
 DOĞA

Korunan Alanlar m zda “Ulusal S n flama Kodlama” Çal mas  Tamamland …ı ı ı ı ış ı ı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğükorunan alanların

Dünya Doğayı  Koruma Birliği  (IUCN) kriterlerine dayalı  olarak Ulusal Korunan Alan Sınıflaması ve buna
bağlı kodlama çalışmasını tamamladı.

DKMP Genel  Müdürlüğü  tarafından  hazırlanıp  geçtiğimiz  yıl  yayınlanan  ulusal  sınıflama kapsamında
yayımlanan korunan alanlara nümerik kod verilerek korunan alanların sınıflanmasında önemli bir adım atıldı.
Türkiye’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı uhdesinde yer alan korunan alanlara dair (DKMP ve Orman Genel
Müdürlüğü alanları) istatistiki verilerin yayımlanması yetkisi DKMP Genel Müdürlüğü yetkisinde olup, yapılan
sınıflamalarla  oluşturulan  kodlar  Türkiye’de  Bakanlıkça  yönetilen  korunan  alanların  istatistiki  verilerine
erişimin  kolaylaşmasını  sağlıyor.  Kodlarla  yapılan  sorgulama  sayesinde  ilgili  korunan  alanın  kaynak
değerlerine kolayca erişilebiliyor.  Bu sayede kodlar  korunan alanlarda yapılması  planlanan tabiat turizmi
aktivitelerinde de yol gösterici oluyor.

http://www.milliparklar.gov.tr/anasayfa/resimlihaber/17-08-21/KORUNAN_ALANLARIMIZDA_
%E2%80%9CULUSAL_SINIFLAMA_KODLAMA%E2%80%9D_%C3%87ALI%C5%9EMASI_TAMAMLANDI
%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Sayı: 144- Eylül 2017



Ayval k özet: Küle dönen eytan Sofras ’n n ak beti ne olacak?ı Ş ı ı ı

Geçtiğimiz hafta çıkan, sebebi tartışmalı yangın sonucu küle dönen Şeytan Sofrası mevkii Ayvalık Tabiat
Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. 20 hektar büyüklüğündeki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangının
sebebi hakkındaki şüpheler sürüyor.

Yola uzak bölgede çıkması ve yayılış yönü bakımı gözetildiğinde rant uğruna özellikle yakıldığı düşünülen
Şeytan Sofrası yangınının resmî raporu halen yayınlanmadı.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da,
Ayvalık Cennet Koyu’ndaki yangında sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

http://www.yesilist.com/ayvalik-ozet-kule-donen-seytan-sofrasinin-akibeti-ne-olacak/

Ocak 2018’den itibaren naylon po et kullan m  bitiyorş ı ı

TPF  Başkanı  Mustafa  Altunbilek,  Atık  Yönetmeliği  kapsamında  naylon  poşetlerin  marketlerde  ve
mağazalarda 1 Ocak 2018’den itibaren yasaklanacağını belirterek, “Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez
torba kullanımına yönlendireceğiz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018’de devreye almayı planladığı Atık Yönetmeliği kapsamında market
ve  mağazalarda  naylon  olarak  nitelendirilen  poşetlerin  kullanımı  ücretli  olacak.  Market  ve  mağazalar
müşterileri  file  ve bez torba kullanımına yönlendirmeyi  planlarken bu kararın  temelinde doğada çok zor
çözünen naylon poşetlerin özellikle evlerde çöp torbası olarak kullanılması yatıyor. Bakanlık, çevreye zarar
veren bu ürünlerin kullanımını azaltmak için bu konuya özen gösteriyor.

http://www.idemahaber.com/ocak-2018den-itibaren-naylon-poset-kullanimi-bitiyor/

http://www.idemahaber.com/ocak-2018den-itibaren-naylon-poset-kullanimi-bitiyor/
http://www.yesilist.com/ayvalik-ozet-kule-donen-seytan-sofrasinin-akibeti-ne-olacak/


Okyanuslar n temizli ine yard mc  yüzen çöp kutusu “Seabin”ı ğ ı ı
Avustralyalı iki sörfçü Andrew Turton ve Pete Ceglinski, okyanusta yüzen plastik şişe, kağıt, yağ, yakıt ve

deterjan toplayabilen yüzen çöp kutusu Seabin’i (Deniz çöp kutusu) icat etti. Çöp teknelerine ucuz ve düşük
bakım alternatifi olarak tasarlanan “Seabin” geri dönüşüm için ayrılan plastiklerden yapılarak çevreye 2 türlü
de fayda sağlamayı amaçlıyor.

