
Hava Kirliliği: Görünmez Katil 

Hava kirliliği  endüstri  devriminden bu yana kentlerin başta gelen çevre sorunlarından biridir.  Doğa veya
insan  kaynaklı  salımlar  sonucu,  atmosferde  bulunan  kirleticilerin  belirli  seviyeleri  aşması  ve  uygun
meteorolojik koşullar altında canlı ve cansız varlıklar üzerinde olumsuz etkiler yapması olayına hava kirliliği
denir. Kentlerde yaşanan hava kirliliğinin temel nedenleri arasında, enerji kaynağı olarak başta kömür olmak
üzere diğer fosil yakıtların yaygın bir şekilde kullanımı gelmektedir. Kentlerde ve çevresinde fosil yakıtları
kullanan  endüstri  tesislerinin  ve  enerji  santrallerinin  varlığı,  fosil  yakıtların  kullanıldığı  motorlu  taşıt
araçlarının fazlalığı ve yoğun trafik, kentlerdeki nüfus artışı, kentin yayılması, kent planlamasında yapılan
yanlışlıklar  gibi  nedenler,  hava  kirliliğine  yol  açmaktadır.  Ayrıca  kentin  bulunduğu  alanın  ve  çevresinin
topografik  özellikleri  ve  sıcaklık  terselmesi  (enverziyon),  karışma  yüksekliği,  sıcaklık,  rüzgâr,  nem,  vb.
meteorolojik faktörler hava kirliliğinin artmasına yol açabilen doğal faktörlerdir.     

Gerek dünyada gerekse Türkiye’deki pek çok kentte, özellikle kış aylarında yoğun olarak karşılaşılan hava
kirliliği, insan sağlığı açısından önemli problemler yaratmakta ve hatta bazı durumlarda ölümlere bile neden
olabilmektedir. Geçmiş yıllarda dünya üzerinde kitlesel ölümlere neden olmuş hava kirliliği olaylarının varlığı
bilinmektedir.  Bunlar  içinde  en  dikkat  çekici  olanı  5-9  Aralık  1952  tarihleri  arasındaki  kısa  süre  içinde,
Londra’da hava kirliliğine bağlı olarak 4.000 kişi yaşamını yitirmiştir. 

Günümüzde hava kirliliğine bağlı olarak her yıl 7 milyondan fazla ölüm meydana gelmektedir. Dünya Sağlık
Örgütü’nün  verilerine  göre,  akciğer  kanserine  bağlı  ölümlerin  %  36’sı,  Kronik  Obstrüktif  Akciğer
Hastalıklarına bağlı  ölümlerin % 35’i,  inmeye bağlı  ölümlerin %34’ü ve kalp hastalıklarına bağlı  ölümleri
%27’sinin sorumlusu hava kirliliğidir. Hava kirliliği hem dış ortamda hem iç ortamda ölüme ve kanser başta
olmak üzere birçok kronik hastalığa neden olmaktadır. Evlerde ısınma amacıyla kömür, odun, kuru bitki kök
ve dalları ve tezek yakılmasının neden olduğu ev içi hava kirliliğine bağlı olarak dünyada her yıl 4.3 milyon kişi
hayatını kaybetmektedir. Kadınlar ve çocuklar ev içi hava kirliliğinden daha çok etkilenmektedirler. Çocukların
etkilenimi ise anne karnında başlamakta ve bu maruziyet başta akciğer olmak üzere pek çok organın gelişimini
bozmaktadır. Bu yüzden de Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğini “görünmez katil” olarak tanımlamaktadır.

Hava kirliliğinin insan sağlığını bu denli olumsuz etkilemesinin yanında kirliliğin boyutları bazı ülkelerin büyük
kentlerinde öylesine artmıştır ki, günlük yaşamı da olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin Çin'in orta ve kuzey
kesiminde etkili  olan yoğun  hava kirliliği,  tehlike sınırının 20 katına yükselmiş, görüş mesafesinin azalması
nedeniyle başkent Pekin'de 217, Tiencin'de de 227 uçuşun iptal edilmesine neden olduğu bilgisi basında yer
almıştır.  Çin,  özellikle  2014'ten  bu  yana  hava  kirliliğiyle  mücadele  etmektedir.  Ülkede  hızlı  kalkınma  ve
endüstrileşmenin bedeli  olarak büyük kentlerin çoğu aynı  zamanda dünyanın en kirli  kentleri  arasında yer
almaktadır. Çin aynı zamanda Dünya’da sera etkisi yaratan gazların salımında da ilk sırada yer almaktadır.

2016 yılının son aylarında ve 2017 yılının ilk ayında dünyanın farklı bölgelerindeki büyük kentlerde meydana
gelen hava kirliliği,  yerel  ve merkezi yönetimleri  ciddi önlemler almaya sevk etmiştir.  Paris, Madrid, Yeni
Delhi  gibi  metropol  kentlerde  kısa  süre  önce,  tek  ve  çift  plaka  uygulaması  ile  taşıt  araçlarının  trafiğe
çıkmasına kısıtlama getirilmiştir. 
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Başta Ankara, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Malatya, Erzurum gibi kentler olmak üzere Türkiye’deki çok sayıda
kent, 1970’li ve 1980’li yıllarda hava kirliliğinin etkili olduğu yerleşim yerleridir.  Ancak ülkede hava kirliliği ile
kapsamlı bir  mücadele sonucu, özellikle de enerji  kaynağı olarak kömür yerine doğal gazın kullanımının
yaygınlaşması  ile  kentlerdeki  hava kirliliği  sorunu büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.  Bununla  birlikte  son
yıllarda  Türkiye’de kentleşme oranında büyük  bir  artış  vardır.  Yazının  başında  da belirtildiği  üzere kimi
kentlerde hava kirliliğine yol açabilecek potansiyel mevcuttur. Son zamanlarda, basın ve yayın organlarında,
kimi  kentlerde hava kirliliğinin etkili  olduğuna ilişkin haberler de yer  almaktadır.  Kirliliğin  olabileceği  büyük
metropollerde hava kirliliği konusunda yeniden 1970’li  ve 1980’li  yıllara geri dönülmemesi için bu konunun
bilimsel  veri  ve  yöntemlerle  ele  alınması  en doğru  olanıdır.   Dolayısıyla,  hava  kalitesinin  ilgili  kurum ve
kuruluşlarca  bilimsel  yöntemlerle  ölçülmesi  ve  değerlendirilmesi,  değerlendirme  sonuçlarının  kamuoyu  ile
paylaşılması bu konudaki tartışmaları ve spekülasyonları ortadan kaldıracaktır. Bu yaklaşım aynı zamanda
Dünya  Sağlık  Örgütü’nün  tanımlamasıyla,  görünmez katil  olan  hava  kirliliği  ile  mücadeledeki  temel  çıkış
noktalarından biridir. 

