
TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI 40 YAŞINDA

Türkiye Çevre Vakfı, 1 Şubat 2018’de, kuruluşunun 40. Yıldönümünü idrâk etti. Bundan 40 yıl
önce, Türkiye nüfusunun 40 milyon olduğu, nüfusun yarıdan fazlasının henüz köylerde yaşadığı
ve çevresel sorunların günümüzdeki boyutlarının çok gerisinde olduğu bir ortamda; Türkiye’de
çevre konusundaki kavramların hemen hemen bilinmediği, yeterince tartışılmadığı, konuyla ilgili
yayınların  bulunmadığı  hatırlanırsa,  bugün gelinen noktanın  anlaşılması  çok  daha  kolay  olur.
Geride kalan kırk yılın objektif değerlendirmesi, Vakfın; çok değişik hizmetleri ortaya koyabildiğini,
değişik alanlarda öncü rol üstlenebildiğini göstermektedir.

Kurulduğu günleri takip eden ilk yıllarda, daha ziyade kamuoyunu aydınlatma ve yönlendirme
gayretlerini gösteren Vakıf, sonraları geniş kitlelerin üzerine eğilemediği teknik konuları işlemeye
ağırlık  vermiştir.  1980’li  yılların  hemen  başlarında  yayınladığımız  ve  son  olarak  8.  baskısını
yaptığımız Türkiye’nin Çevre Sorunları Envanteri,  Anayasa’ya çevre ile ilgili  bir madde girmesi
teklifimizin  kabulü,  hazırladığımız  kanun  taslağının  benimsenerek  Çevre  Kanunu’nun  kabulü,
Türkiye  Çevre  Vakfı’nın  toplumdaki  gelişmeleri  ve  ihtiyaçları  belirlemedeki  gerçekçiliğinin  de
önemli bir işaretidir.

Sürdürülebilir kalkınma ve biyolojik zenginlikler gibi yeni kavramların Türkiye’de yerleşmesini
sağlayan Türkiye Çevre Vakfı, çalışmalarında Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilâtı ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla yakın temas ve işbirliği içinde
olmuştur.

Çevre hukuku, çevre politikası, çevre-ekonomi ilişkileri, sürdürülebilir kalkınma, ekoloji, tarım,
yenilenebilir  enerji  kaynakları,  biyolojik  zenginlikler,  sulak  alanlar,  hızlı  nüfus  artışı,  düzensiz
şehirleşme, tıbbî bitkiler, iklim değişikliği gibi birbirinden farklı alanlarda ortaya koyduğu eserlerle
Türkiye Çevre Vakfı,  çevre kavramının en geniş ve en gerekli  haliyle  her disiplinde ve her ilgi
alanında yerleşmesi için çalışan bir gönüllü kuruluştur. Nitekim, Türkiye Çevre Vakfı’nın bugüne
kadar  yayınladığı  ve  çevrenin  hemen  her  yönünü  kapsayan  191  kitap,  Türkiye’deki  çevre
literatürünün temelini teşkil etmektedir.

Geride kalan 40 yılda düzenlenen ve birbirinden çok farklı konuların ele alındığı konferanslar,
seminerler,  yuvarlak  masa  toplantıları;  çevrenin,  bütünlük  anlayışına  uygun  bir  şekilde
tartışılmasına  imkân  vermiş,  belki  de  binlerce  kişinin  değişik  fikir  ve  düşünceleri,  yayınlanan
kitaplarla kalıcı bir şekilde topluma kazandırılmıştır. 

40. yıl mesajını verdiğimiz bu bülten de 149. bültenimiz. Uzun süre basılı olarak, 2015 yılından
itibaren elektronik ortamda yayımlanan bültenlerimiz bir  araya getirilmiş olsa ciltler  dolusu kitap
olurdu. 

Bütün hizmetlerini, sağladığı proje destekleri ve şartlı bağışlarla yürüten Türkiye Çevre Vakfı;
çevreyi şu veya bu şekildeki uç anlayışlara bağlamadan, objektif, dengeli ve istikrarlı bir gönüllü
kuruluş çizgisini devam ettirmeye kararlıdır.

Amacımız,  hepimizin  daha  temiz,  daha  düzenli,  daha  güzel  bir  çevrede  yaşamasıdır.
Kurulduğumuz 1978 Yılı’ndan bugüne,  bu amaca erişmek için çalışmalarımız aralıksız  sürüyor.
Huzuru ve mutluluğu getirecek kalkınmanın, çevre değerlerini göz ardı etmeyen bir kalkınma tarzı
olduğuna inanıyoruz.
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Hava De il Zehir Soluyoruz                                                         ğ
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 2017 Hava Kirliliği Raporu’nu açıkladı.  Rapor, Türkiye’de 81 ilden

sadece 6 ilin havasının temiz olduğunu ortaya koyuyor.  Türkiye’de havası en kirli  iller,  İstanbul,  Ankara,
Adana, Amasya ve Manisa; havası en temiz iller ise, Artvin, Bitlis, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale
olarak açıklandı. 81 ilden sadece 6 ilin havasının temiz olması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. 2017
Hava Kirliliği  Raporu’nu açıklayan  Çevre Mühendisleri  Odası  Genel  Başkanı  Baran Bozoğlu,  Türkiye’de
hava kirliliği probleminin krize dönüştüğünü ve valilik ve belediyelerin acil önlem alması gerektiğini belirtti.

https://www.iklimhaber.org/hava-degil-zehir-soluyoruz/

Brezilya'da yunuslar ölüyor                              
Brezilya'da 1 aydan kısa sürede en az 80 yunus hayatını kaybetti.
Rio De Janerio Eyaleti'nin yaklaşık 70 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde son 17 günde kıyıya çok

sayıda yunusun vurması hayvanseverleri harekete geçirdi.
Bölgede yaşayan yunusları izleyen ve korumayı hedefleyen sivil  toplum kuruluşu Gri Yunus Enstitüsü

yaptığı yazılı açıklamada her gün denizden birçok ölü yunus çıkardıklarını ve ölüm nedenini öğrenmek için
otopsi yaptıklarını ifade etti.

http://tr.euronews.com/2018/01/04/brezilya-da-yunuslar-oluyor



TÜDAV 20. Y l Denizler Raporunu Yay mlad : Marmara çin Acil Eylem Plan  art!    ı ı ı İ ı Ş
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), kuruluşunun 20. yılında yeni bir rapor yayımladı. Rapor, denizler

ve okyanusların, solunan oksijenin yarısını ürettiğini, küresel iklimin düzenlenmesinde büyük rol oynadığını,
aynı zamanda deniz ulaşımı, deniz turizmi, sağlık ve balıkçılık gibi alanlarda ekonomik bir kaynak olduğunu
hatırlatarak bütün bu işlevleri “mavi ekonomi” olarak tanımlıyor ve mavi büyümenin önemine dikkat çekiyor.
Çalışmada,  dünya  ticaretinin  %80’inin  deniz  yoluyla  yapılıyor  olması  nedeniyle  deniz  ve  okyanusların
kirlendiğine  dikkat  çekilirken,  aşırı  ve  bilinçsiz  balıkçılığın  da,  özellikle  ülkemiz  için  önem taşıyan  mavi
büyüme açısından önemli bir risk faktörü olduğuna vurgu yapılıyor.

https://www.iklimhaber.org/tudav-20-yil-denizler-raporunu-yayimladi-marmara-icin-acil-eylem-plani-sart/?
utm_content=buffer48369&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Kosta Rika, tek kullan ml k plastiklerin kullan m n  yasaklayan ilk ülke olmay  hedefliyor  ı ı ı ı ı ı
Kosta Rika, 2021 yılına kadar tek kullanımlık plastikleri kademeli olarak ortadan kaldıracak. Üstelik ülke,

bu maddeleri   daha sürdürülebilir malzemelerle değiştirip plastik torba, kamış ve ambalaja sonsuza kadar
veda etmeyi planlıyor. 

http://www.idemahaber.com/kosta-rika-tek-kullanimlik-plastiklerin-kullanimini-yasaklayan-ilk-ulke-olmayi-hedefliyor/

https://www.iklimhaber.org/tudav-20-yil-denizler-raporunu-yayimladi-marmara-icin-acil-eylem-plani-sart/?utm_content=buffer48369&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.iklimhaber.org/tudav-20-yil-denizler-raporunu-yayimladi-marmara-icin-acil-eylem-plani-sart/?utm_content=buffer48369&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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Buzullarda sakl  hastal klar yeniden canlan yorı ı ı
Yüzyıllardır buzullar ve donmuş toprak tabakası içinde etkisiz duran bakteri ve virüsler, iklim değişikliği ile

ısınan yeryüzünde yeniden tehdit oluşturabilir.
Tarih boyunca insanlar bakteri ve virüslerle yan yana yaşadı. Biz bazı hastalıklara yol açanlarına karşı

direnç geliştirirken, onlar da yeni bulaşma yöntemleri geliştirdi.
Yüz yıl kadar önce Alexander Fleming penisilini bulduğundan beri antibiyotik kullanıyoruz. Buna karşılık

bakteriler de antibiyotiğe karşı direnç geliştirecek şekilde evrildi. Aradaki mücadele devam ediyor.

http://www.bbc.com/turkce/vert-earth-39874249?ocid=socialflow

Sigorta Endüstrisinden klim De i ikli i Ele tirisi: “Engeller Katk da Bulunmam za Ket Vuruyor”İ ğ ş ğ ş ı ı
Sigorta endüstrisinin önemli düşünce kuruluşları arasında gösterilen The Geneva Association (Cenevre