http://www.idemahaber.com/okyanuslarin-temizligine-yardimci-yuzen-cop-kutusu-seabin/

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Son 500 y l n en kötü kas rgalar ndan biri ABD’yi vurdu: Harvey’in iklim de i ikli i  ile ba  var m ?ı ı ı ı ğ ş ğ ğı ı
ABD’nin  Teksas  eyaletinde  etkili  olan  Harvey  Kasırgası  bölgenin  en  büyük  kentlerinden  biri  olan

Houston’un sular altında kalmasına yol  açarken, yaşanan felakette şu ana kadar en az 5 kişi yaşamını
yitirdi.

Türkiye  saatiyle  26 Temmuz sabahı  Meksika  Körfezi’nde  oluşarak  Teksas eyaletinin  güney kesimini
vuran Harvey Kasırgası şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel can kayıplarına yol açtı.

Nüfusu  2  milyon  300  bin  olan  Houston’da  sularla  kaplanan  yollar  adeta  nehire  dönerken,  yollar
otomobiller yerine botlara kaldı.

http://www.yesilist.com/son-500-yilin-en-kotu-kasirgalarindan-biri-abdyi-vurdu-harveyin-iklim-degisikligi-ile-bagi-var-mi/

http://www.yesilist.com/son-500-yilin-en-kotu-kasirgalarindan-biri-abdyi-vurdu-harveyin-iklim-degisikligi-ile-bagi-var-mi/


sviçre’de ilklim de i ikli ine kar  hava f rçalama fabrikas  aç l yorİ ğ ş ğ şı ı ı ı ı
İsviçre, hava kirliliğine engel olmak için farklı bir yola başvurarak hava fırçalama fabrikası açtı. Dünyanın

ilk hava temizleme tesisi olan kuruluş, atmosferdeki fazla karbondioksidi temizleyecek ve iklim değişikliğinin
kritik seviyelere ulaşmasını engelleyecek teknolojik yapıya sahip.

Paris İklim Anlaşması’yla hemen hemen her ülke, iklim değişikliğiyle mücadele için farklı arayışlara girdi.
İsviçre de bu hava fırçalama fabrikasıyla elinden geldiğince hava kirliliğini yok etmeyi amaçlıyor.

http://www.idemahaber.com/isvicre-ilklim-degisikligine-karsi-farkli-bir-yol-deniyor/

ENERJİ

Türkiye’nin ilk parabolik oluklu konsantre güne  santrali Bal kesir’de kuruluyorş ı
PV sistemlere karşı oldukça güçlü bir alternatif haline gelen, CSP veya bir diğer adıyla Konsantre Güneş

Enerjisi Santralleri’nden ilkinin ( parabolik oluklu ) ülkemizde faaliyete geçmesi için çalışmalar başlatıldı.
Kula  Mühendislik  ve Elo  Solar  Enerji  isimli  iki  Türk şirket  tarafından projesi  yürütülen ve Balıkesir’in

Bandırma ilçesine kurulması planlanan Türkiye’nin ilk parabolik oluklu konsantre güneş enerji santrali için
gerekli izinlerin alınması konusunda resmi başvurular yapıldı.

http://enerjienstitusu.com/2017/09/05/turkiyenin-ilk-parabolik-oluklu-konsantre-gunes-santrali-balikesirde-
kuruluyor/

http://www.idemahaber.com/isvicre-ilklim-degisikligine-karsi-farkli-bir-yol-deniyor/


Kars Baraj  ve Sulamas  Kapsam nda 475 Bin 780 Dekar Zirai Arazi Suya Kavu acakı ı ı ş
Kars Barajı inşaatı alt üniteleri ile birlikte tamamlanarak su tutmaya hazır hale getirildi.
DSİ Kars’a yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma

suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri

alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu
ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Kars ilimizde nasibini almaktadır.

http://www.dsi.gov.tr/haberler/2017/09/06/kars-baraj%C4%B1-ve-sulamas%C4%B1-kapsam%C4%B1nda-475-
bin-780-dekar-zirai-arazi-suya-kavu%C5%9Facak

Kuzey Afrika, Avrupa’ya güne  enerjisi satacakş
Daima güneşli olan bu bölgede kurulacak dev güneş tarlalarından Akdeniz’in karşı kıyısına, Avrupa’ya

elektrik nakletmeyi planlayan yatırımcılar böylece hem ekonomik, hem çevreyi kirletmeyen hem de kıtanın
enerji ihtiyacına cevap olacak bir çözüm üretmiş olacaklar.