 DOĞA
 

Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK-BİLGEM
tarafından yürütülen “Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, doğal
kaynakların  etkin  kullanımı  ile  sürdürülebilir  havza  yönetiminin  sağlanabilmesi  ve  Türkiye’de  havzada
faaliyet  gösteren kurumlarla koordineli  olarak belirlenen veri temalarının izlenebileceği bir  izleme sistemi
altyapısı kurulacaktır. 

Coğrafi  tabanlı  olarak  geliştirilecek  Havza  İzleme  ve  Değerlendirme  Sistemi’nin,  izlemeye  yönelik
maliyetin azaltılmasına, hızlı ve güncel izleme yapılarak gerekli önlemlerin alınmasına, havzada yürütülen
projelerin etkin bir şekilde izlenebilmesi sayesinde yatırımların başarıya ulaşmasına ve doğal kaynakların
dengeli kullanılması ve korunmasına yönelik önemli kazanımlar sağlaması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında, Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi, Türkiye Çölleşme Modeli ve
Risk  Haritasının  Oluşturulması,  HİDS  Modeli  Doğrulama  ve  Kalibrasyon  Çalışmaları  ve  Coğrafi  Bilgi
Sistemleri Eğitimleri gerçekleştirilecektir.

Oluşturulacak  model  ile  ilk  etapta  “toprak  erozyonu  ve  kütle  hareketleri”,  “sel-taşkın”,  “çölleşme”,
“sürdürülebilir orman yönetimi” ve “arazi kullanımı” havza bileşenlerinin, sonraki aşamada ise belirlenen tüm
veri temalarının sisteme dahil edilmesi planlanmaktadır.

http://www.cem.gov.tr/erozyon/AnaSayfa/ulusal_izleme_sistemlerimiz.aspx?sflang=tr

Nesli Tehlike Altındaki Bitki Türleri Koruma Altına Alındı…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Biyolojik
Çeşitlilik  Envanter ve İzleme Projesi  kapsamında Malatya İlinde nesli  tehlike altında bulunan endemik 3
türün Tür Koruma Eylem planı hazırlandı.

http://www.cem.gov.tr/erozyon/AnaSayfa/ulusal_izleme_sistemlerimiz.aspx?sflang=tr


Iris peshmeniana, Ornithogalum malatyanum ve Hypericum malatyanum adındaki değerli ve yok alma
tehlikesi altındaki türlerden özellikle Peşmen navruzu adıyla bilinen Iris peshmeniana türünün envanter ve
izleme çalışmaları kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü teknik
ekiplerince arazi incelemesi yapıldı.

İnceleme ve araştırma gezisine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri yanında, İnönü
Üniversitesi Biyoloji Bölümü yetkilileri ve İl Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü personelleri de katıldı.

Yapılan  incelemelerin  ardından  türün yaşam alanının  korunması,  yetişme zamanı  ve  şartları,  baskın
türlerle ilişkisi, otlatma, beşeri baskılar ve mevsimsel değişimi gibi tespitler için izleme, koruma ve tanıtım
çalışmalarına devam edilmesi kararları alındı.

http://www.milliparklar.gov.tr/

http://www.milliparklar.gov.tr/


İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

[İklim İçin] Kuzey Kutbu’nda Neler Oluyor?

Bittiğine göre artık kesin olarak söyleyebiliriz: 2016 dünyanın gördüğü en sıcak yıl oldu.

Ondan önce 2015, ondan da önce 2014 dünyanın en sıcak yılı rekorlarını kırmıştı. Bu sene özel olarak
Kuzey Kutup bölgesindeki sıcaklıkların çok yüksek olmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ekim ve Kasım
aylarında Kuzey Kutup denizindeki buzullarının kaydedilmiş en ince olduğu dönemi gördük. Normalde tekrar
donmasını  bekleriz,  ama bu  dönemde donmadı  bile.  Yani  Kuzey Kutbu’nda  gözlemlediklerimiz  oldukça
olağan dışıydı.

Kuzey  Kutbu’ndaki  olağanüstü  ısınma  Ren  geyiklerini  öldürüyor.  Eğer  Kuzey  Kutbunda  bahar
“sıcak”,  yani  donma derecesi  olan  0  derecenin  üzerinde  geçerse  gündüz  düşen  yağmur  gece  buz
oluyor  ve  de  Ren  geyikleri  karların  altındaki  yiyeceklere  ulaşabiliyorken  buzu  kırıp  yiyeceklere
ulaşamıyorlar.  2013’te  Sibirya’da  60,000  Ren  geyiği  öldü.  Benzer  bir  şey  şu  an  Svalbard
takımadalarında yaşanıyor. Ocak ayındaki ortalama sıcaklıklar son 26 yılda 10 derece arttı. Adalardaki
Ren geyiklerinin ortalama kilosu son 16 yılda %12 azaldı. Sıcak yazlar daha çok yetişkin geyik demek,
ama  sıcak  kışlar  eksik  beslenmiş  anneler,  artan  düşük  oranları  ve  eğer  doğarlarsa  zayıf
bebekleri demek.  Bu  konuyla  ilgili Guardian’ın kapsamlı  bir  makalesi  vardı:  Kuzey  Kutbu  erimesi
şimdiden yaşadığımız yerdeki hava modellerini etkiliyor.

Kuzey buz örtüsü 1970’lerden beri küçülüyordu ve küresel ısınma bugüne kadar üçte birinin yok olmasına
neden oldu. Kutuptaki bu saçmalık derecesindeki ısınmanın hava modelleri üzerinde bir etkisi olacağı kesin,
ama ne kadar büyük olacağını henüz bilemiyoruz. 2017 çok ilginç geçecek. Güney Kutbu’nun aksine, Kuzey

https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/19/arctic-ice-melt-already-affecting-weather-patterns-where-you-live-right-now
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/27/the-guardian-view-on-climate-change-bad-for-the-arctic


Kutbu’ndaki eriyen buzullar ardındaki karanlık okyanusu yüzeye çıkarıyor. Bu karanlık, buzullara göre daha
çok ışık çektiği için daha çok ısınıyor ve de bu geri besleme döngüsü yüzünden Kuzey Kutbu gezegenin geri
kalanına göre daha hızlı ısınıyor. Bu nedenle Kuzey Kutbu ve aşağı enlemlerde sıcaklık farkı azalıyor. Bu
çok önemli  çünkü ikisi  arasındaki  sıcaklık  farkı  jet  stream rüzgarlarını  oluşturuyor.  Bu kuvvetli  rüzgarlar
sayesinde  soğuk  kuzey  ile  ılıman  güney  arasında  bir  sınır  oluyor.  Ancak  ısı  farkının  düşmesi  demek,
rüzgarların zayıflaması demek, bu da sıcak havaların soğuk kuzeye ve de soğuk havaların sıcak iklimlere
inebilmesi demek. Bu hava iniş çıkışları bazı bölgelerde dondurucu soğuk, bazı bölgelerde kuraklık olarak
tezahür  ediyor.  Bu  hava  akımlarının  kuraklık  getireceği  2004’te  bilim  insanlarınca  modellenmişti,  ama
modeller beklediğimizden daha hızlı gerçeğe dönüşüyor.