Birliği), “Climate Change and the Insurance Industry: Taking Action as Risk Managers and Investors” adlı
yeni  raporunu yayımladı.  Rapora göre,  sigorta endüstrisi,  iklim değişikliğine karşı sosyoekonomik direnç
kazandırmakta ve düşük karbon ekonomisine geçişte önemli bir  rol oynuyor.  Ancak endüstrinin katkısını
artırma çabaları önünde ciddi engeller de bulunuyor.

http://www.iklimhaber.org/sigorta-endustrisinden-iklim-degisikligi-elestirisi-engeller-katkida-bulunmamiza-ket-vuruyor/

http://www.bbc.com/turkce/vert-earth-39874249?ocid=socialflow#share-tools


2017 en s cak ikinci y l oldu                               ı ı
2017 yılının, 2016'dan sonra yeryüzünde kayıtlara geçen en sıcak yıl  olduğu açıklandı.  El Nino etkisi

olmamasına rağmen görülen sıcaklık uzmanları endişelendirdi.
Avrupa merkezli Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin raporuna göre, küresel sıcaklık ortalaması geçen

yılın kayıtlara geçen en sıcak ikinci yıl olduğunu ortaya koydu.
19. yüzyıla kadar uzanan verileri karşılaştırılarak hazırlanan rapora göre, 2017 en sıcak yıl  olan 2016

yazından biraz daha serin geçti. Ancak 2015 yazından daha sıcak oldu.
Söz  konusu  raporda  yer  alan  veriler,  Dünya  Meteoroloji  Örgütü'nün  (WMO)  geçen  Kasım  ayında

açıkladığı,  2017 yılının  2016'dan  sonra  ikinci  ya  da  üçüncü  en sıcak  yıl  olacağı  yönündeki  tahmini  de
destekler nitelikte.

http://yesilekonomi.com/surdurulebilirlik/turkiyede-hava-kirliligi-problemi-krize-donusmus-durumda
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Türkiye’de klim De i ikli i Alan nda Kapasitenin Geli tirilmesi Hibe Program na Ayr nt l  Bak   İ ğ ş ğ ı ş ı ı ı ı ış
İklim değişikliği ile mücadelede devlet dışı aktörlerin rolü Paris Anlaşması’nın kabulü ile daha da belirgin

hale  geldi.  Bu aktörlerin  rollerini  etkin  şekilde  yerine  getirebilmeleri  için  finansman kadar  farkındalık  ve
kapasiteye de ihtiyaç var. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı katılım öncesi mali destekleri bu açıdan
önemli. Bu perspektifle, Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı’nı ve
hibe almaya hak kazanan projeleri kamuya açık bilgiler, belgeler ve haberler ışığında inceledik.

https://www.iklimhaber.org/turkiyede-iklim-degisikligi-alaninda-kapasitenin-gelistirilmesi-hibe-programina-ayrintili-bakis-1-bolum/

http://yesilekonomi.com/surdurulebilirlik/turkiyede-hava-kirliligi-problemi-krize-donusmus-durumda
http://www.dw.com/tr/2017-en-s%C4%B1cak-ikinci-y%C4%B1l-oldu/a-42033542


sveç Yeni Y la Yeni klim Yasas  ile Girdi: “Torunlara Anlat lacak Bir Gün”    İ ı İ ı ı
İsveç’in yeni iklim yasası geçtiğimiz 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. İsveç bu yasa ile birlikte ilk defa, her

hükümetin İsveç parlamentosu (Riksdag) tarafından benimsenen iklim hedeflerine dayalı bir iklim politikası
izlemesi konusunda bir yükümlülüğü olduğunu ortaya koydu.

İklim  yasası,  hükümetin  her  yıl  bütçe  tasarısında  iklim  raporu  sunması  ve  iklim  hedeflerine  nasıl
ulaşılabileceğini açıklamak adına dört yılda bir iklim politikası eylem planı hazırlaması gerektiğini bildiriyor.
Yeni yasa, her hükümeti, İsveç parlamentosu tarafından belirlenen uzun dönemli bir hedefe bağlıyor. Ana
hedef ise İsveç’in 2045 yılına kadar net seragazı emisyonuna sahip olmaması olarak belirlendi.
https://www.iklimhaber.org/isvec-yeni-yila-yeni-iklim-yasasi-ile-girdi-torunlara-anlatilacak-bir-gun/

Almanya klim Hedeflerinden Vazgeçmiyorİ
Almanya’da geçtiğimiz hafta boyunca muhafazakâr partiler (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD)

arasında gerçekleşen koalisyon görüşmeleri bağlamında, muhafazakârlarla resmi koalisyon görüşmelerine
başlanıp  başlanmayacağına  ilişkin  Sosyal  Demokratların  karar  verme  temelini  oluşturacak  bir  metin
yayımlandı.  İlgili  metinde  ülkenin  iklim değişikliği  eylemini  de yakından  ilgilendiren  maddeler  bulunuyor.
Temelde, Almanya’da koalisyon görüşmelerinde tarafların, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma ve kömür
santrallarının aşamalı olarak kapatılması konusunda uzlaştığı görülüyor. Koalisyon 2020, 2030 ve 2050 iklim
hedeflerini taahhüt ettiğini de vurguluyor.

https://www.iklimhaber.org/almanya-iklim-hedeflerinden-vazgecmiyor/

https://www.iklimhaber.org/almanya-iklim-hedeflerinden-vazgecmiyor/


Çölde kar keyfi
Cezayir'in  kuzeyindeki,  dünyanın  en  sıcak  çölü  olarak  bilinen  Sahra'ya  giriş  kapısı  olan  Ain  Safra

kasabası  güne  karla  uyandı.  Çöl  kumları  üzerindeki  sabah saatlerinde  biriken  karlar,  oldukça  ilginç  bir
görüntü oluşturdu. Bununla birlikte, gün içinde havanın ısınmasıyla, karlar kısa sürede eridi.

http://tr.euronews.com/2018/01/09/colde-kar-keyfi

Türkiye'ye bu y l kar ya mayacak m ? NASA kar uzman  Thomas Painter korkuttuı ğ ı ı
NASA Kar Uzmanı Dr. Thomas Painter'in Türkiye hava durumuna yönelik sözleri ürküttü. Painter, küresel

ısınma nedeniyle Türkiye’ye az kar, çok yağmur yağacağını söyledi. Dr. Painter, “Daha çok sel yaşayacaksınız.
Altyapıya yatırım yapın. Bazı yerler ise kuraklık çekecek. Temiz su için baraj inşa edin!” uyarısında bulundu.

http://www.hurriyet.com.tr/nasanin-kar-uzmanindan-turkiyeye-kotu-haber-40714806

http://tr.euronews.com/2018/01/09/colde-kar-keyfi
http://tr.euronews.com/2018/01/09/colde-kar-keyfi
http://www.hurriyet.com.tr/nasanin-kar-uzmanindan-turkiyeye-kotu-haber-40714806


Art k Kongo da Paris Anla mas ’nda Anla may  Yürürlü e Sokan Ülke Say s  171’e Ç kt     ı ş ı ş ı ğ ı ı ı ı
Paris Anlaşması’nın 2. yılının kutlandığı Aralık ayında anlaşmayı yürürlüğe sokan ülke sayısı 171’e çıktı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin geçtiğimiz 13 Aralık’ta anlaşmayı yürürlüğe soktuğu UNFCCC’nin web
sitesinde yer aldı.

Paris  Anlaşması  2015  yılında  Paris’te  düzenlenen  COP21  zirvesinde  kabul  görmüştü.  Anlaşma,
imzalanmasının ardından bir yıl geçmeden ve bu denli iddialı bir küresel anlaşma için olağanüstü hızlı bir
şekilde,  4  Kasım  2016’da  yürürlüğe  girmişti.  Anlaşmanın  beklenenden  daha  hızlı  onaylanmış  olması,
onaylanması için yedi yıl beklenen 1997 tarihli Kyoto Protokolü’yle karşılaştırıldığında, küresel düzeyde iklim
değişikliğini sınırlandırma taahhütlerine güçlü bir bağlılık olduğunu ortaya koyuyor.

https://www.iklimhaber.org/artik-kongo-da-paris-anlasmasinda-anlasmayi-yururluge-sokan-ulke-sayisi-171e-cikti/

 

Orman ve Su leri Bakan  Ero lu: “Son 44 y l n en kurak dönemi ya an yor”İş ı ğ ı ı ş ı
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’de son 44 yılın en kurak döneminin yaşandığını belirtip,

kuraklıkla mücadele çağrısında bulundu.
3 tarafı  denizlerle  çevrili  Türkiye,  giderek kuraklaşıyor.  Orman ve Su İşleri  Bakanı  Veysel  Eroğlu’nun

“Türkiye’de son 44 yılın en kurak dönemi yaşanıyor” açıklaması üzerine TEMA Vakfı’ndan değerlendirme
geldi.  Açıklamada,  “Hükümetlerarası  İklim  Değişikliği  Paneli’ne  göre  iklim  değişikliğinden  en  fazla
etkilenecek olan Akdeniz Çanağı’nda bulunan Türkiye’nin, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüzde
20 ile yüzde 40 arasında, İç ve Batı Anadolu bölgelerinde ise yüzde 40’ı aşan oranlarda yağışların azalacağı
öngörülüyor.  Bu  durum  gelecekte  bugünkünden  daha  uzun  ve  şiddetli  kuraklıkların  sıklıkla  yaşanması
olasılığını artırıyor. Yapılan kuraklık riski çalışmalarında Türkiye nüfusunun 50 milyonluk kesimini barındıran
30 şehrin büyük oranda kuraklıktan etkileneceği görülüyor” denildi.