Bu planla beraber, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki petrol savaşlarının da hafiflemesi ve güneş enerjisi
için kurulacak çiftlikler sayesinde bölgeye yüksek teknoloji  transferi de imkan doğacak. Bir diğer deyişle,
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın kaderi de bu plandan olumlu etkilenebilir.
http://enerjienstitusu.com/2017/09/06/kuzey-afrika-avrupaya-gunes-enerjisi-satacak/

http://enerjienstitusu.com/2017/09/06/kuzey-afrika-avrupaya-gunes-enerjisi-satacak/
http://www.dsi.gov.tr/haberler/2017/09/06/kars-baraj%C4%B1-ve-sulamas%C4%B1-kapsam%C4%B1nda-475-bin-780-dekar-zirai-arazi-suya-kavu%C5%9Facak
http://www.dsi.gov.tr/haberler/2017/09/06/kars-baraj%C4%B1-ve-sulamas%C4%B1-kapsam%C4%B1nda-475-bin-780-dekar-zirai-arazi-suya-kavu%C5%9Facak


Bilim insanlar  elektrik üreten yün ile led lamba yakt ları ı
Nanoteknoloji alanında araştırmalar yapan Texas Üniversitesi ve Güney Kore Hanyang Üniversitesi’nden

bilim insanları “Twistron” adını verdikleri elektrik üreten yün ile bir LED lambayı yakmayı başardılar.
Karbon nanotüplerden oluşan iplikleri bir araya getirerek yüne benzeyen bir yapı oluşturan araştırmacılar

bu sentetik  yünü elektrolit  görevi  gören ve iyon içeren bir  sıvıya  batırdılar.  Elektrolit  içerisinde Twistron
iplikleri çekildiğinde ise LED lambaya gerekli elektrik sağlandı.
http://enerjienstitusu.com/2017/08/29/bilim-insanlari-elektrik-ureten-yun-ile-led-lamba-yaktilar/

Ruhsatl  8 jeotermal alan ihale edilecekı
MTA, ruhsatlı 8 jeotermal alanı pazarlık usulü ihale edecek.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA), ruhsatlı 8 jeotermal alanının kapalı zarf içinde teklif

alınarak ve görüşmeler yaparak, pazarlık usulü ihale edilmesine karar verildi.
Konuya ilişkin ilan, 6 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna  göre,  MTA  tarafından  ihalesi  yapılacak  olan  Eskişehir-Merkez-Türkmentokat,  Kayseri-İncesu-

Subaşı,  Kayseri-İncesu,  Ankara-Sincan-Türkobası,  Amasya-Merzifon-Osmanoğlu,  Adana-Ceyhan-Narlık,
İstanbul-Silivri-Büyükkılıçlı ve Amasya-Merzifon-Uzunyazı jeotermal alanları için istekliler, 16 Ekim Pazartesi
günü saat 11.00'e kadar tekliflerini verebilecek.

https://www.dunya.com/sektorler/enerji/ruhsatli-8-jeotermal-alan-ihale-edilecek-haberi-380428

https://www.dunya.com/sektorler/enerji/ruhsatli-8-jeotermal-alan-ihale-edilecek-haberi-380428


Ar imet Burgusu sürdürülebilir enerji alan nda kullan l yorş ı ı ı
Çevreyi  koruyan  ve tamamen masrafsız  olan  sistemlerle  Kocaeli  Üniversitesi  (KOÜ)  Teknoparkı’nda

geliştirilen  “mikrohes”  projesi,  düşük  seviyedeki  suyu  yükseğe  taşımak  için  kullanılıyor.  Böylece  pahalı
pompalama sistemlerine gerek kalmıyor.