2012’de  yaşanan  Sandy  kasırgasının  da  o  yaz  Kuzey  kutbunda  yaşanan  olağanüstü  sıcaklıklardan
kaynaklandığı  düşünülüyor.  Grönland buzullarının erimesi 250 milyar ton, tuzlu deniz suyundan daha az
yoğun olan suyu okyanuslara boşaltıyor. Sonucunda suyun kütlesi azalıyor ve de sıcak hava akımını Atlantik
üzerinden götüren dalga da zayıflıyor. Bilim insanları bu akımın milenyumdaki en zayıf formunda olduğunu
buldular bile.

Bu demektir ki kuzey Atlantik’in bir bölümü daha soğurken, güneydeki tropik sularla olan zıtlık artıyor ve
de bu da fırtınalara  neden oluyor.  İklim bilimci  Prof  James Hansen’ın  yorumuna göre en kötü ihtimalle
modern zamanların gördüğü en korkunç fırtınaları görmemize neden olacak.

https://yesilgazete.org/blog/2017/01/03/iklim-icin-kuzey-kutbunda-neler-oluyor/

ENERJİ

Tarım ve Hayvancılık Artıklarından Türkiye İçin Sürdürülebilir 
Biyoenerji Seçenekleri Değerlendirme Raporu Yayımlandı

Birleşmiş  Milletler  Gıda  ve  Tarım  Örgütü  (FAO)  tarafından  hazırlanan,  (BEFS  ASSESSMENT  FOR
TURKEY:  Sustainable  bioenergy  options  from  crop  and  livestock  residues  /  Tarım  ve  Hayvancılık
Artıklarından Türkiye İçin Sürdürülebilir Biyoenerji Seçenekleri Değerlendirme Raporu) yayımlandı. Rapora
(http://www.fao.org/3/a-i6480e.pdf) adresinden erişilebilir. 

Sütaş’tan Türkiye’nin Tarımsal Nitelikli En Büyük Biyogaz Tesisi

Sütaş,  Türkiye’nin  tarımsal  nitelikli  en  büyük  biyogaz  ve  enerji  üretim  tesisinin  açılışını  Aksaray’da
gerçekleştirdi. 

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan biyogaz üretimi Türkiye’de yavaş yavaş yaygınlaşmaya
başlıyor.  Özellikle tarım ve hayvancılık yapılan bölgelerde kurulan biyogaz tesisleri,  tarım ve hayvancılık
atıklarının değerlendirilmesi açısından da büyük önem taşıyor. 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde de biyogaz tesisi kurulma çalışmaları sürüyor. Daha önce sitemizde yer
verdiğimiz gibi Ahi Enerji, Amasya’da BESİ OSB içerisinde hayvansal ve tarımsal atıkların değerlendirileceği
14 MW’lık biyogaz elektrik santrali kurmayı ve işletmeyi planlıyor. 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesine göre, bir biyogaz tesisinin tasarımında dikkate
alınacak hususlar bulunuyor. Biyogaz tesisi kurulmasında uygun hammadde miktarı, hammaddenin cinsi ve
özellikleri,  ısıtma  ihtiyaçları,  karıştırma  ihtiyaçları,  kullanılacak  malzeme  ve  ekipmanların  cinsi,  tesisin
kurulacağı  yerin  seçimi,  tesis  inşaatı  ve tesisin yalıtımı,  tesisin ısıtılması  ve işletme koşulları,  biyogazın
depolanması ve dağıtımı, biyogazın taşınması, tesisten çıkan biyogübrenin depolanması, tarlaya taşınması
ve dağıtımı ve biyogaz kullanım araçlarının belirlenmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekiyor.

https://yesilgazete.org/blog/2017/01/03/iklim-icin-kuzey-kutbunda-neler-oluyor/


Bu paralelde,  Sütaş,  Türkiye’nin tarımsal  nitelikli  en büyük biyogaz ve enerji  üretim tesisinin  açılışını
Aksaray’da gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin tarımsal nitelikli  en büyük biyogaz ve enerji  üretim tesisi olan Sütaş Aksaray Doğal Enerji
Tesisleri’nin  resmi açılışı,  Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı  Muharrem Yılmaz’ın ev sahipliğinde,  Enerji  ve
Tabii  Kaynaklar  Bakan  Yardımcısı  Ali  Rıza  Alaboyun,  Aksaray  Valisi  Aykut  Pekmez,  Enerji  ve  Tabii
Kaynaklar,  Çevre  ve  Şehircilik,  Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Bakanlıkları  ve  Aksaray  ili  bürokratları  ile
Aksaraylılar ve Sütaş çalışanlarının katıldığı törenle yapıldı.

Açılış konuşmasında, “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modelimiz “doğal lezzet”imizin güvencesidir diyen
Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, doğal tarım ve doğal enerji için de yatırımlarımıza devam
edeceğiz” dedi.

“Doğal lezzeti doğal enerji ile üretiyoruz” diyen Yılmaz, açılışı gerçekleştirilen tesisin, 6,4 MWh elektrik
enerjisi  üreterek süt  ürünleri  fabrikasının elektrik  ihtiyacının  tamamını;  buhar  ve sıcak  su ihtiyacının  da
önemli bir kısmını sağlayacağını ifade etti. Enerji üretiminin diğer bir çıktısı olan organomineral gübre üretimi
için devam etmekte olan yatırımlarının 2016 yılı sonunda tamamlanacağını ve yem bitkileri için günde 150
ton özel gübre üretileceğini söyledi.

Sütaş’ın doğal enerji ve gübre yatırımlarının toplamı 2017’de 60 milyon dolara ulaşacak

Muharrem Yılmaz, konuşmasında, Sütaş Aksaray Doğal Enerji Tesisleri’nin küresel ölçekte bir sertifika
programı  olan  Gold  Standart  tarafından  sertifikalandırılan  Türkiye’nin  ilk  biyogaz  tesisi  ve  Çevre
Bakanlığı’nın belgelendirdiği ilk tarımsal nitelikli katı atık bertaraf tesisi olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Şu ana
kadar Aksaray Doğal Enerji Tesislerimize 9 milyon dolar yatırım yaptık. 2016 ve 2017 yılında enerji üretim
kapasitesini artırmak ve gübre tesisini kurmak için 17 milyon dolar daha yatırım yapacağız. Yatırımlarımız
tamamlandığında  tesislerimiz,  1.800  ton/gün  gübre  ve  atık  işleme  kapasitesine  sahip  olacak;  elektrik
üretimimiz, 15 MWh’e, buhar üretimimiz 10 ton/saat’e çıkacak. Organomineral gübre üretim kapasitemiz ise
günde 350 tona çıkacak” şeklinde konuştu.  Bursa Karacabey’deki  Sütaş tesisleri  bünyesinde benzer bir
tesisin yer aldığını, Tire’deki tesislerin ise bu yılın Ekim ayı içinde devreye alınacağını kaydeden Yılmaz,
doğal enerji ve gübre yatırımlarının toplam tutarının 2017 sonunda 60 milyon dolara ulaşacağını ve böylece
10 milyon ağaçlık bir orman kadar sera gazı salımını azaltacaklarını söyledi.