http://enerjienstitusu.com/2018/01/02/orman-ve-su-isleri-bakani-eroglu-son-44-yilin-en-kurak-donemi-yasaniyor/

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php


Atmosferdeki karbondioksit yo unlu u geçen ay 406,82 ppm oldu              ğ ğ
Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun 2017 yılı Kasım ayı ortalaması 406,82 ppm olarak gerçekleşti.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne bağlı olarak Havai’de faaliyet gösteren Mauna Loa İstasyonu

verilerine göre aynı değer 2016’nın Aralık ayında ise 404,42 ppm olarak gerçekleşmişti.

http://yesilekonomi.com/iklim/atmosferdeki-karbondioksit-yogunlugu-gecen-ay-40682-ppm-oldu

ENERJİ

Facebook22TwitterLinkedInWhatsAppCopy Link

Almanya Bir Hayali Gerçekle tirdi: Tüm Enerji htiyac  Yenilenebilirlerden Kar land !    ş İ ı şı ı
Almanya  yeni  yıla  yenilenebilir  enerji  ile  girdi.  Yeni  yılın  ilk  sabahının  erken  saatlerinde  tüm  enerji

ihtiyacını  yenilenebilir  kaynaklardan  karşılayan  ülke,  talebin  %85’lik  kısmını  rüzgar  gücünden,  %15’lik
kısmını  ise  biokütle  ve  hidrolik  gücünden  elde  etti.  Almanya  bu  sayede  tarihte  bütün  enerji  ihtiyacını
yenilenebilir kaynaklardan karşılayan ilk ülke oldu. Uzmanlar, bu durumun Almanya’daki enerji dönüşümü
için önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtiyorlar.

https://www.iklimhaber.org/almanya-bir-hayali-gerceklestirdi-tum-enerji-ihtiyaci-yenilenebilirlerden-karsilandi/



Barajlardaki suyun azalmas  elektrik fiyatlar n  art racakı ı ı ı
Kurak geçen kış  nedeniyle  Atatürk,  Keban ve Karakaya  gibi  barajlara  gelen su seviyesi  yüzde 26.5

azaldı.  Bu  nedenle  suya  dayalı  elektrik  üretimi  kısıldı.  Bu yıl  gazdan  elektrik  üretimi  nedeniyle  elektrik
fiyatlarında artışa kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü sudan 4, gazdan ise en az 20 kuruşa elektrik üretiliyor.

http://enerjienstitusu.com/2018/01/10/barajlardaki-suyun-azalmasi-elektrik-fiyatlarini-artiracak/

Küresel temiz enerji yat r m  2017’de 333 milyar dolar  geçtiı ı ı ı
Dünyada temiz enerjiye yatırım, 2017’de yüzde 3 artarak 333 milyar doları geçti. Bloomberg’in Yeni Enerji

Finansmanı raporuna göre, güneş panellerine talebin artmasıyla beraber temiz enerji yatırımları da 2016’ya
göre artış gösterdi. 2015’te temiz enerji yatırımları 360 milyar dolarla rekor kırmıştı.

Temiz enerjide Çin’in yükselişi de dikkat çekti. Çin’de temiz enerji yatırımları yüzde 24’lük artışla yaklaşık
133 milyar doları buldu. Güneş enerjisine yatırım 2017’de yüzde 18 artarak 160 milyar doları aştı. Güneş
enerjisine yapılan yatırımın yarısından fazlası Çin’de gerçekleşti.

http://enerjienstitusu.com/2018/01/18/kuresel-temiz-enerji-yatirimi-2017de-333-milyar-dolari-gecti/

http://enerjienstitusu.com/2018/01/18/kuresel-temiz-enerji-yatirimi-2017de-333-milyar-dolari-gecti/


Karadeniz Bölgesi’nde 123 HES daha yap lacakı
Karadeniz  Bölgesi’nde  son  10  yıl  içerisinde  203  HES  yapıldı.  Bu  santrallerin  toplam  enerji  üretim

potansiyelinin  ise 20.3 milyar  kWh/yıl  olduğu ifade edildi.  Karadeniz  Bölgesi’nde 2017 yılı  itibarıyla  inşaatı
devam eden, 20 HES projesi  bulunduğu belirtildi.  Etüt ve proje aşamasında ise toplam 5.8 milyar kWh/yıl
kapasiteli,  123 HES projesi bulunduğu kaydedildi. Karadeniz Bölgesi’ndeki HES sayısının artırılmasıyla ilgili
çalışmalar devam ederken, bölgede çevrecilerin tepkisi de sürüyor.  Çevreciler  HES’lerin bölgede insan ve
diğer  canlıları  olumsuz  yönde  etkilediğini  savunuyor.  Ordu,  Rize  ve  Samsun’da  da  çeşitli  sivil  toplum
kuruluşları ve vatandaşlar, HES’lere itirazlarını çeşitli iddialarla dile getiriyor. Ordu’nun Altınordu ve Perşembe
ilçeleri  sınırları  içinde bulunan Selimiye  HES Projesi’nde,  ilgili  firma tarafından inşaat  çalışmaları  başladı.
Doğal  güzelliği  ile  büyüleyen  Kurşunçal  Şelalesi’nin  döküldüğü  yerde  toplanacak  su,  borularla  Çiseli
Şelalesi’ne yakın yerde, dere yatağı kenarında yapılacak santrale ulaştırılacak. Burada santrale bırakılacak su
ile enerji üretimi gerçekleştirilecek.

http://enerjienstitusu.com/2018/01/17/karadeniz-bolgesinde-son-10-yilda-203-hes-yapildi/

Konya’da 2017’de metan gaz ndan 44 milyon kWh elektrik üretildi             ı
Konya Büyükşehir Belediyesinin çevreci yatırımları arasında olan ve 2011’de üretime başlayan ’Metan

Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’, 2017’de 44 milyon kWh elektrik üretti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Aslım Katı Atık Sahasında kurulan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’nde 6

yıldır  çöpler  elektrik  enerjisine  dönüştürülerek,  çevreye  ve  ekonomiye  önemli  katkı  sağlanıyor.  Tesiste
günlük ortalama 26 bin konuta yetecek elektrik üretiliyor.

http://enerjienstitusu.com/2018/01/09/konyada-2017de-metan-gazindan-44-milyon-kwh-elektrik-uretildi/

http://enerjienstitusu.com/2018/01/17/karadeniz-bolgesinde-son-10-yilda-203-hes-yapildi/


Ki  Baraj ’nda elektrik üretimine ba land                          ğı ı ş ı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl’de inşa edilen ve
kendi sınıfında Türkiye’nin 4’üncü büyük barajı olan Kiğı Barajı’nda elektrik üretimine başlandı.

Baraj ile ülke ekonomisine yıllık 300 milyon liralık katkı sağlanacak. Kiğı Barajı ve HES projesi Bingöl’ün
Kiğı  ilçesinin  12  kilometre  kuzeydoğusunda  Peri  Suyu  üzerinde  22,5  milyon  metreküplük  gövde  ve  kil
çekirdekli  kaya dolgu tipinde inşa edildi.  Baraj  175 metre yüksekliğiyle Türkiye’de kendi sınıfında 4’üncü
sırada, bütün barajlar içinde ise 8’inci sırada yer alıyor.

http://enerjienstitusu.com/2018/01/05/kigi-barajinda-elektrik-uretimine-baslandi/

Kuzey Denizi'ndeki elektrik üretimi bir y lda yüzde 47 arttı ı
Almanya'nın Kuzey Denizi'ndeki rüzgar enerjisi santralleri ile ürettiği elektrik miktarının bir yıl içinde yüzde

47 oranında arttığı bildirildi.
Hollanda ve Almanya'da hizmet veren elektrik dağıtım şirketi TenneT tarafından yapılan açıklamaya göre bu

bölgedeki rüzgar enerjisi santralleri 2017'de 15,97 Teravat-saat (TWh) düzeyinde elektrik üretim gerçekleştirdi.

http://yesilekonomi.com/yenilenebilir-enerji/kuzey-denizindeki-elektrik-uretimi-bir-yilda-yuzde-47-artti

http://yesilekonomi.com/yenilenebilir-enerji/kuzey-denizindeki-elektrik-uretimi-bir-yilda-yuzde-47-artti


Çat da güne  ve rüzgardan 3 kVA’ya kadar elektrik üretmek serbest            ı ş
 

EPDK, 3 kVA’ya kadar olan güneş paneli ve rüzgâr türbininde trafo kaynaklı kapasite kısıtını kaldırma
kararı  aldı.  Eski  TEDAŞ  Genel  Müdürvekili  Doğan,  3  kVA’lık  bir  panelin  aylık  150  kilovatsaat  elektrik
tüketimini karşılayacağını söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yılın son toplantısında konutlarda ve küçük işletmelerde aylık
elektrik faturalarına büyük destek olacak önemli bir adım attı.

Gazete Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre EPDK, konut ve işyeri çatılarına 3 kVA’ya kadar
güneş paneli  ve rüzgâr  türbini  montajına  yönelik  taleplerde,  trafodan kaynaklı  kapasite kısıtını  kaldırma
kararı aldı.

http://enerjienstitusu.com/2018/01/01/catida-gunes-ve-ruzgardan-3-kvaya-kadar-elektrik-uretmek-serbest/
 

Karacabey’deki güne  panellerinden üretilen elektrik 1000 konuta da l yorş ğı ı
Bursa’nın Karacabey ilçesi’ne kurulan güneş panellerinde üretilen elektrik enerjisi 1000 konuta dağıtılıyor.