Su kaynağı eğimli koşullarda (A noktasından B noktasına) su taşımak için kullanılan bu antik sisteme
“Arşimet Burgusu” adı veriliyor. Bu sistem HESler için de kullanılabilecek ve bu sayede düşük seviyeli su
kaynaklarının verimli olarak değerlendirilmesi mümkün olabilecek.

http://enerjienstitusu.com/2017/09/06/arsimet-burgusu-surdurulebilir-enerji-alaninda-kullaniliyor/

TARIM VE GIDA

941 Tar m Havzas n n Ürün Listeleri Yay nlanm t rı ı ı ı ış ı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen "Türkiye Milli  Tarım Destekleme

Modeli" kapsamındaki havza bazında desteklenecek ürünlerin dağılımı belirlendi.
Bitkisel üretim faaliyetlerinin planlanması, toprakların boşa ekilmemesi, üretilen ürünlerin elde kalmaması

ve  arz  talep  dengesizliğinin  yaşanmaması  için  hayata  geçirilecek  bu  model  ile  belirlenen  941  tarım
havzasının ürün listeleri 18/07/2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlandı.

http://www.tarim.gov.tr/Duyuru/545/941-Tarim-Havzasinin-Urun-Listeleri-Yayinlanmistir



'Türkiye'de zehirli yumurta' iddias na tepkiı
Haber ajansları  Reuters ve dpa, pek çok ülkede görülen Fipronil  bulaşmış yumurtalara Türkiye'de de

rastlandığını iddia etti. Söz konusu habere sert tepki gösteren sektör temsilcileri iddialar için "Son günlerde
yaşanan siyasi gerginliklerin bir ürünü" değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda ile Belçika'nın başı çektiği bazı Avrupa Birliği ülkelerinde görülen ve kısa sürede 24'ü AB üyesi
toplam 40 ülkeye yayılan böcek ilacı Fipronil  bulaşmış yumurtalara Türkiye'de de rastlandığı iddia edildi.
Alman  haber  ajansı  dpa  ve İngiliz  Reuters'ın servis  ettiği  haberde, Türkiye  Fipronil  tespit  edilen  ülkeler
arasında sayıldı.
https://www.dunya.com/sektorler/tarim/turkiyede-zehirli-yumurta-iddiasina-tepki-haberi-380401

ÇEVRE MEVZUATI

Ulusal Kurakl k Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Plan  hakk nda Ba bakanl k Genelgesi Yay mlandı ı ı ş ı ı ı
Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hakkında Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170831-16.pdf

http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/Libraries/su/Ulusal_Kurakl%C4%B1k_Y
%C3%B6netimi_Strateji_Belgesi_ve_Eylem_Plan%C4%B1.sflb.ashx

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170831-16.pdf
https://www.dunya.com/sektorler/tarim/turkiyede-zehirli-yumurta-iddiasina-tepki-haberi-380401


YENİ YAYINLAR VE RAPORLAR

Bünyesinde  yüzlerce  belediye  barındıran  Tarihi  Kentler  Birliği’nin  hedefler,  mücadeleler,  dayanışma  ve
azimle geçen 15 yılı,  kitaplaştı.  "Geleceği  Birlikte Yaşatmak/Tarihi  Kentler  Birliği  15.  Yıl"  kitabı,  TKB'nin
koruma çalışmalarını başlangıcından günümüze biraraya getiriyor. Kitap, Birliğin etki alanı ile "fikri rotasının"
izlenebildiği kapsamlı bir kaynak niteliğinde.

http://www.tarihikentlerbirligi.org/wp-content/uploads/TKB15.YilKitabi_Cilt_E_Book.pdf

Yayına Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Eylem Gökçe Türk
Baskı Yılı: 2017
Baskı Yeri: Ankara Üniversitesi Basımevi
Sayfa Sayısı: 300

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği ve 
Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama 
Merkezi tarafından yayınlanmıştır.

Tarihi Kentler Birliği 15.Yıl Kitabı Çıktı

Geleceği Birlikte Yaşatmak

Kitabı yayıma hazırlayan: ÇEKÜL Vakfı

http://www.tarihikentlerbirligi.org/wp-content/uploads/TKB15.YilKitabi_Cilt_E_Book.pdf


DUYURULAR

KÜLTÜR ODAKLI KORUMA YAKLAŞIMINDA MERZİFON ÖRNEĞİ 
(Eğitim Programı) 

Tarih: 4-6 Ekim 2017 
Programda; kentsel canlandırma süreçlerinde kültür odaklı yaklaşımların irdelenmesi hedeflenmektedir.

