamamlanan hidroelektrik santralleri,  Türkiye’  nin
hidroelektrik enerjisi üretiminin yarısını karşılıyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi kurulduğunda, 22 baraj, 19 HES ve sulama şebekelerinin yapımı planlanan Proje
için son yıllarda ayrılan büyük ödeneklerle birçok yatırım bitirildi, enerji yatırımlarında tamamlanma oranı % 74
gibi ciddi bir orana ulaştı.

http://www.enerjigundemi.com/hidroelektrik-enerjisinin-uretiminde-ana-oyuncu-gap-projesi/

Jeotermal enerji sektörü son 5 y lda 5 kat büyüdüı
Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi, IGC Türkiye 2017″nin İkincisi, 22-24 Mayıs’ta, yurt içinden ve yurt dışından

birçok uzmanın katılımıyla İzmir’de gerçekleşti.Swissôtel Büyük Efes de düzenlenen kongrede, JESDER (Jeotermal
Elektrik  Santral  Yatırımcıları  Derneği)  Başkanı  Ufuk  Şentürk,  dünya  bankasınca  düzenlenen  finansal  forumda
“Jeotermal Yatırımlarının Finansal İhtiyaçları” konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kongrede, Jeotermal Elektrik
yatırımların devam edebilmesi için yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasının (YEKDEM) devamının
gerekliliği vurgulandı.

http://enerjienstitusu.com/2017/05/26/jeotermal-enerji-sektoru-son-5-yilda-5-kat-buyudu/

http://www.enerjigundemi.com/hidroelektrik-enerjisinin-uretiminde-ana-oyuncu-gap-projesi/
http://www.enerjigundemi.com/wp-content/uploads/2017/03/gap.jpg


Ak ll  ebekelerı ı ş
Sera gazı kaynağı fosil yakıtların yerine temiz yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin biçimde entegrasyonu iklim

değişikliğininin hızını yavaşlatacak veya azaltacaktır.
Cihazlarda elektrik tüketimini azaltan teknoloji geliştirmeleri gibi birçok enerji verimliliği önlemi, şebekedeki toplam

yükü  azaltmak  için  önemli  kümülatif  etkiye  sahiptir.  İklimlendirme,  binaları  ısıtma  ve  soğutma  için  elektrik
gereksinimlerini azaltır. Bunun yanısıra, akıllı şebeke teknolojileri ve politikaları, tüketirken aynı zamanda üreten adına
''üreten tüketici'' denen yeni bir tüketici sınıfı gibi bir dizi yeni çözümü ve adaptasyon önlemlerini destekler.

http://www.greenpeace.org/turkey/tr/news/blog/mavi-gezegen/akilli-sebekeler-170418/blog/59209/

TARIM VE GIDA

Tek bir zeytin a ac  sanayiden ve madenden daha de erlidirğ ı ğ
Ülke  zeytinciliğinin  sonunu  getirecek  bir  yasa  tasarısı,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi’nde  görüşülüyor.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, üretim ve yatırımın önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen “Üretim Reform
Paketi Yasa Tasarısı” olarak hazırlanan ve “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olarak Başbakan Binali Yıldırım
imzası Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ile sevk edilen tasarı zeytincilik konusunda çok önemli değişiklikler öngörüyor.

Yasa tasarısı 76 maddeden oluşuyor. Tasarının 2,3 ve 4. maddeleri zeytincilikle ilgili düzenlemeler öngörüyor.
Daha doğrusu tasarıda yer alan düzenlemeler ile zeytinliklerin talan edilmesinin,ranta açılmasının önü açılıyor.

http://www.tarimdunyasi.net/2017/05/24/5891/



Türkiye meyve ve sebzelerini markala t rmak için harekete geçtiş ı
Türkiye’nin Bursa bölgesi siyah incirden sofralık zeytine kadar birçok meyve ve sebzesiyle meşhur. Türkiye

şimdi Bursa’nın meyve sebze ürünlerinin ününü hem ülke içinde hem de yurt dışında güçlendirmeyi planlıyor.
Böylece üreticilerin gelirlerinin arttırılması ve sürdürülebilir, kapsayıcı gıda sistemlerinin kurulması hedefleniyor.

