Sayı: 146 - Kasım 2017

DOĞA

Mercan resifleri can çekişiyor!
15-17 Ekim 2017 tarihlerinde Monaco’nun Oşinografi Müzesi’nde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve
Centre Scientifique de Monaco tarafından “Okyanus Asitlenmesi ile İktisadi Değerleme Arasında Köprü
Kurmak” başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Çalıştay aslında birkaç senedir yapılmakta olan okyanus
asitlenmesi toplantılarının dördüncüsüydü. Bu senenin ana odak konusu ise okyanus asitlenmesinin mercan
resiflerine olan etkileri ve çözüm önerileriydi.
https://yesilgazete.org/blog/2017/10/28/mercan-resifleri-can-cekisiyor-sevil-acar/

Biyokaçakçılara Göz Açtırmıyoruz…
Türkiye'de son 10 yılda 21 ilde tespit edilen 68 vakada 129 biyokaçakçıya 3 milyon 700 bin lira idari para
cezası uygulandı.
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerin vatandaşlarının karıştığı biyokaçakçılık vakaları
özellikle Doğu Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinde yoğunlaştı. Son beş
yılda başta orkide (salep) türleri olmak üzere yumrulu ve soğanlı bitki türleri, yabani buğday, kelebekler ve
diğer böcek türleri, engerek türleri ve semender türlerinin biyokaçakçılık vakalarına konu olduğu gözlendi.
,

http://www.milliparklar.gov.tr/AnaSayfa/resimliHaber/17-09-20/B%C4%B0YOKA%C3%87AK%C3%87ILARA_G
%C3%96Z_A%C3%87TIRMIYORUZ%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Markalı Alabalıklar Tabiata Uyum Sa ğl ıyor…
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Bakanımız Prof.
Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla ülkemizde yetiştiricilik yoluyla balık üretiminde artık milyonlarca alabalık
üretip, tabiata salıyor.
"Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında
Trabzon Altındere, Mersin Çamlıyayla ve Bolu Abant Üretme İstasyonlarındaki çalışmalar halen devam
ediyor.
Yapılan üretim çalışmaları neticesinde 2016 yılında 3 milyon 16 bin alabalık derelere salındı. 2017 yılında
da bu güne kadar 3 milyon 700 bin alabalık salımı gerçekleştirildi. Salınan alabalıklar tabiata uyum
yönünden de takip ediliyor.
http://www.milliparklar.gov.tr/AnaSayfa/resimliHaber/17-08-22/MARKALI_ALABALIKLAR_TAB
%C4%B0ATA_UYUM_SA%C4%9ELIYOR%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Neonikotinoid Arıları Öldürüyor; Kullanım ı Yasaklansın, Denetimler Art ır ıls ın!
Dünyadaki biyoçeşitlilik tehlike altında. Tozlaşmayı ve biyoçeşitliliğin devamını sağlayan arıların sayıları,
tarımda kullanılan pestisitler nedeniyle giderek azalmakta. Science dergisinde yayımlanan bir araştırmaya
göre dünyanın farklı bölgelerinden toplanan bal örneklerinin %75’inde arılara zarar veren pestisit kalıntıları
tespit edildi. Araştırmacılara göre bu sonuçlar endişe verici…
Yapılan araştırmada İsviçreli bilim insanları, dünyanın farklı bölgelerindeki yerel üreticilerden 198 bal
örneği toplandı. Bu balların %75’inde neonikotinoid adı verilen böcek ilaçlarının kalıntılarına rastlandı.
Science’ın makalesine göre yakın zamanda yapılan saha çalışmaları, neonikotinoidlerin arazilerde yaygın
olarak bulunduğunu ortaya koyuyor.
http://www.bugday.org/blog/neonikotinoid-arilari-olduruyor-kullanimi-yasaklansin-denetimler-artirilsin/