Aynı bölgeye bir de rüzgar tribünü kurulacak. Böylece 1000 konutun enerji ihtiyacı gündüz güneşten gece
ise rüzgardan elde edilecek.

Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf  Gökhan Yolcu,  Karacabey Belediye Başkanı Ali  Özkan, Karacabey
Garnizon Komutanı Binbaşı Erdal Özköroğlu, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü ve
Karacabey Ticaret Borsası Meclis Başkanı Halit Elbir kurulan tesiste inceleme yaptılar.

http://enerjienstitusu.com/2017/11/07/gunes-panellerinden-uretilen-elektrik-1000-konuta-dagiliyor/



Danimarka rüzgarda yeni bir rekor k rd                         ı ı
Danimarka rüzgar enerjisi alanında yeni bir rekor kırdı.
Ülkedeki rüzgar enerjisi santralleri geçen yıl,  ülkenin elektrik tüketiminin yüzde 43,6'sına denk şekilde

14.700 Gigavat-saatlik elektrik üretimi gerçekleştirdi.
Danimarka Enerji Derneği tarafından yapılan açıklamada bu oranın şimdiye kadarki en yüksek seviye

olduğu bildirildi.
Derneğin açıkladığı verilere göre bu oran 2016'da yüzde 37,6 olarak gerçekleşmiş, şimdiye kadarki en

yüksek seviyesine ise yüzde 42 ile 2015 yılında ulaşmıştı.
Bununla birlikte derneğin açıklamasında rüzgar enerjisi teknolojilerindeki gelişmeye de vurgu yapıldı.

http://yesilekonomi.com/yenilenebilir-enerji/danimarka-ruzgarda-yeni-bir-rekor-kirdi

“Elektri in yüzde 70’inin fosil yak tlardan üretilmesi iklim de i ikli ine sebep oluyor”ğ ı ğ ş ğ
Çevreci Enerji Derneği Başkanı Tolga Şallı, iklim değişikliğinin en büyük nedeninin çarpık kentleşme ve

fosil yakıtlar olduğunu söyledi.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) İnovasyon Topluluğu’nun düzenlediği “Neden Yenilenebilir Enerji’

isimli  etkinlikte  konuşan  Şallı,  nüfus  artışı  ve  buna  bağlı  enerji  tüketimi,  kentlerin  gelişimi  adına
ormansızlaştırma, plansız kentleşme, fosil yakıt kullanımı gibi nedenlerden dolayı iklim değişimi yaşandığına
dikkat  çekti. Şallı,  dünyada  tüketilen  elektriğin  neredeyse  yüzde  70’inin  fosil  yakıtlardan  üretildiğini,  bu
durumunsa iklim değişikliğindeki en büyük neden olduğunu belirtti.

http://enerjienstitusu.com/2017/12/07/elektrigin-yuzde-70inin-fosil-yakitlardan-uretilmesi-iklim-degisikligine-sebep-oluyor/



“Eski ehir’deki toryum rezervi Türkiye’nin enerji ihtiyac n  kar layabilir”                ş ı ı şı
Türkiye  toryum  rezervi  konusunda  dünya  genelinde  ikinciliğe  oturmuş  durumda  bulunuyor.  Konu

hakkında ayrıntılı açıklamalar ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev
yapan, ayrıca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu CERN Bilim Komitesi Üyesi olan Saleh Sultansoy’dan geldi.

Sultansoy yaptığı açıklamada, bilimsel veriler göz önüne alındığında Türkiye’nin toryum rezervi açısından
dünya  genelinde  ikinci  sırada  yer  aldığını  dile  getirerek,  aslında  liderlik  koltuğunda  oturduğunu  çünkü
Eskişehir’de mevcut olan rezervlerin bilinenden fazla olduğunu savundu.

http://enerjienstitusu.com/2018/01/05/eskisehirdeki-toryum-rezervi-bin-yil-boyunca-turkiyenin-enerji-ihtiyacini-karsilayabilir/

K r ehir’de çöplerden elektrik enerjisi üretiliyorı ş
Kırşehir Belediyesi oluşturduğu biokütle elektrik üretim santralinde ‘Enerji Üretimi’ ile çevre ve ekonomiye

katkı sağlıyor.
Ekizağıl  mevkiinde kurulan karbondioksite göre 22 kat daha zararlı olan metan gazinın neden olduğu

sere gazını engellemek amacıyla Belediye tarafından katı atık düzenli depolama alanı oluşturuldu. Metan
gazından  elektrik  enerjisi  üretimi  projesinde;  uygun  teknolojiler  kullanılarak  her  biri  1  MW enerji  üretim
kapasiteli 400 bin KW’lık bir enerji üretiminin gerçekleşmesi ve elektrik ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

http://enerjienstitusu.com/2018/01/10/kirsehirde-coplerden-elektrik-enerjisi-uretiliyor/

http://enerjienstitusu.com/2018/01/05/eskisehirdeki-toryum-rezervi-bin-yil-boyunca-turkiyenin-enerji-ihtiyacini-karsilayabilir/


Van’da çöpten elektrik enerjisi üretilecek
Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan vahşi çöp depolama bölgesine, son teknoloji  ile kurulacak tesis

sayesinde hem çöplerin bertarafı sağlanacak hem de elektrik enerjisi elde edilecek.
Tesisin  hayata  geçirilmesi  ile  ilgili  olarak  Vali  Murat  Zorluoğlu  başkanlığında,  belediye  yetkilileri  ve

uzmanların katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Vali konağında yapılan toplantıda ilk olarak, proje
danışmanı  Gebze Teknik  Üniversitesi  Çevre Mühendisliği  Bölümü Öğretim Üyesi  Doç.  Dr.  Murat  Doğru
tarafından tesisin  çalışma prensibini,  işleyişini  ve sağlayacağı  faydaları  içeren sunum yapıldı.  Sunumun
ardından konuşan Vali Zorluoğlu, Van için çok büyük projeler yürüttüklerini belirterek, bu projenin de önemli
vizyon projelerden biri olduğuna dikkat çekti.

http://enerjienstitusu.com/2018/01/02/vanda-copten-elektrik-enerjisi-uretilecek/

Türkiye’nin ilk yüzer GES’i yenilenebilir enerji verimlili ine katk  sa l yorğ ı ğ ı
Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerji santralı ülkenin yenilenebilir enerji verimliliğine katkı sağlıyor.
İstanbul  Büyükşehir  Belediyesi’nin  iştiraki  olan  İstanbul  Enerji,  İSKİ  ile  birlikte  Türkiye’deki  ilk  Yüzer

Güneş Enerji Santralını Büyükçekmece Gölü üzerinde devreye almıştı.
Büyükçekmece Gölü üzerine kurulan santral, Türkiye de ilk kez uygulanan bir sistem olma özelliğini taşıyor.

Santralin yapımında 960 adet 260W gücünde polikristal fotovoltaik panel kullanıldı. Panel ve diğer malzemelerin
seçiminde  korozyona  karşı  dayanıklı  ürünler  tercih  edilerek  santral  ömrünün  uzatılması  planlandı.  Sistem,
kapladığı su yüzeyini yüzde 70 oranında havadan izole ediyor. Böylece, özellikle yaz aylarında karşılaşılan en
önemli sorunlardan biri olan buharlaşmayla su kaybı da azalmış olacak. GES ile her sene 210 ton karbondioksit
salınımı  da  engellenecek.  Tesis  kurulumunun  tamamlanmasının  ardından  başlanan  Ar-Ge  çalışmaları
kapsamında,  yüzdürücü sistemlerin  enerji  üretimi,  su kalitesi,  su canlıları  ve yosun oluşumu gibi  etkileri
izlenecek.

http://enerjienstitusu.com/2018/01/11/turkiyenin-ilk-yuzer-gesi-yenilenebilir-enerji-verimliligine-katki-sagliyor/

http://enerjienstitusu.com/2018/01/11/turkiyenin-ilk-yuzer-gesi-yenilenebilir-enerji-verimliligine-katki-sagliyor/


Yunanistan' n Tilos adas  enerji aç s ndan özerk hale geliyor           ı ı ı ı
 Share
 Share

Küçük  bir  Akdeniz  adası  kendisine  yeterli  enerjiyi  üretebilir  mi?  Üstelikte  sürdürülebilir  kaynaklar
kullanarak? Sürdürülebilir kaynaklar ile enerji ihtiyacında kendi kendine yeterli hale gelebilen küçük bir adayı
düşünün. Ve dahası, bu ada ürettiği enerji fazlalığını komşu adalara ihraç edebilecek. Yunanista’nın Tilos
adasına giderek bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için çalışan araştırmacılarla tanışma fırsatı bulduk.