Sütaş’ın bugüne kadar Aksaray’da doğal tarım, doğal enerji ve doğal lezzet üretim tesislerine yapılan
yatırımlarının 205 milyon dolara ulaştığını; 1450 çalışan ve 11 bin süt üreticisi aile ile birlikte tarıma dayalı
sanayinin güzel bir örneğini ve bir bölgesel kalkınma modeli oluşturduklarını ifade etti.

Enerji  ve Tabii  Kaynaklar  Bakan Yardımcısı  Ali  Rıza Alaboyun  da konuşmasında,  yenilenebilir  enerji
üretiminin önemine ve enerji  üretimi içindeki payının artırılması gereğine dikkat çekerek, biyokütleden ve
jeotermalden  enerji  üreten  tesislerin,  365  gün,  24  saat  kesintisiz  çalışabildiğini  ve  yenilenebilir  enerji
kaynakları arasında özel bir yeri olduğunu belirtti.

Alaboyun,  Aksaray’ın tarım ve hayvancılıkta büyük ilerleme kaydetmesini  sağlayan Sütaş’ın,  Aksaray
ekonomisi  içerisinde  önemli  bir  payı  olduğunu  ve son yıllarda  Türkiye’nin  yonca  borsasının  Aksaray’da
oluştuğunu ifade etti.

10 milyon ağaca eş değer sera gazı azatlımı

Sütaş,  enerji ihtiyacının  tamamını  çiftliklerinin  gübrelerinden  ve  fabrikalarının  organik  atıklarından
üretirken 10 milyon ağaca eş değer sera gazı azaltımı gerçekleştirecek.

Sütaş,  ineklerin  yediği  ottan sofralara ulaşan süt  ürünlerine kadar  süt  değer  zincirinin  her aşamasını
yönetip kontrol ettiği entegre bir iş modeliyle çalışıyor.

http://www.alternatifenerji.com/sutastan-turkiyenin-tarimsal-nitelikli-en-buyuk-biyogaz-tesisi/

http://www.alternatifenerji.com/sutastan-turkiyenin-tarimsal-nitelikli-en-buyuk-biyogaz-tesisi/


Türkiye Rüzgârda Rekor Kırdı

Türkiye  Rüzgâr  Enerjisi  Birliği  (TÜREB),  Türkiye  rüzgar  enerjisi  sektörüne  dair  2015  yılı  verilerini
yayınladı.  Birlik  tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin rüzgâr enerjisi  gücü 2015 yılında 956 MW
artarak 4.718 MW seviyesine yükseldi.

İnşa  aşamasında ise 1.868  MW’lık  kurulu  güç  artışı  sağlayacak  61  RES  projesi  bulunuyor.  Bununla
birlikte toplam güçleri 3.144 MW olabilecek 88 RES projesi ise yatırım iznine sahip olmasına rağmen inşa
aşamasına geçmemiş durumda.

Kurulu güçte Polat Enerji, yeni yatırımda Türkerler lider

Türkiye’deki  rüzgar  enerjisi  yatırımcıları  arasında  Polat  Enerji  551 MW’lık  güç ile  ilk  sırada  gelirken,
Demirer Enerji 368 MW ile ikinci, Borusan EnBW 318 MW ile üçüncü, Bilgin Enerji ise 311 MW ile dördüncü
sırada yer alıyor. İnşa aşamasındaki projeler içinde ise Türkerler grubu 342 MW’lık güç ile ilk sırada yer
alırken, Güriş 254 MW ile ikinci, Bilgin Enerji ise 87 MW ile üçüncü sırada yer alıyor.

Lisanssızda kurulu  güç 10 MW’ı aştı

2012 yılından beri Türkiye’nin rüzgâr enerjisi  istatistiklerini  yayınlayan TÜREB bu yıl  ilk defa lisanssız
elektrik  alanındaki  yatırımları  da çalışması  kapsamına aldı.  TÜREB tarafından verilen bilgilere göre hali
hazırda Türkiye’de toplam güçleri  10,4 MW olan 14 lisanssız rüzgâr enerjisi  santrali  devrede bulunuyor.
Toplam güçleri 81,717 MW olacak 107 lisanssız rüzgâr enerjisi projesi de yatırım izni sağlamış durumda. Bu
projeler ağırlıklı olarak Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde bulunuyor.



Açıklamada değerlendirmesi yer alan TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven 2015’te bir önceki yılın 803
MW’lık rekorunun da üzerine çıkıldığına dikkat çekti. 2015 yılında sektöre dinamizm geldiğini ve 7,5 yıl aradan
sonra Nisan ayında alınan 3.000 MW’lık başvuruların Türkiye için dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ataseven,
2016 yılı için de 2.000 MW’lık kapasite açıklandığını hatırlattı. İnşaa halinde olan santrallerin de hayata geçmesi ile
birlikte 2016 yılında 1.000 MW üzerinde bir artış beklediklerini söyleyen Ataseven sözlerini şu şekilde sürdürdü;

‘’Rüzgâr sektörü hızla büyüyor, buna bağlı olarak rüzgar sanayisi de büyüyor. Türkiye rüzgârda sanayi
üssü olmak için çok uygun bir ülke”

http://www.limitsizenerji.com/turkiye-ruzgarda-rekor-kirdi/

“Güneş Enerjili Çatılar Yaygınlaşmalı”

ÇATIDER Başkanı M. Nazım Yavuz, güneş enerjili çatıların yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

Güneş  enerjisi,  alternatif  enerji  kaynaklarından  biri  olarak  hala  yeterince  değeri  anlaşılmış  değil.  Bu
konudaki çalışmalar da Türkiye’nin bu konuda yolunun uzun olduğunu ortaya koyuyor. ÇATIDER Yönetim
Kurulu  Başkanı  M.  Nazım Yavuz,  enerji  kaynaklarının  hızla  tükendiği  günümüzde yenilenebilir  enerjinin
hayati  öneme sahip olduğunu belirterek, Türkiye’nin enerji  darboğazını yenilenebilir  enerji  alternatifleriyle
aşabileceğini söyledi. 