Kültürün, sosyal ve ekonomik bir canlandırma aracı olarak kullanıldığı örneklerin yerinde incelenmesi ve
grup çalışmasıyla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.
http://www.tarihikentlerbirligi.org/tkb-alanda-egitimler-2017-2-donem-takvimi/#.WXhxVs7LlYg.facebook

ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
ÇMO ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Tarih: 5-7 Ekim 2017, Ankara
Çevre  sorunlarına  her  geçen  gün  yenilerinin  eklendiği  ülkemizde,  sağlıklı,  konforlu,  enerjisi  etkin,

sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile sorunları tartışmak, bilimsel yaklaşımla çözüm önerilerini ortaya koymak
ve karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, akademisyenlerin, öğrencilerin
ve çevre alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların iki yılda bir düzenlenen ulusal Çevre Mühendisliği
kongresinde buluşturulması hedeflenmiştir.
http://www.cmo.org.tr/etkinlikler/cmo_kongre/index.php?etkinlikkod=30

 6. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ 
Tarih: 5-7 Ekim 2017

Yer:  Çukurova Üniversitesi / Adana

 Kongrenin  başlıca  hedefi,  ülkemizde  Moleküler  Biyoloji  ve  Biyoteknoloji  ile  ilgili  konularda  faaliyet
gösteren tüm çözüm ortaklarının etkileşimde bulunabileceği bir platform oluşturmaktır. 
http://www.biyoloji.gen.tr/kongre-nicin-gerekli-/Detay/29092011143209

http://www.biyoloji.gen.tr/kongre-nicin-gerekli-/Detay/29092011143209
http://www.biyoloji.gen.tr/-6-ulusal--molekuler-biyoloji-ve-biyoteknoloji-kongresi-05-07-ekim-2017-cukurova-universitesi-adana/Detay/29092011144716
http://www.cmo.org.tr/etkinlikler/cmo_kongre/index.php?etkinlikkod=30
http://www.tarihikentlerbirligi.org/tkb-alanda-egitimler-2017-2-donem-takvimi/#.WXhxVs7LlYg.facebook


BOZCAADA ULUSARARASI EKOLOJİK BELGESEL FESTİVALİ
Tarih: 11-15 Ekim 2017

Yer: Bozcaada

BIFED festivali dünyanın sorunları ve zenginlikleriyle ilgili filmlerin ve her türlü sanat eserinin üretimine ve
sunumuna yeni bir neden oluşturmak ve ciddi ve bağımsız bir platform yaratılmasına öncülük etmek ve bu
çalışmaları ödüllendirmek amacıyla düzenlenmiştir.
http://www.bifed.org/festival-hakkinda/

BÜTÜNCÜL KORUMA SÜRECİNDE ARKEOLOJİK VE KENTSEL MİRASIN 
BİRLİKTELİĞİ VE YÖNETİMİ 

(Eğitim Programı)
Tarih: 18-22 Ekim 2017

Programın amacı:  Bulunduğu konum itibari ile antik çağlardan günümüze farklı kültür ve medeniyetlerin
geçiş noktasında bulunan Bergama’nın Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluk dönemlerine ait
çok katmanlı  kültürel  dokusu,  somut olmayan kültürel  mirasının ve doğal  mirasının  koruma deneyiminin
paylaşılması, örnek alınması ve bu birikimden dersler çıkarılması.

http://www.tarihikentlerbirligi.org/tkb-alanda-egitimler-2017-2-donem-takvimi/#.WXhxVs7LlYg.facebook

http://www.tarihikentlerbirligi.org/tkb-alanda-egitimler-2017-2-donem-takvimi/#.WXhxVs7LlYg.facebook
http://www.bifed.org/festival-hakkinda/