Bakıldığın da mümkün görünmese de, adanın büyük bir kısmı yeşil alan haline gelebilecek.

http://tr.euronews.com/2017/11/13/yunanistan-in-tilos-adasi-enerji-acisindan-ozerk-hale-geliyor

Rusya'n n ilk ticari rüzgar santrali devreye girdiı
Finlandiyalı  enerji  şirketi Fortum ile Rus kamu şirketi Rusnano ortak yatırımı ile Rusya'nın Ulyanovsk

şehrinde hayata geçen proje 35 MW gücünde. Projede kullanılan rüzgar türbinleri ise Çinli üretici Dongfang
sağlandı. Fortum tarafından yapılan açıklamaya göre santralde üretilecek elektriğe gelecek 15 yıl boyunca
megavat-saat (MWh) başına 180 ila 200 Avro arasında alım garantisi sağlanacak.
http://yesilekonomi.com/yenilenebilir-enerji/rusyanin-ilk-ticari-ruzgar-santrali-devreye-girdi

TARIM VE GIDA

Tar mda 2018’e Neler Olacak?ı
Gündemin anlık değiştiği, planlamanın önemsenmediği bir ülkede gelecekte neler olabileceğini tahmin

etmek  zordur.Tarım  gibi  dış  etkilere  açık  bir  alanda  belli  öngörülerde  bulunmak  daha  da  zor.
Gelecekten haberler  vermek gibi  bir  niyetimiz  ve gücümüz yok.  Yapılan  açıklamalar,  alınan kararlar  ve
yaşanan gerçekler 2018’de tarımda neler olacağı hakkında önemli ipuçları veriyor.

http://www.tarimdunyasi.net/2018/01/02/tarimda-2018e-neler-olacak/

https://i0.wp.com/www.tarimdunyasi.net/wp-content/uploads/2018/01/Tohumculukta-yeni-politikalar-ve-uygulamalar.jpg?fit=1024%2C597


Tar mda büyük tehlikeı
Türkiye'de,  son  44  yılın  en  kurak  mevsimi  yaşanırken,  tarım  arazileri  bu  kuraklıktan  önemli  ölçüde

etkilendi.  Tarlaya  ekilen  tohumlar  yeşermedi  ve  yeniden  ekilmek  zorunda  kaldı.  Çiftçi  ne  yapacağı
konusunda ise karamsar bir şekilde bekliyor.

Ülke genelinde etkisini sürdüren kuraklık, en çok Güneydoğu bölgesini de etkiledi. Son 44 yılın en kurak
mevsiminin yaşanması tarım sektöründe kaygılara neden oldu. 

https://www.tarimdanhaber.com/haber/tarim/tarimda-buyuk-tehlike

stanbul’un Gizli Ar c s  ve Bir Sanatsal Eylem Olarak Ar c l kİ ı ı ı ı ı ı
9  Aralık’ta  İzmir’de  gerçekleştirilen  Uluslararası  Ekolojik  Arıcılık  Konferansı’nda  birbirinden  ilginç  ve

önemli sunumlar izlendi.  En çok ilgi çeken ve ilham veren sunumlardan biri  Marmara Üniversitesi  Güzel
Sanatlar Fakültesi’nden Doç. Dr. Alaattin Kirazcı‘ya aitti. 

http://www.bugday.org/blog/istanbulun-gizli-aricisi-ve-bir-sanatsal-eylem-olarak-aricilik/

UHK: 4,5 milyon hektar tar m arazisi kullan lam yor; kay p 20 milyar TLı ı ı ı
Ulusal  Hububat  Konseyi  (UHK)  23  Aralık  2017’de  Edirne  Ticaret  Borsası’nın  ev  sahipliğinde  “2017

Hububat  Sezonu  Değerlendirme  Paneli”  düzenledi.  Panelde  öne  çıkan  konu  başlıkları  rapor  haline
getirilmiştir. “UHK 2017 Hububat Değerlendirme Paneli Sonuç Raporu”nu okuyunca sizlerle de paylaşmak
istedik.

http://www.bloomberght.com/yorum/irfan-donat/2088642-uhk-4-5-milyon-hektar-tarim-arazisi-kullanilamiyor-kayip-20-milyar-tl



Esnaf lokantas na fabrikasyon yemekı
Salataya  sıkılan  limondan nar  ekşisine,  köfteden sucuğa kadar  birçok  üründe vatandaşın  restoranda

yediği  yemek konusunda aldatıldığı  tablosu ile karşı karşıyayız.  En büyük hile ise yemeklerde kullanılan
yağlarda. Zeytinyağı yerine soya yağı, tereyağ yerine ise tereyağı aroması kullanıldığını biliyor muydunuz?

HATIRI  sayılır  lüks  restoranlardan  biri...  Mönüsü  çok  zengin.  Yiyeceklerin  hepsi  çok  iddialı  ve  lezzetli.
Oturduğunuz yerden aşçıların bulunduğu bölümü rahat görüyorsunuz. Arı gibi çalışıyorlar. Masaya bir salata
sipariş ediyorsunuz. Hemen geliyor. Domatesinden biberine, salatalığına, maruluna her şey çok taze. Tabii ki bir
bedeli var. Yaklaşık 40 TL civarında. Yağını ve diğer malzemelerini ben dökeceğim diyorsunuz. Tabii diyorlar.
Şık bir şişe içerisinde zeytinyağ, aynı şıklıkta bir nar ekşisi ve limon suyu geliyor. ‘Suyunu değil de bizzat limonun
kendisini alabilir miyim’ diye soruyorsunuz. ‘Efendim biz siz yorulmayın diye sıkıp getirdik’ diye cevap veriyor
garson. Geçmiş olsun... ‘Çok sağlıklı’ diye yemek üzere olduğunuz tazecik salataya boca ettiğiniz zeytinyağının
ne olduğundan haberiniz yok, nar ekşisi tıpkı limon suyu gibi kimyasal. Hem paranız gitti hem de sağlığınız...

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sefer-levent/esnaf-lokantasina-fabrikasyon-yemek-40715953

Zeytincilik neden önemli?
Ulusal  Zeytin  ve Zeytinyağı  Konseyi  koordinatörlüğünde yapılan tahmine göre, Türkiye'nin 2017-2018

sezonunda meyve veren 151 milyon 347 bin 628 zeytin ağacı var. Meyve vermeyen ağaç sayısı ise 26
milyon 583 bin 103. Toplamda 177 milyon 930 bin 731 zeytin ağacı var. Ağaç başına ortalama verim 13.4
kilogram. Toplam zeytin üretimi 2 milyon 31 bin 244 ton. Bu zeytinin 455 bin 772 tonu sofralık zeytin olarak
değerlendirilecek. Zeytinyağı üretiminde ise 1 milyon 593 bin 698 ton zeytin kullanılacak. Toplam zeytinyağı
üretiminin 287 bin 41 ton olması bekleniyor.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/zeytincilik-neden-onemli/397977

Küresel g da fiyatlar  2014’ten bu yana en yüksek ortalamay  yakalad !ı ı ı ı
BM Gıda ve  Tarım Örgütü  (FAO)  Gıda Fiyat  Endeksi,  Aralık  ayında  bir  ay  önceye  göre  yüzde  3,3

gerilerken, 2017 yılı genelinde ise bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artış oranında arttı. 2017 fiyatları, 2014’ten
bu yana en yüksek yıllık ortalama olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası pazarlardaki başlıca gıda maddelerinin fiyat ve ticareti takip edilerek hesaplanan BM Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi,  Aralık 2017’de, Kasım ayına göre yüzde 3,3 oranında düşüşle
169.8 puan değerini aldı.

Kasım ayında 175.8 puan seviyesinde gerçekleşen endekse göre, küresel gıda fiyatları Aralık’ta bitkisel
yağ ve süt ürünleri fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geriledi.

https://www.gidahatti.com/kuresel-gida-fiyatlari-2014ten-bu-yana-en-yuksek-ortalamayi-yakaladi-92992/

https://www.dunya.com/kose-yazisi/zeytincilik-neden-onemli/397977
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sefer-levent/esnaf-lokantasina-fabrikasyon-yemek-40715953


Geleneksel Ar c l k Yöntemleriı ı ı
Geleneksel arıcılık yöreye özgü yöntemlerin nesilden nesile aktarıldığı,  arıya ve arıcılığa gönülden bir

bağlılıkla yürütülen bir uğraş. Anadolu’da genç nüfusun yaygın bir şekilde şehirlere göç etmesi, geleneksel
arıcılıkta  kovana  müdahale  imkanının  az  olmasından  dolayı  yüksek  verim  alınamaması  gibi  sebeplerle
geleneksel  arıcılığa  ilişkin  kadim  bilgiler  yok  olmaya  yüz  tutmuş  durumda.  Geleneksel  arıcılığın
kaybolmasındaki sebeplerin başında, küresel iklim değişikliği  ve daha fazla verim alma baskısı ile gezici
arıcılık yapılması, geleneksel kovanların (karakovan) ise taşımaya uygun olmamasıdır. Oysa fenni kovanlar
üst üste istiflenerek kolayca taşınabilmektedir. Ancak gezici arıcılık, arı türlerinin melezlenerek özelliklerini
yitirmesi ve hastalıkların yayılması nedeniyle ciddi sorunlar yaratmaktadır.

http://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=8019

SAĞLIK 

 

Cep Telefonlar  Kansere Neden Oluyor mu?ı  
Cep telefonları ortaya çıktıkları 1970’li yıllardan bu yana gelişerek ve yaygınlaşarak sosyal yaşamımıza

hükmeden teknolojilerden birisi durumuna geldi. Dünya Bankası istatistiklerine göre 2016 yılında dünyada
yaşayan her 100 kişiye 101.5 adet cep düşüyor.  2016 yılında Türkiye’de de 100 kişiye 97 cep telefonu
düştüğünü de belirtelim.