Bu  konuda  çatıların  çok  büyük  bir  potansiyel  barındırdığını  belirten  Yavuz,  şunları  söyledi:
“Güneş  enerjisi  her  ne  kadar  ikincil  kaynak  olarak  gösterilse  de,  birçok  ülkede  giderek  yükselen  bir
potansiyele  ve  pazar  payına  sahip  bulunuyor.  Almanya’nın  hedefi  2020  yılında  bütün  enerjisinin  yüzde
20’sini  güneş enerjisi  ve  yenilebilir  enerji  kaynaklarından  sağlamak ve bu konuda ciddi  bir  yol  kat  etti.
Türkiye  olarak  biz  daha  yolun  başındayız.  Endüstriyel  yapıların  çatılarında  kurulan  güneş  enerjili  çatı
sistemleriyle, tesisin enerji  ihtiyacı oldukça ekonomik bir  şekilde karşılanabiliyor.  Bunun için ayrıca trafo,
enerji iletim hattı gibi yatırım maliyetlerine gerek kalmıyor. 20-25 yıl verim ömrü olan sistem, 5-6 yıl içinde
kendini  amorti  ediyor.  Hem  tesis,  hem  de  ülke  ekonomisi  için  çok  büyük  tasarruf  sağlıyor.  Türkiye’de
binlerce boş çatı var ve Türkiye’nin enerji kaynağı bu çatılarda atıl şekilde bekliyor.”

“Türkiye kendi enerji ihtiyacını karşılayabilir”

Rusya ile yaşanan krizin ardından enerji ihtiyacımızla ilgili kaygıların gündeme geldiğini hatırlatan Yavuz,
“Türkiye büyük bir  ülke ve bu süreçte sorunu aşacaktır.  Bununla birlikte Türkiye’nin benzeri  durumlarda
sorun  yaşamamak  için  kendi  enerji  ihtiyacını  karşılayacak  alternatifler  oluşturması  da  gerekiyor.
Unutmayalım ki, güneş bedava ve çevreci bir enerji kaynağı, üstelik Türkiye bir güneş ülkesi. Bu potansiyeli
iyi kullanmalıyız. Bugün Avrupa’da çeşitli ülkelerde endüstriyel ve ticari yapıları bitkilendirilmiş teras çatılar
ya da fotovoltaik güneş panelleri ile kaplama zorunluluğu geldi. Burada hedeflenen, çatıları verimli bir hale
dönüştürmektir. Bizim çatılarımız halihazırda bomboş duruyor. Bunları kullanmak bizim elimizde ve maliyeti
güneş tarlalarından daha ucuz” dedi. 

“Son yönetmelik, sektörü zor durumda bıraktı”

Türkiye’de birçok firma tarafından teknoloji transferiyle güneş enerjili çatı sistemlerinin başarıyla uygulandığını
ancak 19 Kasım 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ‘İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in
güneş paneli ithalatıyla teknoloji transferine çok yüksek vergi yükü getirdiğini kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

“Çatı  sektörü sanayicileri  olarak  biz  de yerlileşmekten yanayız  ancak bunun kademe kademe yapılması
gerekir. Söz konusu düzenleme nedeniyle, sektörün aldığı birçok ihale ve iş yarım kaldı. Mevcut düzenleme,
sektörü  geliştirmek  yerine  bitirecek  niteliğe  sahip.  Enerji  ve  Tabii  Kaynaklar  Bakanlığımızın,  Sanayi
Bakanlığımızın,  benzeri  konularda yatırımlar için ciddi teşvikleri  var.  Bu konuda da devletin,  sektörün önünü
açacağına eminiz.  Güneş enerjisi  ülkenin  geleceğidir.  Sanayici  olarak yerlileşmeyi  istiyoruz  ama yerlileşmek
kaygısıyla  bir  sektörü  bitirmemeliyiz.  Belirli  kıstaslarla  ucuz  Çin  ürünlerine  karşı  anti  damping  uygulanması
anlaşılabilir ancak bu anti dampingin bütün bir sektöre uygulanması, olumsuz bir sonuç doğurur. Belirlenen emsal
değer çok yüksek ve bu fiyatlarla Türkiye’ye kaliteli ve iyi mal getirmek mümkün değil. Bu konuda sektörün iki
büyük temsilci derneği, yetkili kurumlarımızla görüşerek, sorunun çözümü için destek istedi. Yönetmeliğin gözden
geçirileceğine ve bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Ticari kaygılarla ülkemizin geleceğini heba etmeyelim.
Elektrik Mühendisleri Odası’nın Ekim 2015’te yayınladığı verilere göre, Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü
203,1  MW seviyesinde  bulunuyor.  Türkiye  Ulusal  Yenilenebilir  Enerji  Eylem Planı’na  göre ise  2023 yılında
fotovoltaik ve yoğunlaştırılmış güneş enerjisi için 5.000 MW hedefleniyor. Bu düzenlemelerle hedefe ulaşmak zor.”

http://www.alternatifenerji.com/gunes-enerjili-catilar-yayginlasmali/
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Birleşik Krallık Kömür Defterini Kapatıyor
Sanayi devrimini başlatan ve kömür madenlerinin ve santrallerinin anavatanı olarak tanınan ülkede birçok

kömür  santrallerinin  kapandığını  söyleyebiliriz.  Ayrıca,  8  gigavatlık  bir  üretimi  karşılayan  Rugeley,
Eggborough, Ferrybridge ve Fiddlers Ferry  kömür madenleri de önümüzdeki aylarda kapatılmış olacak.

Kömür enerjisinde bu düşüşün, Birleşik Krallık’ın 2015 yılı sera gazı üretimindeki %4’lük azalmanın esas
sebebi olduğunu söylemek mümkün.

Ayrıca, Birleşik Krallık enerji  sektörü için oluşturduğu yeni politika planları  kapsamında kömür ve fosil
yakıtların kullanımını azaltmayı ve 2025 yılına kadar kömür üretimini tamamen sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Ülkenin kömür tüketimi ise hızla düşerek sanayi devriminden beri en aşağı seviyeye ulaştı. Altta yer alan
grafikte Birleşik Krallığın kömür tüketiminin nasıl azaldığı açık şekilde görülüyor.

Diğer  taraftan Madencilik  Dergisinin  haberine göre,  Birleşik  Krallık’ın  geriye  kalan tek kömür madeni
şirketi UK Coal Holdings, faaliyette olan son iki yer altı kömür madenlerini de kapatacaklarını duyurdu. Şirket
ilk olarak Thoresby Colliery madenindeki faaliyetlere bu hafta içerisinde son vererek 360 çalışanın işine de
son verecek; ardından da 15 Kasım civarında Kellingley madenini kapatarak operasyonlarını bitirmiş olacak.

Kararın alınmasında kömürün uluslararası pazardaki düşük fiyatı ile uzun ve zahmetli ticaret yöntemini
gerekçe gösteren şirket, ayrıca bu iki madendeki jeolojik sıkıntıların da kararda önemli bir etkisi olduğunu
öne sürdü.