Avrupa  İmar  ve  Kalkınma  Bankası  ve  BM Gıda  ve  Tarım  Örgütü  (FAO)  ulusal  yetkililer  ve  özel  sektör
temsilcileriyle kaliteli ve menşe merkezli etiketlemeyi -geliştirmek için birlikte çalışıyor. Bunların başında Coğrafi
İşaretli (Cİ) ürünler geliyor.

http://www.un.org.tr/turkiye-meyve-ve-sebzelerini-markalastirmak-icin-harekete-gecti/

 

K rsal kalk nma olmadan tar m n kalk nmas  mümkün de ilı ı ı ı ı ı ğ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kırsal kalkınma kapsamında toplamda 7 milyar liralık yatırım
olduğunu ve yaklaşık 60 bin istihdam gerçekleştiğini belirterek "Tarım kalkınmadan ülkenin kalkınması mümkün
değildir. Kırsalda kalkınma olmadan da tarımın kalkınması mümkün değil. Onun için hep beraber, bütün imkânları
destekleri kullanarak, üretmemiz, kalkınmamız gerekiyor." dedi.

EXPO  Kongre  Merkezi'nde  düzenlenen  EXPO  2016  Antalya  Fuarı'nın  sezon  açılışı  ile  Tarım  ve  Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) "10. Yılımızda Kırsal Kalkınma Buluşması" etkinliğine katılan Çelik,
burada yaptığı konuşmada, EXPO 2016 Antalya'nın bir yıl önce açıldığını ve 6 ay hizmet verdiğini söyledi.

Açılışına 57 ülkenin katıldığını hatırlatan Çelik, EXPO'yu her türlü olumsuzluğa rağmen 5 milyon kişinin ziyaret
ettiğini anlattı.

http://www.tarim.gov.tr/Haber/1179/Kirsal-Kalkinma-Olmadan-Tarimin-Kalkinmasi-Mumkun-Degil



 FAO, Türkiye ile Afrika aras nda artan i birli ine destek veriyorı ş ğ
Türkiye  gıda  güvenliği  ve  beslenme,  tarımsal  kalkınma,  sürdürülebilir  doğal  kaynak  yönetimi,  gençlerin

istihdamı  ve cinsiyet,  tarımsal  ticaret  ve yatırım ve diğer  teknik  konularda Afrika’ya  sunduğu artan  işbirliğini
genişletirken BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bunu destekleyen güçlü bir rol oynuyor.

Antalya’da  bugün  başlayan  iki  günlük  konferans  Türkiye  ile  Afrika  arasında  yeni  işbirliği  yolları  kurmayı
amaçlıyor.  FAO Genel  Direktör  Yardımcısı  ve  Avrupa  ve  Orta  Asya’dan  Sorumlu  Bölge  Temsilcisi  Vladimir
Rakhmanin de Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu’na katılıyor. Rakhmanin forum
çerçevesinde Türkiye ile Afrika’dan yetkililerle bir araya gelecek ve birçok yan etkinliğe katılıyor.

http://www.un.org.tr/fao-turkiye-ile-afrika-arasinda-artan-isbirligine-destek-veriyor/

ÇEVRE MEVZUATI

ÇED Yönetmeli i’ndeki De i iklik Resmi Gazete’de Yay mlandğ ğ ş ı ı

26.05.2017 tarih ve 30077 sayılı  Resmi Gazete’de Çevresel Etki Değerlendirmesi düzenlemesinde değişiklik
yapıldı. Güneş enerjisi yatırımlarını da ilgilendiren değişikliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://enerjienstitusu.com/2017/05/26/gunes-enerjisi-yatirimlariyla-ilgili-cevresel-etki-degerlendirmesi-duzenlemesi-resmi-

gazetede-yayinlandi/

http://resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170526-2.htm

Büyük plan ve programlara halk n kat l m n n yolu aç ldı ı ı ı ı ı ı

Çevre  ve  sağlık  üzerinde  önemli  etkileri  olması  beklenen  plan  ve  programlar  artık  Stratejik  Çevresel
Değerlendirme Yönetmeliği’ne tabi  tutulacak.  Yürürlüğe giren yönetmeliğin,  muafiyet  verilmeyen sektörlere ait
plan ve programların  olumsuz çevresel  etkilerini  en aza indirmesi  umuluyor.  Enerji,  sanayi  ve ulaştırma gibi
çevreye etkisi yüksek sektörler ise 2023’ten sonra stratejik çevresel değerlendirme kapsamına alınacak.