Bu  derecede  yaygın  bir  teknolojinin  insan  sağlığı  üzerindeki  etkilerinin  de  tartışılması  kaçınılmazdı.
Nitekim ilk yıllarından itibaren cep telefonlarının insanlarda çeşitli  sağlık  sorunlarına yol  açabileceği  ileri
sürüldü. Bunların başında da toplumda en ürkütücü hastalıklardan birisi olan kansere yol açma olasılıkları
tartışılmaya başlandı. 

https://sarkac.org/2018/01/cep-telefonlari-kanser-sevket-ruacan/

https://sarkac.org/2018/01/cep-telefonlari-kanser-sevket-ruacan/
https://sarkac.org/wp-content/uploads/2018/01/selfie-1209886_1920.jpg


En gürültülü Avrupa ülkeleri
Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Avrupa Birliği (AB) içinde gürültülü şehirleri ortaya çıkaran bir çalışma yaptı.
Avrupa Birliği (AB) toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 18'i gürültücü komşulardan ve sokak gürültülerinden

şikâyetçi.  Avrupa statistik  Ofisi  Eurostat'aİ  göre  Avrupa Birliği'nde  gürültüden şikayet  eden  insanların
yüzde 23,3'ü şehirlerde yüzde 10,4'ü ise kırsal kesimlerde ikamet eden insanlardan oluşuyor.

Çalışmada Türkiye ülke olarak değil fakat İstanbul, Ankara, Antalya ve Diyarbakır şehirleriyle yer aldı. Bu
dört şehir içinden ise yüzde 72 gibi aşırı bir oranda gürültüden şikayet edilen kent İstanbul oldu.

http://tr.euronews.com/2018/01/08/en-gurultulu-avrupa-ulkeleri

GDO hakk nda 4 yeni kararı
Biyogüvenlik  Kurulu,  Genetiği  Değiştirilmiş  Organizmalar  (GDO) hakkında yeni  kararlar  aldı.  Kurul,  2

mısır ve 1 soya geninin yem amaçlı ithalatına ilişkin ithalat başvurusunu kabul ederken, 10 pamuk ve 4
kolza(kanola)  geninin  ithalatına ilişkin  başvurunun geri  çekilmesini  onayladı.  Biyogüvenlik  Kurulu’nun 30
Ekim  2017’de  ve  4  Ocak  2018’de  yaptığı  iki  toplantının  kararları  11  Ocak  tarihi  itibariyle  kamuoyuna
açıklandı. Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması internet sayfasında yayınlanan kararlar özellikle
yem ve bitkisel yağ sektörünü yakından ilgilendiriyor.

http://www.tarimdunyasi.net/2018/01/14/gdo-hakkinda-4-yeni-karar/

Kurtlar sofras ! Hem sa l m za hem param za k y yorları ğ ığı ı ı ı ı
Bazı  restoranlarda  yediğimiz  çoğu  mezeler  fabrikalarda  imal  ediliyor.  Ara  sıcak  adı  altında  satılan

dondurulmuş ürünler günlerce aynı yağda kızartılıyor. Yine fabrikalarda paketlenen salatalara kimyasal nar
ekşisi  ve  zeytinyağlar  boca  edilip  servis  ediliyor.  Bu  haftaki  konumuz,  çorbasından  lahmacununa
restoranlarda yediğimiz daha doğrusu yediğimizi sandığımız ürünler...

http://www.hurriyet.com.tr/kurtlar-sofrasi-hem-sagligimiza-hem-paramiza-kiyiyorlar-40708261

http://www.tarimdunyasi.net/2018/01/14/gdo-hakkinda-4-yeni-karar/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://tr.euronews.com/2018/01/08/en-gurultulu-avrupa-ulkeleri
https://i0.wp.com/www.tarimdunyasi.net/wp-content/uploads/2018/01/GDO-m%C4%B1s%C4%B1r.jpg?fit=1021%2C576


KENTLEŞME VE ULAŞIM 

Kanal stanbul için büyük gün! Detaylar belli olduİ
Ulaştırma  Bakanı  Arslan,  düzenlediği  basın  toplantısıyla  Kanal  İstanbul  Projesi'ne  ilişkin  detayları

açıkladı.  Arslan'ın  verdiği  bilgiye  göre  45  kilometrelik  Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu  koridoru  Kanal
İstanbul projesinin yolu olarak tespit edildi.

Daha önce proje kapsamında 5 alternatif üzerinde çalışıldığını belirten Arslan, söz konusu çalışmanın
tamamlandığını  söylemişti. Arslan,  projenin,  yap-işlet-devret  kamu-özel  iş  birliği  karma  modeliyle
yapılacağını, Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşmanın kentsel dönüşümle çözüleceğini kaydetmişti. Arslan
belirledikleri 5 güzergahın detaylarını paylaştı. 

http://www.hurriyet.com.tr/kanal-istanbul-icin-buyuk-gun-bugun-detaylar-belli-oluyor-40710054?
utm_source=wpush&utm_medium=breaking#webPushId=NjMyOQ

MEVZUAT

Binalar ile Yerle meler için Ye il Sertifika Yönetmeli iş ş ğ
Bu Yönetmelik, 23 Aralık 2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-3.htm

Florlu Sera Gazlar  Yönetmeli i                                                  ı ğ
Bu yönetmelik, 4 Ocak 2018 tarih ve 30291 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180104-2.htm

Ulusal Enerji Verimlili i  Eylem Plan  2017-2023ğ ı , 2 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'nin tarihli mükerrer
sayısında yayınlandı.

lk ÇED Yönetmeli i’nin yay mland  1993 y l ndan 2016 y l  sonuna kadar verilen ÇED Kararlar  İ ğ ı ığı ı ı ı ı ı
ÇED  OLUMLU:  Çevresel  Etki  Değerlendirmesi  Raporu  hakkında  Komisyon  tarafından  yapılan

değerlendirmeler  dikkate  alınarak,  projenin  çevre  üzerindeki  muhtemel  olumsuz  etkilerinin,  alınacak
önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi
üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararı. 

ÇED OLUMSUZ: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyonca yapılan değerlendirmeler
dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri nedeniyle gerçekleştirilmesinde çevre
açısından sakınca görüldüğünü belirten Bakanlık kararı. 

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projeler hakkında yapılan değerlendirmeler
dikkate alınarak,  projenin  çevre üzerindeki  muhtemel olumsuz etkilerinin,  alınacak önlemler  sonucu ilgili
mevzuat  ve  bilimsel  esaslara  göre  kabul  edilebilir  düzeylerde  olduğunun  belirlenmesi  üzerine  projenin
gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararı. 

ÇED GEREKLİDİR: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, çevresel
etkilerinin  daha  detaylı  incelenmesi  amacıyla  Çevresel  Etki  Değerlendirmesi  Raporu  hazırlanmasının
gerektiğini belirten Bakanlık kararı.

http://www.csb.gov.tr/db/ced/icerikbelge/icerikbelge2910.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180102M1-1-1.pdf
http://www.hurriyet.com.tr/kanal-istanbul-icin-buyuk-gun-bugun-detaylar-belli-oluyor-40710054?utm_source=wpush&utm_medium=breaking#webPushId=NjMyOQ
http://www.hurriyet.com.tr/kanal-istanbul-icin-buyuk-gun-bugun-detaylar-belli-oluyor-40710054?utm_source=wpush&utm_medium=breaking#webPushId=NjMyOQ


YENİ YAYINLAR VE RAPORLAR

Dünyanın Durumu 2017 Yeryüzü Eğitimi: Değişen Gezegende Eğitimi Yeniden Düşünmek
Amerikalı  filozof  ve  eğitim  teorisyeni  John  Dewey,  “eğitim  yaşama  hazırlanmak  değil,  bizzat  yaşamın

kendisidir” diyor. Peki, yaşamın kendisinin önemli ölçüde değiştiği İnsan Çağı’nda öğrencilerin hangi bilgi, beceri
ve  tutumlara  ihtiyacı  olacak?  Önümüzdeki  zorluklarla  hızla  başa  çıkabilmek  için  kullanabileceğimiz  eğitim
modelleri mevcut mu? Worldwatch Enstitüsü’nün en meşhur yayını Dünyanın Durumu serisinin son kitabında
değişik alanlardan eğitim uzmanları,  yeni bir çağda öğretme ve öğrenmeye yenilikçi yaklaşımlar sunuyorlar.
Eğitimi  dönüştürecek ve tüm öğrencileri  ekoloji  temelli  sosyal  değişimin  temsilcisi  haline  getirecek yeryüzü
merkezli eğitim  uygulamalarının örneklerini inceliyorlar. Kitapta, doğa merkezli öğrenme ve sistematik düşünme
gibi çevre eğitiminin geleneksel alanlarının yanı sıra sosyal ve duygusal öğrenme ile erken dönem eğitiminde
oyunun önemi gibi konular inceleniyor. Uzmanlar daha önce benzeri  görülmemiş zorluklarla baş etmeye hazır,
ekolojik okuryazarlığı olan, derin düşünen, etik değerlere sahip liderler yetiştirmenin, yani yeni bir çevre eğitiminin
gerekliliğine odaklanıyor.
https://www.iskultur.com.tr/dunyanin-durumu-2017.aspx

100 Maddede Sürdürülebilirlik Rehberi
SKD Türkiye ve Ekologos işbirliğiyle hazırlanarak 2016 sonunda yayımlanan ‘100 Maddede Sürdürülebilirlik

Rehberi,  iklim  müzakerelerinden  Sürdürülebilir  Kalkınma  Hedeflerine,  yenilenebilir  enerjiden  sürdürülebilirlik
kavramının  yolculuğuna,  biyomimikriden  endüstriyel  simbiyoza  ve  döngüsel  ekonomiye  kadar  tüm  önemli
kavram ve köşe taşlarının yer aldığı bir bilgi kaynağı. 
http://www.skdturkiye.org/yayin/100-maddede-surdurulebilirlik-rehberi
http://www.skdturkiye.org/files/yayin/100-Maddede-Surdurulebilirlik-Rehberi.pdf

Orijinal adı: State of the World 2017- Earthed Rethinking 
                          Education on A Changing Planet
Çevirmen: Duygu Kutluay
Sayfa Sayısı: 440

http://www.skdturkiye.org/yayin/100-maddede-surdurulebilirlik-rehberi
https://www.iskultur.com.tr/dunyanin-durumu-2017.aspx


Hava Kirliliği Raporu 2017
Günümüzde çevre sorunları çeşitlenerek artmakta doğa ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Hava kirliliği ise

bu tehdidin başında gelmektedir. Yaşamın temel kaynağı olan hava, insan ve canlılar için vaz geçilmezdir. Bu
nedenle hava kirliliği kitlesel sonuçlara neden olmaktadır. Tarihte yaşanan hava kirliliği nedeniyle, binlerce insan
hayatını kaybetmiş, günümüzde de devam edecek şekilde hastalıklar artmış ve yaşam standartları düşmüştür.
Hava yönetimine dair formasyona sahip olan çevre mühendisliği ise hava kirliliğinin tespiti ve çözüm üretilmesi
noktasında kilit öneme sahiptir. 