Kapatılacak olan son iki madenin ardından 300 senelik bir dönemi tamamlayacak olan Birleşik Krallık, bu
dönem içerisinde milyonlarca kişiye  istihdam sağlamış  ve ülke ekonomisine de önemli  bir  gelir  kaynağı
oluşturmuştu. 

http://www.limitsizenerji.com/birlesik-krallik-komur-defterini-kapatiyor/

http://www.limitsizenerji.com/birlesik-krallik-komur-defterini-kapatiyor/


TARIM VE GIDA

Türkiye’nin Buğday Atlası Raporu Gelinen Tehlikeli 
Noktayı Gözler Önüne Seriyor

Buğday  Atlası  projesi,  gıda  güvenliği  açısından  Türkiye’nin  buğday  çeşitliliğini  öne  çıkarmayı,  yerel
buğday çeşitlerinin karşı karşıya bulunduğu tehlikelere dikkat çekerek çözüm önerileri sunmayı amaçlıyor.
Bianet’den Nilay Vardar’ın haberine göre dünyada en fazla üretimi yapılan ve tüketilen buğday, milyarlarca
insanın gıda güvenliği için en temel kaynaklardan biri.

Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Göbeklitepe’de doğup dünyaya yayılan buğdayın çeşitliliği 
tehlike altında.

Doğal kaynakların azalması, dünya nüfusunun artması ve iklim değişikliği gibi tehlikeler tarım alanlarını,
tarımsal üretimi, dolayısıyla gıda güvencesini tehdit ediyor.

WWF-Türkiye ve ETİ Burçak, hazırladıkları Buğday Atlası projesiyle, gıda güvenliği açısından Türkiye’nin
buğday  çeşitliliğini  öne  çıkarmayı,  yerel  buğday  çeşitlerinin  karşı  karşıya  bulunduğu  tehlikelere  dikkat
çekerek çözüm önerileri sunmayı amaçlıyor. 

Proje  ile  özellikle  siyez,  kavılca  ve gernik  gibi  yok  olma riski  altındaki  buğday çeşitlerini  Türkiye’nin
gündemine taşınmak isteniyor.

Türkiye’nin Buğday Atlası raporuna buradan erişim mümkün.

https://yesilgazete.org/blog/2016/10/14/turkiyenin-bugday-atlasi-raporu-gelinen-tehlikeli-noktayi-gozler-onune-seriyor/

Arı Popülasyonun Azalmasına İnsektisit Etkisi

İngiltere’de  gerçekleştirilen  ve  Ağustos  ayında  Nature  Communications  dergisinde  yayımlanan  bir
araştırmada tartışmalı insektisitlerin arı türlerinin azalmasında doğrudan rolü olduğu bulunmuştur. Konu ile
ilgili önceki çalışmalar laboratuar ortamlarında ya da doğal ortamda az sayıda ve kısa süreli kapsamdayken,
söz konusu araştırma 18 yıl süresince 62 arı türü üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları Kanola
(Brassica  napus)  bitkisinin  tarımında  sıklıkla  kullanılan  neonikotinoit  grubu  insektisitlerin  arı  türü
popülasyonlarının  yok  olmasıyla  doğrudan  ilişkili  olduğunu  ortaya  koymuştur.  Döllenmeyi  sağlayan
böceklerin dünyadaki gıda üretiminin yaklaşık %9.5’ine katkı sağladığı düşünülmektedir ve yaban arıları da
bu kapsamda önemli bir role sahiptir. Küresel iklim değişikliği, habitat kaybı ve parçalanması ve patojenlerin
yanı sıra tarımda kullanılan insektisitler de arı populasyonları üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.
AB  Komisyonu  24  Mayıs  2013’te  yayımladığı  bir  düzenleme  ile  neonikotinoit  grubu  bazı  kimyasalların
kullanımını kısıtlamak istemiş ancak Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkelerde bu yasak uygulanmamış ya da
kaldırılmıştır. Ülkemizde de söz konusu gruba ait ilaçlar tarımsal mücadelede kullanılmaktadır.

http://www.nature.com/articles/ncomms12459#introduction,  

http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/AB%20UYUM/bulten/14.pdf , Erişim tarihi:23.08.2016



ULAŞIM

Norveç’in Ardından Almanya’dan da Yasak Kararı

Kısa bir  süre önce benzinli  otomobil  yasağı  getiren Norveç’in  ardından şimdi de dünyanın en büyük
otomotiv sektörü oyuncusu Almanya benzinli otomotivi yasaklamayı planladığı tarihi açıkladı.

Almanya tarih verdi, Almanya hükümeti 2030 yılından sonra benzinli otomobil üretimine izin vermeyecek.
Bundan sonra Almanya’daki tüm araçlar sadece elektrik enerjisiyle çalışıyor olacak, benzinli otomobillerin
satışı yasaklanacak.

Almanya’da  genel  olarak  karbon  dioksit  gazına  adeta  savaş  açan  Alman  Hükümeti  işe  otomotiv
sektöründen  başladı.  Almanya  Ekonomi  Bakanlığı  Müsteşarı  Rainer  Baake’nin  konuyla  ilgili  yaptığı
açıklamada  Almanya’nın  2050’de  sıfır  emisyon  hedefine  ulaşabilmesi  için,  otomobillerin  20  yıllık  ömrü
olduğu  da  hesaba  katılırsa,  2030  yılından  itibaren  benzinli  veya  dizel araçların  satısının  durdurulması
gerekeceğini belirtti. Müsteşar Baake, 1990 yılından beri emisyonlarda hiç bir iyileşme görülmüyor. Su anda
kamyon emisyonları için yapabileceğimiz bir şey yok, fakat otomobil emisyonları için var”, dedi.

Diğer  taraftan  da  bu  durumun gelişmesi  otomobillerde  sadece  elektrik  enerjisinin  tercih  edileceği  ve
elektrikli otomobillerin kullanılmasının zorunlu hale gelmesi anlamına geliyor.

Almanya  gecen  Aralık  ayında  “Uluslararası  Sıfır-Emisyonlu  Araç  Paktı”na  katılmış,  Nisan  ayında  da
€60.000’nun altında satılan her elektrikli araç için €4000 teşvik vereceği bir programı açıklamıştı. Hatta bu
program  Tesla  tarafından  kendine  karsı  olduğu  ve  Alman  sanayisini  destekleme  hedefinde  olduğu
gerekçesiyle eleştirilmişti.