IV. ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ
19-22 Ekim 2107

Yer: İkbal Termal Otel / Afyon

Ülkemizin  çevre  sorunlarına  çözüm  üretecek,  katkı  sunacak,  fayda  sağlayacak  araştırmaları
gerçekleştiren  tüm  bilim  insanlarını;  çalışmalarını,  bilgilerini,  emeklerini,  tecrübelerini  ve  önerilerini
paylaşmak  amacıyla  düzenlenen  4.  Ulusal  Çevre  kongresinde  sunulan  araştırmalar  gerekli
değerlendirmelerden sonra makale içeriğinin uygun olduğu Nobel International Journals dergilerinden birinde
tam makale olarak yayınlanacaktır.
http://www.cevrekongresi.gen.tr/

IV. ULUSAL MÜHENDİSLİK KONGRESİ
Tarih: 20-23 Ekim 2017

Yer: İkbal Termal Otel / Afyon

Çalışmaların  akademik  bir  ortamda tartışılıp  yeni  buluşların  paylaşılması  amacıyla  yapılacak  bilimsel
toplantıdır.
http://www.muhendislik.web.tr/

http://www.muhendislik.web.tr/
http://www.cevrekongresi.gen.tr/


 4. ULUSAL SU KONGRESİ
26-29 Ekim 2017

Yer: İkbal Termal Otel / Afyon
Kongrenin  başlıca  hedefi  kongrede  belirtilen  konuları  akademik  düzeyde  tartışarak,  ilgili  alanlardaki

gelişmeleri paylaşmak ve suya dair her şeyi konuşmaktır.   Ayrıca, ülkemizde Su Bilimi ile ilgili konularda
faaliyet yürüten kamu ve özel kuruluşların bilimsel bir çatı altında karşılıklı iştişarede bulunabilecekleri ortam
oluşturmaktır.
http://www.sukongresi.gen.tr/kongre-konulari/Detay/29092011140703

2. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ
Tarih: 8-9 Kasım 2017 

Yer:  Kocaeli

Kongrenin amacı; eğitimli, bilinçli, iş güvenliği ve çalışan sağlığını önemseyerek hareket eden bir yönetim
anlayışı ile bu sistemi yöneten bilinçli ve konusuna hakim birey ve kurumların daha aktif hale getirilmesine
katkı sağlamaktır.
http://www.isguvenligivecalisansagligikongresi.org/

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI
Tarih: 8-10 Kasım 2017

Yer: Congresıum Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

Kapsamlı  bir  organizasyon olan EIF’2017;  enerji  sektörü üst düzey şirket yöneticilerini,  karar alıcıları,
enerji  sektörü  kanaat  önderlerini,  sivil  toplum  kuruluşları  yöneticilerini,  akademisyenleri  ve  düzenleyici
kuruluşları bir araya getirecektir.

http://www.isguvenligivecalisansagligikongresi.org/
http://www.sukongresi.gen.tr/kongre-konulari/Detay/29092011140703


IV. ULUSLARARASI SU KONGRESİ
Tarih: 2-4 Kasım 2017

Yer: İzmir

Kongre; yurtiçi ve yurtdışından konuyla ilgili uzmanların güncel araştırmalarının sonuçlarının kamuoyuyla 
paylaşılacağı, şehir suyu altyapısının akıllı yönetimine ilişkin bir sinerjinin oluşacağı bir ortam yaratacaktır.
 http://www.izmirsukongresi.org/tr/kongre-hakkinda/7/2

Tarih: 16-18 Kasım 2017
Yer: Antalya

Uluslararası  düzeyde  bilgi  paylaşımının,  ortak çalışma ve proje  imkanlarının  artırılması  amacını  taşıyan
kongredir.
http://bscongress.com/

24. ULUSLARARASI ENERJİ VE ÇEVRE FUARI VE KONFERANSI
02 - 04 Mayıs 2018 

Yer: İstanbul Fuar Merkezi 

Dünya enerji  sektörü ile ülkemiz enerji  sektörüne genel  bakış çerçevesinde,  Enerjide liberalleşme ve
yeniden yapılanma, talep ve arz projeksiyonları, AB Enerji politikaları gibi konuların yanı sıra; Kojenerasyon,
Yüksek Verimli Enerji üretim Teknolojileri, Enerji Tesis İşletmeciliği, Yenilenebilir Enerji, Atık Yönetimi, Geri
Dönüşüm Sistemleri, Cevre Teknolojileri gibi teknik konulara da hem ulusal hem de uluslararası ölçekte yer
verilecektir.
http://www.icci.com.tr/tr/fuar-hakkinda/icci-hakkinda



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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