Bal Arılarının Bilmedi ğimiz 15 Özelli ği
Sayıları giderek azalmakta olan bal arılarını biraz daha yakından tanımak ister misiniz?
1- Kanatlarını saniyede 200 kez sallayan arılar saatte 24 km hızla uçabilirler. 2- İnsanların gıda olarak
kullandıkları tek böcek türüdür, 3- Arılar daha önce gördükleri insanların yüzlerini, özelliklerine ve detaylarına
dikkat ederek, tekrar gördüklerinde tanıyabilirler. (Kaynak: The New York Times) 4- Büyük 2 göze
sahipmişler gibi görünseler de aslında arıların 5 gözü vardır. O büyük 2 gözün arasında arıların ışık
yoğunluğunu yorumlamalarına yardımcı olan 3 gözleri daha bulunur. 5- Bal arıları iletişim kurmak için dans
ederler. Bu dansa sallamak/sallanmak anlamlarına gelen “waggle” denir. (Kaynak: National Geographic) 6Bal arıları, aynı insanlar gibi, onları verimsizliğe iten mesleki kaygılardan ötürü strese girerler. (Kaynak: New
York Magazine) 7- Ortalama bir kolonide 50.000 – 80.000 arası arı yaşar. 8- Bir bal arısı günde yaklaşık
2.000 çiçeği ziyaret eder. 9- Kraliçe arılar hayatları boyunca, diğer arılardan farklı olarak, yalnızca arı sütü ile
beslenirler. 10- Bir kovandaki arıların çoğu dişidir, ama yalnızca 1 kraliçe arı vardır. Erkek arılara “dron”
denir ve sayıları birkaç yüz adettir. 11- Arıların 500 gr bal yapabilmesi için yaklaşık 2 milyon çiçeği ziyaret
etmeleri ve 88 bin km yol katetmeleri gerekir. 12- Bir arı, hayatı boyunca, bir çay kaşığı balın 1/12’sini üretir.
13- Bal doğal koruyuculara sahiptir ve içerisinde bakteri yetişmez. Örneğin Mısırlılara ait mezarlarda bulunan
bal, hala yenebilecek durumdaydı. 14- Arılar yaklaşık 300 milyon yıldır dünya üzerindeler. 15- Balın rengi ve
tadı, arıların hangi çiçeklerden nektar topladıklarıyla ilgili olarak değişkenlik gösterir.
http://www.bugday.org/blog/bal-arilari-hakkinda-bilmediginiz-15-sey/

Ladik Gölü’nde kuruma tehlikesi
Ladik ilçesinin 12 kilometre doğusunda yer alan ve 870 hektarlık alana sahip olan Ladik Gölü, endemik
balık türleri ve üzerinde yüzen adacıklarıyla ön plana çıkıyor. Göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan göl, son
yıllarda kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya.
Orman ve su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü’nce gölü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ladik Göl
Tesisleri'nde yapılan çalıştayda, alınacak önlemler masaya yatırıldı. Orman ve su İşleri Bakanlığı 11. Bölge
Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, "Burada 12 çeşit balık var. Buradaki karabalık, çöpcübalığı Samsun için
endemik türdür. Yine turna balığı da önemli bir türdür. 182 kuş türü burada tespit edilmiştir. Bu kuş türlerinin
10'u da küresel ölçekte nesli yok olan türler" dedi.
http://www.hurriyet.com.tr/ladik-golunde-kuruma-tehlikesi-40619366

Melet Irma ğı’nda büyük katliam!
Melet Irmağı’nda büyük çevre felaketi yaşandı. HES’lerin elektrik üretmesi için su tutulan Topçam
Barajı’ndan yasal zorluluk olmasına rağmen can suyu bırakılmayınca Melet Irmağı’na has binlerce balık
susuzluk sebebiyle öldü. Birkaç noktada balıklar ölürken özellikle Titan İnşaatın şantiyesinin bulunduğu
Tenime Mevkiinde kelimenin tek anlamıyla kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Irmak zemininde kup kuru
kayaların arasında binlerce balık ters döndü. Balıklar yöre sakinleri tarafından avuç avuç toplandı. Bu sırada
cep telefonları ile çekilen görüntüler facianın boyutunu gösterirken yürek de sızlattı.
https://memleketordu.net/melet-irmaginda-buyuk-katliam/

Bakanlık 150 deniz kaplumba ğas ın ı hayata döndürdü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2008'den bu yana, çeşitli nedenlerle yaralanan, nesli tükenme tehdidi
altındaki 150 deniz kaplumbağası, tedavilerinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Bakanlık biyolojik çeşitliliğin, ekosistemlerin ve doğal değerlerin sürdürülebilirlik anlayışıyla yönetilmesi,
sağlıklı ve temiz çevrede yaşanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, bakanlığın görev ve sorumluluğunda bulunan, ülke genelinde yaklaşık 13 bin 500
kilometrekarelik alanı kapsayan Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde endemik, nesli tehdit ve tehlike altında
olan birçok bitki ve hayvan türünü koruma ve izleme çalışmaları yürütülüyor.
Türlere yönelik mevcut tehditlerin ortadan kaldırılması, bunların rehabilite edilmesi, tür ve yaşam
alanlarının korunması, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmaları da devam ediyor.
https://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=faaliyetdetay&Id=22023