Fakat henüz elektrikli otomobillerin ülkede fazlaca yayıldığı söylenemez. Dizel ve benzinli araçların yanında
elektrikli otomobil kullanımı son derece düşük bir seviyede. Trafiğe kayıtlı 130 bin hibrit ve 25 bin tamamen
elektrikli otomobil bulunuyor. Almanya’daki benzinli otomobil sayısı ise son verilere göre 30 milyon.

http://www.limitsizenerji.com/norvecin-ardindan-almanyadan-da-yasak-karari/
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Türkiye’de Elektrikli Otobüs Dönemi Başlıyor

Eskişehir  Tepebaşı  Belediyesi,  bir  ilke  daha  imza  atarak  Avrupa  standartlarındaki  yerli  üretim  elektrikli
otobüslerini Bozankaya’dan teslim aldı. Akıllı kentsel dönüşümün hızlandırılmasında yeni bir model olan “Akıllı
Şehir Projesi” için Tepebaşı Belediyesi’nin Avrupa Komisyonu’ndan aldığı 5 Milyon Euro hibe kapsamında 4 adet
elektrikli otobüs düzenlenen törenle teslim alındı.

  

Tepebaşı  Belediyesi  Hizmet  Binası’nda  düzenlenen  törene  ilgi  büyük  oldu.  Törene  Eskişehir  Vali

Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bozankaya Yönetim Kurulu

Başkanı  Aytunç Günay ve çok sayıda yurttaşın  yanı  sıra Eskişehir’de  bulunan,  Tepebaşı  Belediyesi’nin

kardeş şehri Almanya Treptow-Köpenick’ten bir heyet katıldı.  Türkiye’nin ilk elektrikli  otobüs alımlarından

birini gerçekleştirerek yerli üretici Bozankaya’dan E-Karat modeli elektrikli otobüslerini teslim alan Eskişehir

Tepebaşı Belediyesi, bu araçlarla hem çevreyi hem de işletim maliyetlerini gözetiyor. Belediyenin 1 milyon

550 bin Euro’luk yatırımıyla aldığı dört adet Bozankaya E-Karat otobüslerin, yıllık ortalama 300.000 Euro

enerji tasarrufu sağlayacağı öngörülüyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, teslimat töreninde yaptığı konuşmada; “Akıllı Şehir Projesi

kapsamında Avrupa komisyonundan hak ettiğimiz 5 Milyon Euro’luk hibe kapsamına yine bir ilke imza attık.

Hem enerji  tasarrufu yüksek  hem de çevreci  olması  ile  ön plana çıkan elektrikli  otobüslerimizi  hizmete

sunuyoruz.  Türkiye’deki  ilk  elektrikli  otobüs  ihalelerinden  birini  açtığımız  gibi  elektrikli  otobüsleri  ilk

kullanacak belediye de Tepebaşı Belediyesi olacak. Bu doğrultuda Türkiye’de yolcu taşıyacak ilk elektrikli

otobüsleri  üreten  Bozankaya’dan  araçlarımızı  teslim  almaktan  büyük  mutluluk  duyuyoruz”  ifadelerini

kullandı.

http://www.limitsizenerji.com/turkiyede-elektrikli-otobus-donemi-basliyor/

http://www.limitsizenerji.com/turkiyede-elektrikli-otobus-donemi-basliyor/


Hollanda Trenleri Gücünü Rüzgârdan Alıyor!

Hollandalı demir yolu şirketi NS tarafından işletilen tüm elektrikli trenler 1 Ocak 2017 itibariyle enerjisini

yalnızca rüzgârdan alıyor. Bu sayede NS, enerjisinin tamamını rüzgâr ile karşılayan dünyanın ilk demir yolu

şirketi oldu.

Kaynak: BrightVibes

Tren ile seyahat  halihazırda uzun süredir çevre dostu ulaşım biçimleri  arasında.  Hollanda,  trenlerinin

tümünü rüzgâr enerjisi ile besleyerek bu durumu bir üst seviyeye çıkarıyor. Enerjisini Eneco isimli firmadan

sağlayan NS günde 600,000 yolcuya hizmet eden 1,200,000 tren seferini 2018’in sonuna geldiğimizde CO2-

nötr olarak gerçekleştirecek.

NS’in yıllık rüzgâr enerjisi ihtiyacı 1,4 milyar kilowatt saat -ki bu da Hollanda halkının yıllık toplam enerji

tüketimine  denk  geliyor.  NS  ile  iş  birliği  yapan  Eneco  bu  sayede  rüzgâr  enerji  parklarına  çok  önemli

miktarlarda yatırım yapabildi. Şu an için rüzgâr enerjisinin yarısı ülke içerisindeki rüzgar çiftliklerinden kalan

yarısı ise komşu ülkelerden, özellikle İskandinav ülkeleri ve Belçika’dan, geliyor.

NS ve Eneco arasındaki bu anlaşma aslında çok yakın tarihte, 2015’te imzalandı. Anlaşmaya göre hedef

2018 yılına gelindiğinde tüm elektrikli trenlerin %100 rüzgâr enerjisi ile çalışmasıydı, ancak hedefe 2017’de

ulaşıldı. Bu durum bize gerçekten niyet edildiğinde nelerin başarılabileceğini çok açık bir şekilde gösteriyor.

Dahası demir yolu firması enerji tüketimini yıllık %2 oranda azaltmakta kararlı -ki firma 2005’ten bu yana
toplam enerji tüketimini %30 oranında azaltmış durumda. Ayrıca, Essent isimli firmayla yaptığı yeni anlaşma
sayesinde  istasyon,  bekleme  salonları  ve  ofislerinin  ısıtmasını biyogaz  ile  sağlamayı  planlayan NS
yenilenebilir enerji konusunda iddialı.

http://www.globalrailnews.com/2017/01/06/ns-takes-ceo-for-a-spin-as-renewable-traction-power-takes-over/
http://nieuws.eneco.nl/klimaatneutraal-treinen-per-2018-een-feit
http://www.ns.nl/en/about-ns/energy/sustainable-energy.html
http://groenetrein.ns.nl/
http://groenetrein.ns.nl/


Rüzgâr Enerjisi ve Avrupa

Kara üstü (onshore) rüzgar türbinleri Avrupa’da en ucuz elektriği üretiyor, 67 milyar Euro ciro sağlıyor ve
255,000  kişiyi  istihdam ediyor.  Wind Europe’a  göre  deniz  üstü  (offshore)  rüzgar  türbinlerinin  de üretim
maliyetleri giderek düşüyor ve bu teknoloji Avrupa’nın elektrik üretiminde önemli bir rol oynayacak.

https://yesilgazete.org/blog/2017/01/07/hollanda-trenleri-gucunu-ruzgardan-aliyor/

https://yesilgazete.org/blog/2017/01/07/hollanda-trenleri-gucunu-ruzgardan-aliyor/


ÇEVRE MEVZUATI

Hassas Su Kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi
ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik 

“Hassas  Su Kütleleri  ile  Bu Kütleleri  Etkileyen  Alanların  Belirlenmesi  ve  Su Kalitesinin  İyileştirilmesi
Hakkında Yönetmelik” 23.12.2016 tarih ve 29927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Su kaynaklarımızda yerleşim alanları ve sanayi bölgelerinin atıksuları, tarım alanlarının drenaj suları vb.
sebeplerle  meydana  gelen  ötrofikasyon  (yosunlaşma)  probleminin  ve  sonucunda  sularımızda  görülen
olumsuz etkilerin (koku oluşumu, zehirlilik vb.) önlenmesi ve kontrolü maksadıyla Bakanlığımız tarafından
2012-2015  yılları  arasında  25  havzada  “Türkiye’de  Havza  Bazında  Hassas  Alanların  ve  Su  Kalitesi
Hedeflerinin  Belirlenmesi  Projesi”  yürütülmüştür.  Söz  konusu  proje  sonucunda  elde  edilen  veriler
doğrultusunda yayımlanan Yönetmelik besin elementleri (azot ve fosfor) açısından hassas su kütleleri ve bu
kütleleri etkileyen kentsel alanlar ve nitrata hassas alanlarda su kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla alınması
gereken tedbirleri ve bu tedbirlerin mesul kurum/kuruluşlar tarafından alınmasını kapsamaktadır.