http://www.wwf.org.tr/basin_bultenleri/guncel_haberler/?6600

11 May s 2017 tarih ve 30063 say l  Resmî Gazete’de “Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n n Belirlenmesi ı ı ı ı ı
ve Desteklenmesine li kin Yönetmelikte De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik” yay nlanm t r.İ ş ğ ş ı ı ı ış ı

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?

home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170511.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170

511.htm

http://enerjienstitusu.com/2017/05/26/gunes-enerjisi-yatirimlariyla-ilgili-cevresel-etki-degerlendirmesi-duzenlemesi-resmi-gazetede-yayinlandi/
http://enerjienstitusu.com/2017/05/26/gunes-enerjisi-yatirimlariyla-ilgili-cevresel-etki-degerlendirmesi-duzenlemesi-resmi-gazetede-yayinlandi/
http://www.un.org.tr/fao-turkiye-ile-afrika-arasinda-artan-isbirligine-destek-veriyor/


DUYURULAR

Ankara Üniversitesi Beşinci Çevre Günleri kapsamında 
“İnsanların Doğayla Kenetlenmesi - Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora” 

başlığı altında uluslararası sempozyum düzenlenecektir.

Tarih: 08-09 Haziran 2017,  Saat: 09:30
Yer: Ankara Üniversitesi Rektörlü ü Yüzüncü Y l Konferans Salonu, Tando an, Ankarağ ı ğ

www.ankara.edu.tr/sempozyum-insanlarin-dogayla-kenetlenmesi-kentte-ve-dogal-alanda-kutuplardan-ekvatorra/

Okyanus Konferansı 5-9 Haziran’da New York’ta toplanıyor: 
Amaç; denizlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması

Denizler  ve  okyanuslar  gıda,  ilaç,  biyoyakıt  ve  diğer  ürünler  başta  olmak  üzere  ana  doğal  kaynaklara
ulaşmamızı, atıkların ve kirliliğin doğa tarafından temizlenmesini sağlıyor, fırtınaların şiddetini önleyici tampon görevi
yapıyor. Denizleri ve okyanusları korumak, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını ve adaptasyonu kolaylaştırıyor.

Peki insanlık denizler ve okyanuslar için ne yapıyor?
Denizlerdeki birikintilerin seviyesinin artması büyük bir çevre ve ekonomi sorununa dönüşüyor. Denizlerdeki

birikintiler, canlı türlerine dolaştıkları ya da deniz canlıları tarafından yendikleri için biyoçeşitliliği olumsuz etkiliyor.
Söz konusu birikintiler deniz canlıların ölümüne yol açıyor ve soylarının tükenme riskini yaratıyor.
http://www.un.org.tr/okyanus-konferansi-5-9-haziranda-new-yorkta-toplaniyor-amac-denizlerin-korunmasi-ve-surdurulebilir-
kullaniminin-saglanmasi/

http://www.ankara.edu.tr/sempozyum-insanlarin-dogayla-kenetlenmesi-kentte-ve-dogal-alanda-kutuplardan-ekvatorra/


Türkiye Denizlerinde Petrol Kirliliği ve Önlemler Paneli
5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinliği

İstanbul Deniz Ticaret Odası Toplantı Salonu – Fındıklı

Panelde son dönemde ülkemizde yaşanan İzmit Körfezi ve Çeşme'deki petrol yayılması ile ilgili görüş alışverişinde
bulunulacak,  petrol  kirliliğinin  önlenmesi  konusunda  alınılabilecek  önlemler,  ülkemizde  petrol  kirliliğinde  acil
müdahale ve kirliliğin önlenmesi, hassas ekosistemlerin haritalanması ve devlet kurumlarının aldığı önlemlerde
tartışılacaktır.

Orman ve Su leri Bakanl  Su Konusunda Uluslararas  E itimler Düzenleyerek              İş ığı ı ğ
Tecrübelerini Payla yor…şı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir yandan ülkemizin her bir köşesine hizmet götürmek için gayret gösterirken
diğer yandan da düzenlediği eğitimlerle sahip olduğu tecrübeleri diğer ülkelerle paylaşıyor.