Amuderya Deltası Kıyısında 50 Bin Dekarl ık Alanın A ğaçland ır ılmas ı ve
Fidan Üretimi Hususlarında Özbekistan’a Destek Verilecek…
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı Aral Gölü’nde yaşanan çevre felaketine dur demek için
harekete geçti. Bu çerçevede Orman ve Su İşleri Bakanlığı Amuderya Deltası kıyısında 50 bin dekarlık
alanın ağaçlandırılması ve fidan üretimi hususlarında projeler geliştirdi.
Amuderya Deltası kıyısında 50 bin dekarlık alanda “Ormanların Doğal Ortamda Yeniden Oluşturulmasına
Katkıda Bulunulması ve Orman Çiftliklerinin Donatılması Projesi” çerçevesinde, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı ağaçlandırma ve fidanlık kuruluşlarına ait projeler geliştirdi. Söz konusu projelere ait hazırlanan
uygulama protokolü ise geçtiğimiz Mart ayında Ankara’da imzalanarak yürürlüğe girmişti.
http://www.ormansu.gov.tr/haber/aral-g%C3%B6l%C3%BC-nde-ya%C5%9Fanan-%C3%A7evre-felaketine-dur-demeki-%C3%A7in-orman-ve-su-i-%C5%9Fleri-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-harekete-ge%C3%A7ti

Son 14 Yılda 3,8 Milyar Fidan Toprakla Bulu şturuldu…
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ülke genelinde sürdürdüğü ağaçlandırma
çalışmalarında destan yazmaya devam ediyor. Son 14 yılda gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ülke
genelinde 3,8 milyar fidan toprakla buluşturuldu.
Edirne’den Kars’a, Hatay’dan Sinop’a kadar 81 ilde ağaçlandırma faaliyetlerine ara vermeden devam
eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı adeta bir destan yazarak 14 yılda 3 milyar 813 milyon 803 bin 886 adet
fidanı toprakla buluşturdu.
14 yıllık sürede 48 milyon 96 bin 429 dekar arazide ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştiren Bakanlık, bu
çalışmalar için takriben 3 milyar 400 milyon TL tutarında harcama yaptı.
http://www.ormansu.gov.tr/haber/son-14-y%C4%B1lda-3-8-milyar-fidan-toprakla-bulu%C5%9Fturuldu

1581 Fotokapan Yaban Hayatı İçin Kayıtta…
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Bakanımız Prof.
Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla yaban hayvanlarını izlemek için teknolojiden faydalanmaya devam ediyor. DKMP Genel Müdürlüğü tabiata yerleştirdiği 1581 adet fotokapan ile yaban hayatını kayıt altına alıyor.
Fotokapanla yaban hayatını izleme çalışmaları hakkında açıklama yapan DKMP Genel Müdürü Nurettin
Taş şöyle konuştu: “Ülkemizin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliği düşünüldüğünde, bu çeşitliliğinin
korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından envanter ve izleme çalışmaları, DKMP Genel
Müdürlüğünce oldukça önemsenen bir husus. DKMP Genel Müdürlüğü ülkemiz tabiatındaki çeşitli yerlere
yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı hakkında pek çok bilgiye ulaşabiliyor. Yerleştirilen fotokapanlar
büyük memeli popülasyonlarının izlenmesi ve yaşadıkları çevreye etkilerinin araştırılması, insan-yaban
hayvanı çatışmasının sebeplerinin tespiti ve çözüm yollarının araştırılması, türlerin belirli alanlarda
varlık/yokluk durumlarının araştırılması, kaçak avcılık ve karayollarında yer alan önemli geçiş noktalarının
yaban hayvanlarınca kullanılma sıklığının tespiti gibi hususlarda pek çok bilginin edinilmesinde kullanılıyor.”
http://www.milliparklar.gov.tr/AnaSayfa/resimliHaber/17-10-05/1581_FOTOKAPAN_YABAN_HAYATI_
%C4%B0%C3%87%C4%B0N_KAYITTA%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İnsan aktivitesi denizleri bo ğuyor: Bilim insanlar ı tar ım ilaçlar ı ile iklim de ği şikli ğini suçluyor
Okyanuslar gittikçe artan bir şekilde oksijensiz kalmaktalar. Su altı biyoçeşitliliği tehlike altında olmasına
rağmen insanlık «ölü bölgelerin» artmasına sebep olmaya devam ediyor. Bilim insanları tarım ilaçlarını ve
iklim değişikliğini suçluyor.
Hareket edemeyen kabuklular ve mercanlar ölüyor. Balıklar ise kaçıyor. Su altı biyoçeşitliliğinin, oksijen
bakımından fakir olan “ölü bölgelerle” baş etmesi zor görünüyor.
https://yesilgazete.org/blog/2017/10/02/insan-aktivitesi-denizleri-boguyor-bilim-insanlari-tarim-ilaclari-ile-iklimdegisikligini-sucluyor/