Rapor ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu
Türkiye'deki 81 ilden yalnızca 6'sının havasının temiz olduğunu dikkat çekerken, hava kirliliğin en yüksek olduğu
İstanbul, Ankara ve Adana gibi illerde valilik ve belediyelerin acilen önlem alması gerektiğini kaydetti.
http://cmo.org.tr/resimler/ekler/2145efce8f89f52_ek.pdf

Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları
Türkiye’nin ağaç ve çalılarını konu alan kitabın hazırlanmasındaki amaç; başta orman mühendisleri olmak

üzere,  peyzaj  mimarları,  doğaya  ilgi  duyan toplumun  tüm  kesimleri,  orman  fakültelerinin  orman  ve  orman
endüstri  mühendisliği  bölümleri  ile  peyzaj  mimarlığı  bölümü,  ziraat  mühendisliği,  fen fakültelerinin  biyoloji
bölümlerinde okuyan öğrencilerle ve botanik alanında çalışan akademisyenlere temel bir kaynak hazırlamaktır.
İlk baskısı kısa zamanda tükendikten sonra ortaya çıkan yoğun talep üzerine ikinci baskısı, kullanım kolaylığı da
dikkate alınarak ve güncellenerek tek cilt halinde hazırlanmıştır.

Kitap; Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.

http://unalakkemik.net/turkiyenin-dogal-egzotik-agac-ve-calilari/ https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/T
%C3%BCrkiye'nin%20A%C4%9Fa%C3%A7%20ve%20%C3%87al%C4%B1lar%C4%B1.pdf.

https://www.ogm.gov.tr/Baskanliklar/DisIliskilerEgitimveArastirma/Sayfalar/Dis-iliskiler-Egitim-ve-Arastirma.aspx
http://cmo.org.tr/resimler/ekler/2145efce8f89f52_ek.pdf


Türkiye’de gıda yayıncılığı  alanında 11 yıldır  faaliyeti  gösteren Gıdahattı,  Türkiye Gıda Sektörü’ne ilişkin
verileri de içeren Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Envanteri 2016’yı hazırladı. TOBB-ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem
Şahin’in koordinasyonunda hazırlanan Envanter, sektörün gelecek yol haritasına ışık tutacak.

https://www.gidahatti.com/wp-content/uploads/2017/07/2016-envanteri.pdf

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı – Türkiye Denizleri Raporu 
Sayfa Sayısı : 44
Baskı Yılı: 2017
Bu rapor, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın 20. Yılı kapsamında bilim insanlarınca gönüllülük temelinde hazırlanmıştır.

http://www.tudav.org/images/2017/documents/TUDAV_2017_Denizler_Raporu_s.pdf

http://www.tudav.org/images/2017/documents/TUDAV_2017_Denizler_Raporu_s.pdf


                                      

Türk  Deniz  Araştırmaları  Vakfı  tarafından  yayınlanan  Black  Sea  Marine  Environment:  The  Turkish  Shelf   /  
“Karadeniz’in Deniz Ortamı: Türkiye Kıyıları” kitabı 20 kurumdan 59 yazarın katkısıyla hazırlanmıştır. 4 bölüm 28 makaleden
oluşan kitap, farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek Karadeniz’in Türkiye kıyılarını her yönden ele almaktadır. 

Editörler: Murat Sezgin, Levent Bat, Derya Ürkmez –Elif Arıcı, Bayram Öztürk
Sayfa Sayısı : 566
Baskı Yılı : 2017

İngilizce ve 566 sayfa olan dijital kitaba http://www.tudav.org/index.php/tr/yayinlar2 
http://www.tudav.org/images/2017/documents/Black_Sea_Book_2017_TUDAV_high.pdf  ulaşılabilir.  

Arkas Sanat Merkezi Su Manzaraları kitabı, Batı resim geleneğinin önemli bir bölümünü oluşturan peyzaj resmine ışık
tutuyor. 19. yüzyılın ilk yarısında başlayıp 20. Yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan döneme ait eserlerden oluşan bu
seçki,  Avrupa peyzaj  resminin önemli  temsilcilerini  tek çatı  altında topluyor.  Büyük bir  kısmı ilk  kez sergilenen ve
tamamı Arkas Koleksiyonu’na ait  olan 90 eser,  150 senelik  tarihe tanıklık  etme fırsatı  sunarken,  Paris’in  sanatın
başkenti olduğu dönemlerdeki hareketliliğini de gözler önüne seriyor. Yenilikler ve devrimlerle dolu 19. yüzyıl, sanatın
gelişimi ve değişimi açısından oldukça verimli bir dönemdi. 19. Yüzyılın ilk çeyreğinde manzara resmi, bağımsız bir tür
olarak kabul görmeye başladı. Sanatın çokça sorgulandığı bu dönemde, değişen resim gelenekleriyle sanat akımları da
şekillendi;  tuvallerdeki  doğa  çok  farklı  ifadelere  büründü.  Barbizon  Okulu,  Empresyonizm,  Sembolizm,  Post-
Empresyonizm, Fovizm ve Ekspresyonizm gibi yeni sanat akımları ortaya çıktı.

http://www.dr.com.tr/Kitap/Su-Manzaralari/Prestij-Kitaplari/Sanat-Prestij/urunno=0001724929001

Yazar: Kolektif
Çevirmen: Aviva Cashmira Kakar, Hanife Güven
Yayınevi:Arkas
Hazırlayanlar: Marie-Valérie Lesvigne, Isabelle Levêque , Jean-Luc Maeso
Editör: Jean-Luc Maeso
Fotoğraflar: Hadiye Cangökçe Esen
Sayfa Sayısı : 204
İlk Baskı Yılı : 2017

http://www.dr.com.tr/Kitap/Su-Manzaralari/Prestij-Kitaplari/Sanat-Prestij/urunno=0001724929001
http://www.dr.com.tr/Yayinevi/arkas/s=790
http://www.dr.com.tr/Yazar/kolektif/s=94369


Bu  kitap,  Türkiye’nin  ağaçlarını  tanıtmak,  sevdirmek,  korunmasına  ve  çoğaltılmasına  yardımcı  olmak  amacıyla
hazırlandı.  Kitapta  352  ağaç ve  çalı  türüne  yer  veriliyor.  Ağaçlarla  ilgili  bilgiler  2.000  fotoğrafla  destekleniyor.  Bu
fotoğraflarda, her ağacın gövdesi, yaprağı, çiçeği ve meyvesi ayrıntılı  olarak gösteriliyor.  Böylece okurun her ağacı
rahatça tanıyabilmesi hedefleniyor.

http://www.dr.com.tr/Kitap/Turkiyenin-Agaclari-ve-Calilari/Prestij-Kitaplari/Doga-Prestij/urunno=0001723441001

İnsanlığın çevre sorunlarıyla mücadelesinin tarihi, sanıldığı gibi yeni değil, binlerce yıllıktır ve insani pratiklerin çevre
açısından sürdürülebilir  olup olmaması tarihi şekillendiren en temel unsurlardan biridir. Değişen insan-doğa ilişkisini
dünya tarihini anlama çabasında merkeze koyan bu kitap, kapsamlı bir dünya çevre tarihidir; ekolojik krizlere insanların
nasıl cevap vermeye çalıştıklarını, bunların devlet iktidarı ve maddi menfaatlerle ilgili meselelere nasıl bağlandığını ele
almaktadır.  
http://www.dr.com.tr/Kitap/Doga-ve-Iktidar/Bilim/Ekoloji-Cevre-Bilim/urunno=0001731076001

Yazar: Necati Güvenç Mamıkoğlu

Yayınevi: Kırmızı Kedi

Sayfa Sayısı : 728
İlk Baskı Yılı : 2017

Yazar: Joachim Radkau
Çevirmen: Nafiz Güder 
Editör : Devrim Çetinkasap
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
İlk Baskı Yılı: 2017

http://www.dr.com.tr/Yazar/nafiz-guder/s=250384
http://www.dr.com.tr/Yazar/joachim-radkau/s=330116
http://www.dr.com.tr/Kitap/Turkiyenin-Agaclari-ve-Calilari/Prestij-Kitaplari/Doga-Prestij/urunno=0001723441001
http://www.dr.com.tr/Yayinevi/kirmizi-kedi/s=5566
http://www.dr.com.tr/Yazar/necati-guvenc-mamikoglu/s=165353