Orman  ve  Su  İşleri  Bakanlığı,  Bakanlığa  bağlı  Türkiye  Su  Enstitüsü  (SUEN)  vasıtasıyla  ülkemizin  su  ve
hıfzıssıhha konusundaki  teknik tecrübesini  ulusal  ve uluslararası düzeyde eğitimler  düzenleyerek farklı  ülkelere
aktarıyor.

http://www.ormansu.gov.tr/haber/orman-ve-su-i-%C5%9Fleri-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-su-konusunda-uluslararas
%C4%B1-e%C4%9Fitimler-d%C3%BCzenleyerek-tecr%C3%BCbelerini-payla%C5%9F%C4%B1yor

http://www.ormansu.gov.tr/haber/orman-ve-su-i-%C5%9Fleri-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-su-konusunda-uluslararas%C4%B1-e%C4%9Fitimler-d%C3%BCzenleyerek-tecr%C3%BCbelerini-payla%C5%9F%C4%B1yor
http://www.ormansu.gov.tr/haber/orman-ve-su-i-%C5%9Fleri-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-su-konusunda-uluslararas%C4%B1-e%C4%9Fitimler-d%C3%BCzenleyerek-tecr%C3%BCbelerini-payla%C5%9F%C4%B1yor


TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI’NIN MEVCUT YAYINLARI

2015 yılında yitirdiğimiz Türkiye Çevre Vakfı’nın 
kurucularından ve 37 yıl boyunca Vakfın Genel 
Sekreterliğini yürütmüş olan Engin Ural’ın anısına
hazırlanan “Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri” 
konulu kitap yayınlanmıştır. Kitapta küresel iklim 
değişikliğinin nedenleri ile çevresel, ekonomik ve 
sosyal alanlardaki önemli sonuçlarına ilişkin 
araştırma ve değerlendirmeler yer almaktadır.
2016, 287 sayfa,  10 TL.

Türkiye Çevre Vakfı’nın 18-19 Ekim 2007’de 
düzenlediği Türkiye’de Çevre Eğitimi konulu 
toplantıdaki sunuşlar ve yapılan tartışmalar, bu 
kitapta bir araya getirilmiştir. 
2. Baskı, 2015, 160 sayfa, 8 TL.



20 Kasım 2008’de Kocaeli’nde ve 5 Şubat 2009’da İzmir’de 
yapılan ve sanayi kesimi temsilcileri ile diğer ilgililerin katıldığı 
iki toplantıdaki sunuş ile izleyen tartışmalar, bu kitapta bir 
araya getirilmiştir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi’nin tam metni ile Kyoto Protokolü’nün 
resmî olmayan tercümesi de ek olarak kitapta bulunmaktadır. 
2009, 128 sayfa, 5 TL.

Türkiye Çevre Vakfı’nın çalışmaları arasında, Çevre Hukuku 
ayrı bir yere sahiptir. Kurulduğu günlerde, bu hukuk dalının 
tanınması ve yerleşmesi için çalışan, 1982 Anayasası’ndaki 
56. Maddeyi teklif eden, 1981’de Çevre Kanunu Taslağı’nı 
hazırlayarak kabulünde önemli rol oynayan TÇV, Kanun’un 
30. Yıldönümünde yayınladığı bu kitapta bir hizmet daha 
yaptığı inancındadır. Prof. Dr. Ruşen Keleş’in, Çevre Kanunu’nun 
30 yıllık geçmişine ve uygulamasına toplu bir bakış niteliğindeki
değerlendirmesi yanında; mukayeseli bir çalışma yapacak 
hukukçulara faydalı olacağı düşüncesiyle, TÇV’nin 1981’de 
hazırladığı taslak, o günlerdeki hükümetin teklifi, Kanun’un 
ilk ve bugünkü hali de, kitaba konmuştur.
2013, 107 sayfa, 5 TL.