Yönetmelik  ile  yayımlanan kentsel  hassas alanlarda mevcut  atıksu arıtma tesislerinin  revize edilmesi
veya gerekli yerlerde azot-fosfor giderimli atıksu arıtma tesislerinin yapılması, nitrata hassas alanlarda Gıda
Tarım  ve  Hayvancılık  Bakanlığı  tarafından  belirlenecek  olan  nitrata  hassas  bölgelerde  ise  İyi  Tarım
Uygulamaları kodlarının yürütülmesi sağlanacaktır.

Bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilen su ortamlarının mevcut durumunun bozulmasına yol  açan
faaliyetler,  ilgili  mevzuat  çerçevesinde  ilgili  kurum  ve  kuruluşlarca  denetlenerek  gerektiğinde  yaptırım
uygulanacaktır. İlgili Yönetmeliğin Ekleri İçin: 

http://www.suyonetimi.gov.tr/Libraries/su/EKLER_1.sflb.ashx; http://www.ormansu.gov.tr/

DUYURULAR
,

4. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi (TİKDEK 2017)
4-7 Temmuz 2017, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi / İSTANBUL
http://www.tikdek.itu.edu.tr/

4. İstanbul Uluslararası Su Forumu
Su ve Barış
10-11 Mayıs 2017 / İSTANBUL

Dünya, savaş ve çatışmalardan kaçan insanların sayısında görülmemiş bir artışa tanıklık ediyor. Türkiye bu
olayların tam ortasında bulunurken, 4. İstanbul Uluslararası Su Forumu (İUSF) mevcut mülteci krizinin su
üzerindeki etkilerini ele alacak.
4. İUSF, “Su ve Barış” ana teması altında mülteciler konusuna odaklanarak, kentsel su yönetimi, yardım
eylemleri, hukuki konular ve Sürdürülebilir  Kalkınma Hedeflerini tartışacak. Mültecilere ev sahipliği yapan
ülkeler, 4. İUSF’de mültecilere su ve hıfzıssıhha hizmeti temin etme konusundaki deneyimlerini ve başarı
öykülerini paylaşacaklar.
Forum’da başlıca olmak üzere “barış için su”, “problemli  zamanlarda Sürdürülebilir  Kalkınma Hedeflerine
ulaşma”,  “su yardımı eylemleri”,  “kentsel su yönetimi  ile ilgili  zorluklar”  ve “Türkiye’de Suriyelilere su ve
sanitasyon temini” konuları işlenecek.
Forum’a politika  yapıcılar,  yerel  yönetimler,  su idareleri,  insan yardım kuruluşu yetkilileri,  araştırmacılar,
akademisyenler, havza komisyonları, uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin
katılması bekleniyor.
Her Dünya Su Forumu’ndan bir yıl önce olmak üzere üç yılda bir düzenlenen İUSF etkinliğinin dördüncüsü,
2018 yılında Brezilya’da düzenlenecek olan 8. Dünya Su Forumu’na önemli mesajlarla katkıda bulunmayı
amaçlayacak.
SUEN, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4.
İUSF’ye katılım ücretsiz olacak. 

https://drive.google.com/file/d/0B6TKhyqyL4LpOXNQMDBQdDZMS1E/view

https://drive.google.com/file/d/0B6TKhyqyL4LpOXNQMDBQdDZMS1E/view
http://www.suyonetimi.gov.tr/Libraries/su/EKLER_1.sflb.ashx
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TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI’NIN MEVCUT YAYINLARI

DOĞADA İLÂÇ ARAYIŞI
Dr. Mark J. Plotkin 

Doğadaki şifa verici sırlar ve ilâç endüstrisindeki 
gelişmeler üzerine ilgi çekici bir araştırma.

2004, XVI+208 sayfa, 5 TL 

TÜRKİYE AÇISINDAN JOHANNESBURG 
ZİRVESİ'NİN GETİRDİKLERİ

18 Aralık 2003'te düzenlenen toplantıdaki tartışmalar.
2004, 72 sayfa, 3 TL 

TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR 
ENERJİ KAYNAKLARI

Kollektif Çalışma.
2006, 368 sayfa, 8 TL 

ÇEVRENİN KİTABI
30 yıldaki kitaplarımızdan seçmeler.

2008, 344  sayfa, 8 TL 
 

SANAYİDE KARBON EMİSYONLARI
20 Mart 2008'de yapılan toplantıdaki sunuş ve tartışmalar.

2008, 112 sayfa, 5 TL 
 

KYOTO PROTOKOLÜ VE KARBON EMİSYONLARI
Kocaeli ve İzmir’deki toplantılarda sunulan 

tebliğ ve tartışmalar.
2009, 128 sayfa, 5 TL

 

ÇEVRE KANUNU'NUN 30. YILI
Çevre Kanunu'nun taslak aşamasından 

son haline kadarki metinler.
2013, 107 sayfa, 5 TL

ÇEVRE EĞİTİMİ
18-19 Ekim 2007'de düzenlenen toplantıda 

sunulan tebliğ ve tartışmalar. 2. Baskı
2015, 160 sayfa, 8 TL

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ
Kollektif Çalışma.

2016, 287 sayfa, 10 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.

                                                

        

Türk Çevre Mevzuatı’nı meydana getiren  Anayasa 
hükümleri, uluslararası sözleşmeler, kanun, tüzük, 
yönetmelik  ve benzeri hukuk kaynakları, tam metin

veya 
gerekli olan bölümler halinde,  güncellenmiş olarak 

TÇV’nin web  sayfasında görülebilir. 

Vakfın değişik yayınlarından seçilmiş 
bazı parçalar da web sayfamızda.

www.cevre.org.tr

TÇV’nin 
YENİ YAYINI 

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
VE ETKİLERİ

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.

TÇV’den  sağlanabilecek  287  sayfalık  kitabın
fiyatı, 10 TL’dır.

ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALAR

OCAK 
İkinci haftası: Enerji Tasarrufu Haftası
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