Suyun ve su mücadelelerinin tüm dünyadaki çevre veya ekoloji hareketleri içerisinde özel bir yeri var. Su, bütün bir
yaşamın  kaynağı  olması  dolayısıyla  ekolojik  sistemin en temel  maddesi. Başta  küresel  ısınma olmak üzere  çevre
sorunları dediğimiz hemen her şey bir şekilde su sorununa bağlanıyor. Ancak Türkiye’de su sorunu ve su mücadeleleri
dediğimizde yaygın  bir apolitik  tutum söz konusu.  Genel olarak su meselesi  sınıfsal  ve sosyolojik  yönleri  ile  değil
de siyaset üstü bir çevre mücadelesi olarak görülüyor.

http://www.suhakki.org/2017/09/turkiyede-ve-dunyada-su-krizi-ve-su-hakki-mucadeleleri-kitabi-cikti/#.Wdtyp1S0MdU
http://www.suhakki.org/docs/kitap_su-krizi-su-hakki-mucadeleleri-web.pdf

  

 

Bu paha biçilmez antoloji, Amerika’nın en büyük düşünür ve yazarlarından biri ve tüm dünyayı etkisi altına almış bir
muazzam bir şahsiyet olarak görülen Henry David Thoreau’nun (1817-1862) zekâsı, albenisi ve bilgeliğini yansıtma
amacıyla oluşturuldu. Derleyen Alan Jacobs, Thoreau’nun yayımlanmış ve yayımlanmamış yazıları,  enfes şiirleri  ve
klasik  spritüel  eseri Walden’dan  özenle  seçtiği  parçaları  bir  araya  getirerek  politik,  ekonomik  ve  çevresel  açıdan
yeterince zorlayıcı olan günümüzde her şeyden daha fazla gereksinim duyduğumuz bir ilham kaynağı ve izlenimci bir
otobiyografi sayılabilecek bu eseri okurlarıyla buluşturuyor.

http://www.dr.com.tr/Kitap/Modern-Dunya-Icin-Transandantal-Doga/Henry-David-Thoreau/Felsefe/Felsefe-
Bilimi/urunno=0001710568001

Yazar: Henry David Thoreau 
Çevirmen: Ece Tuğba Saka 
Derleyen: Alan Jacops  
Yayınevi: Ganj Yayınları

Yazar: Dr. Akgün İlhan, Dr. Ayman Rabi, Efe 
Baysal, Ercan Ayboğa, Maude Barlow, Prof. Dr. 
Murat Güvenç, Dr. Özdeş Özbay, Doç. Dr. Pınar 
Uyan Semerci
Baskı: Aydesa Matbaacılık ve Reklamcılık
Tasarım: Volkan Akyıldırım
Yayınlayan: Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği

http://www.dr.com.tr/Yazar/henry-david-thoreau/s=255647
http://www.dr.com.tr/Kitap/Modern-Dunya-Icin-Transandantal-Doga/Henry-David-Thoreau/Felsefe/Felsefe-Bilimi/urunno=0001710568001
http://www.dr.com.tr/Kitap/Modern-Dunya-Icin-Transandantal-Doga/Henry-David-Thoreau/Felsefe/Felsefe-Bilimi/urunno=0001710568001
http://www.dr.com.tr/Yayinevi/ganj-yayinlari/s=3894


DUYURULAR

İTÜ Enerji Enstitüsü Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı
Eğitim Tarihi: 9-10 Şubat / 16-17 Şubat 2018

Eğitim Gün & Saatleri: Cuma - Cumartesi / 09:30 - 16:30
Eğitim Süresi: 24 Saat (4 Gün)

Kontenjan: 25 Kişi
Eğitim Yeri: İTÜ Maslak Kampüsü

Enerji  sektörünün hem dünya  da hem de Türkiye  de katlanarak  büyümesi  beklenmektedir.  Ülkelerin
büyüme ve refah düzeylerini belirleyecek sektör olarak görülmesi nedeniyle geleceğin popüler meslekleri
arasın da birinci planda önem kazanmaktadır. 

Bu eğitim programıyla enerji  sektöründe çalışmak isteyenlerin ve sektör çalışan teknik kadroların bilgi
eksikliğinin giderilmesi, yeni düzenlemeler, teknolojiler ve güncel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları
amaçlanmaktadır.
http://www.bm-institute.com/yenilenebilirenerjiteknolojileri.htm?utm_source=enerjienstitusu

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  Türkiye
Çevre  Vakfı  katkılarıyla  Ankara  Üniversitesi  Çocuk  Kültürü
Araştırma Uygulama Merkezi tarafından yayınlanmıştır.



ULUSLARARASI SU VE ÇEVRE KONGRESİ
Tarih: 22-24 Mart 2018 

Yer:  Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Bursa
Ülkemizde yerel  yöneticiler  seviyesinde bu konulara eğilerek neler  yapılmasının  gerekeceği  hakkında

bilgilerin  bir  araya  toplanıp  tartışılması  hedefi  ile  22-23-24 Mart  2018  günlerinde  dünyaca  kutlanan  su,
meteoroloji ve orman günlerini kapsayan tarihlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Bursa
Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Su Vakfı tarafından böyle bir kongrenin düzenlenmesi kararı alınmıştır.
http://sucev2018.org/

II. ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK KONGRESİ
Tarih: 16-20 Nisan 2018

Yer: Kapadokya
Kongre, şehir,  çevre ve sağlık üçgeninde uygulayıcıları,  akademisyenleri,  sivil  toplum kuruluşlarını  ve

özel sektör temsilcilerini buluşturacak. 
https://www.sehircevresaglikkongresi.com/?sf=38

II. ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK KONGRESİ KARMA SERGİSİ
Tarih: 16-20 Nisan 2018

Yer: Kapadokya
16-20 Nisan 2018 tarihinde Kapadokya'da gerçekleştirilecek olan   II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık

Kongresi’nde  tema “Yarının  Kentleri” olarak  belirlenmiştir.  Bu kapsamda,  yarının  kentlerinin  sürdürülebilir
kentler  olacağı  düşüncesiyle  kongre  kapsamında  akademisyenlerin  bilimsel  çalışmalarını
sergileyebilecekleri  bir “karma  sergi” düşünülmüştür.  Bu  amaçla  serginin  teması “Sürdürülebilir
Kentler” olarak belirlenmiştir.
https://www.sehircevresaglikkongresi.com/?sf=63

https://www.sehircevresaglikkongresi.com/?sf=38


27. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ
Tarih: 18-22 Nisan 2018

Yer: Antalya

27.  Uluslararası  Eğitim  Bilimleri  Kongresi  (ICES/UEBK-2017)  dünyadaki  meslektaşlarla  uzmanlık,
deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasını amaçlamaktadır. Programda; panellere, çalıştaylara, sözlü
bildirilere  ve  poster  sunumlarına  yer  verilecektir.  Kongrenin  ana  temasının "Değişen  Dünyada  Eğitim"
olmasına ek olarak öğretmen eğitimi/yetiştirme ile ilgili çalışmalar da değerlendirmeye alınacaktır.

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 KUVATERNER SEMPOZYUMU (TURQUA 2018)   

Tarih: 2-5 Mayıs 2018
Yer: İstanbul

Sempozyum; her iki yılda bir (çift yıllarda) İstanbul Teknik Üniversitesi - Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
bünyesinde  düzenlenir.  Sempozyum, Kuvaterner  alanında  çalışan  bilim  insanlarını  bir  araya  getirmeyi,
güncel  konularda atölye  ve arazi  çalışmaları  yapmayı,  davetli  konuşmacıların  vereceği  seminerlerle  fikir
alışverişinde bulunmayı hedefliyor. 

http://www.eies.itu.edu.tr/turqua

9. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ 2018-01-09
Tarih: 9-11 Mayıs 2018

Yer: Ramada Plaza Hotel, Konya

Katı  Atık  Kirlenmesi  Araştırma ve Denetimi  Türk  Milli  Komitesi  (KAKAD)  tarafından  çevre  teknolojilerinin
paylaşılması ve sürdürülebilir çevre uygulamalarının yaygınlaştırılması amacı ile ülkemizde her yıl farklı bir şehirde
düzenlenen Ulusal Katı Yönetimi Kongresi`nin (UKAY) 9`uncusu olan UKAY`2018 Kongresi 9-11 Mayıs 2018
tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecektir.

http://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=97408&tipi=67&sube=0



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.


	Kitap Siparişi ve Ödeme Şekli
	TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ
	TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI HABER BÜLTENİ
	Yerel süreli yayın. Ayda bir yayınlanır.

	Hava Değil Zehir Soluyoruz
	Brezilya'da yunuslar ölüyor                             
	TÜDAV 20. Yıl Denizler Raporunu Yayımladı: Marmara İçin Acil Eylem Planı Şart!
	
	Kosta Rika, tek kullanımlık plastiklerin kullanımını yasaklayan ilk ülke olmayı hedefliyor
	Buzullarda saklı hastalıklar yeniden canlanıyor
	
	Sigorta Endüstrisinden İklim Değişikliği Eleştirisi: “Engeller Katkıda Bulunmamıza Ket Vuruyor”
	2017 en sıcak ikinci yıl oldu
	Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programına Ayrıntılı Bakış
	
	Cep Telefonları Kansere Neden Oluyor mu?
	İlk ÇED Yönetmeliği’nin yayımlandığı 1993 yılından 2016 yılı sonuna kadar verilen ÇED Kararları
	Tarih: 16-20 Nisan 2018
	Yer: Kapadokya
	Tarih: 16-20 Nisan 2018
	Yer: Kapadokya
	Tarih: 18-22 Nisan 2018
	Yer: Antalya
	Tarih: 9-11 Mayıs 2018
	Yer: Ramada Plaza Hotel, Konya