Türkiye Çevre Vakfı’nın 30 Yılda
Yayınladığı ve Mevcudu Kalmayan
Kitaplarından
Çevre ve Hukuk’tan,
Çevre Koruma Kanunu Taslağı’ndan,
İnsan ve Çevre’den,
İklim ve İnsan’dan,
Ekoloji ve Çevre Bilimleri’nden,
Sanayi ve Çevre Konferansı’ndan,  
Biyolojik Çeşitlilik’ten,
Biyolojik Zenginlikler ve Kalkınma’dan,
Çevre ve Kalkınma İlişkileri’nden, 
Ortak Geleceğimiz’den, 
Türkiye’nin Sulak Alanları’ndan,
Turizm ve Çevre Konferansı’ndan,  
Kalkınmanın Demokratikleşmesi’nden,
Yeşil Yönetim’den,  
Değişimin Gündemi’nden,
Küresel Komşuluk’tan,  
Geleceğe Özen’den,  
Atatürk’ün Tabiat ve Çevre Anlayışı’ndan,
Nüfus, Çevre ve Kalkınma Konferansı’ndan,  
GAP’ın Ekolojiye ve Tarıma Etkileri’nden,  
Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanması’ndan,  
İç Göç ve Çevre’den,  
GAP Yöresinde ÇED Eğitimi’nden,
Ansiklopedik Çevre Sözlüğü’nden,  
GAP Yöresindeki Endemik ve Tıbbî Bitkiler’den,
CITES ve Tıbbî Bitkiler’den,  
GAP Yöresi’nde Nüfus, Çevre 
    ve Kalkınma Konferansı’ndan,
AB ve Türk Mevzuatında Organik Tarım 
    ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar’dan

Seçilmiş Parçalar ve Özetler. 344 Sayfa 8 TL

20 Mart 2008’de İstanbul’da yapılan ve sanayi kesimi 
temsilcilerinin de katıldığı toplantıdaki sunuş ile 
yapılan tartışmalar ve katılanlar listesi, bu kitapta 
bir araya getirilmiş olup, konu ile ilgili olarak iki 
akademisyenin hazırladığı makaleler ve Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 
tam metni de, ek olarak kitaba konmuştur. 
2008, 112 sayfa, 5 TL.



Bu kitap, Türkiye Çevre Vakfı’nın 18 Aralık 2003’te 
düzenlediği ve Johannesburg Zirvesi’nin getirdiği 
sonuçları Türkiye açısından ele alan toplantıdaki 
tartışmaları bir araya getirmektedir.
2004, 72 sayfa, 3 TL.

Türkiye Çevre Vakfı’nın bir ekip çalışması sonunda 
ortaya çıkardığı bu kitap; güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, 
jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi ve 
küçük hidroelektrik santraları gibi altı ayrı konuda 
Türkiye’nin potansiyeline genel bir bakış getirirken, 
ilgili mevzuat ve akademik yayınlar hakkında da bilgi 
vermektedir. 2006, 368 sayfa, 8 TL.



   

Kitap Siparişi ve Ödeme Şekli

Kitap isteyenlerin, kitap bedelini “TÇV Döner Sermaye İşletmesi”nin 
IBAN: TR 250001500158007267943809 hesabına yatırıp, dekont örneğini e-posta ya da 

0 312 418 51 18 no.lu  faks yoluyla bize ulaştırmaları halinde, kitaplar, aynı gün içinde belirtilen 
adrese kargo ile gönderilecektir. Kargo ücreti alıcılara aittir.

Not: Dekont örneği ile birlikte, adres ve telefon numaralarının, ayrıca; istenen kitapların belirtilmesi de rica edilmektedir.

TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ

Prof. Dr. Mehmet Somuncu (Başkan),  Prof. Dr. M. Hakan Yiğitbaşıoğlu,
Yrd. Doç. Dr. Işıl Kaymaz, Doç. Dr. Selim Sanin, Özlem Yonar Coşkunsu

TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI HABER BÜLTENİ

Yerel süreli yayın. Ayda bir yayınlanır.
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdürü: Prof. Dr. Mehmet Somuncu

Tunalı Hilmi Cd. 50/20, 06660 Ankara
Tel: 425 55 08, Faks: 418 51 18

e-posta: cevre@cevre.org.tr

Dr. Mark J. Plotkin, doğadaki şifa verici sırların etkileyici 
örneklerini verirken, Güney Amerika’da yaşadığı heyecanlı 
tecrübeleri de aktarıyor, piyasada satılan ilâçlarda bitki ve 
hayvanlardan elde edilen etkili maddelerin ne kadar 
önem taşıdığını anlatıyor. Çevreye ilgi duyanlar yanında, 
bütün biyologların, eczacıların, hekimlerin dikkatle 
incelemesi gereken bu kitap herkesi heyecanlandıracak 
ve hayran bırakacak. 
2004, XVI + 208 sayfa, 5 TL.
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