İklim de ği şikli ği bu kez İrlanda’y ı vurdu: Shakespeare’in “Ophelia”s ı 3 ki şinin ölümüne yol açt ı
Dün (16 Ekim) İrlanda’yı vuran Ophelia Kasırgası 1’i kadın 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
İki kişi araçlarının üzerine ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybederken, diğer kişi ise fırtına sonrası
devrilen ağaçları kaldırmak üzere elektrikli testere ile yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Saatte 112 km hızla adada etkili olan kasırga, ulaşımı ve iletişimi sekteye uğrattı. Okullar ve iş yerleri
geçici geçici süreliğine kapatıldı. Adanın güneyindeki ve güneybatısındaki elektrik hatları zarar gördü.
https://yesilgazete.org/blog/2017/10/17/iklim-degisikligi-bu-kez-irlandayi-vurdu-shakespearein-opheliasi-3-kisininolumune-yol-acti/

TGDF, İklim De ği şikli ği ve Tar ımda Sürdürebilirlik Raporunu Aç ıklad ı
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Tarımda
Sürdürülebilirlik” Raporu ile tarım ve gıda üretiminin iklim değişikliği ile karşı karşıya kalacağı tehdidin
boyutlarını ortaya koydu, çözüm önerilerinde bulundu. Raporda, sürdürülebilir tarım ve gıda güvencesi için
“günübirlik politikalarla değil, uzun vadeli ve bilimsel bir yaklaşımla hemen harekete geçilmesi” gerektiğinin
altı çizildi.
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Tarım ve Çevre Komisyonu adına; İTÜ
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu başkanlığındaki bir ekip
tarafından hazırlanan “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik” Raporu, TGDF Çevre ve
Tarım Komisyonu Başkanı Ayhan Sümerli, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile Prof. Dr.
Mikdat Kadıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna açıklandı.
http://www.tgdf.org.tr/tgdf-iklim-degisikligi-ve-tarimda-surdurebilirlik-raporunu-acikladi/

ENERJİ

Çatala ğz ı halkı termik santrale tepkilerini Guinness’e taşıyor
Zonguldak’ın Kilimli İlçesine bağlı Çatalağzı beldesinde Deniz kenarındaki Ömerağzı sahilinde yapılması
planlanan 160 megavat gücündeki termik santral ile kül barajı için yarın Çevre Bakanlığı’nda yapılacak
Değerlendirme Toplantısı öncesinde Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, açıklamalarda bulundu.
Termik santralin sadece Çatalağzı için değil tüm Zonguldak halkının sorunu olduğunu dile getiren Akgün,
‘Enerji üretimi için kendi sağlıklarından fedakarlık yapıyorlar ama bu saatten sonra santral istemiyoruz. Mevcut
santrallerin de revize edilip çalışmasını istiyoruz. Bu bağlamda da belki de dünyada ve Türkiye’de tekiz.” dedi.
https://yesilgazete.org/blog/2017/10/05/catalagzi-halki-termik-santrale-tepkilerini-guinnesse-tasiyor/

Su birikintilerinin üzerinde olu şan buhar elektrik enerjisine dönü ştürülecek
Doç. Dr. Özgür Şahin ve ekibi tarafından geliştirilen teknolojiyle göl, nehir ve baraj gibi su birikintilerinin
üzerinde oluşan buhar elektrik enerjisine dönüştürülebilecek.
Türk bilim insanı Doç. Dr. Özgür Şahin öncülüğünde geliştirilen ve düşük sıcaklıklardaki su buharından
elektrik üretimine dayanan teknolojinin rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına rakip olabileceği
belirtildi. Columbia Üniversitesinden Özgür Şahin ve ekibi tarafından geliştirilen teknolojiyle göl, nehir ve
baraj gibi su birikintilerinin üzerinde oluşan buhar, elektrik enerjisine dönüştürülebilecek. Söz konusu proje,
güneş enerjisiyle su birikintileri üzerinde oluşan buharın, bakteriyel sporlar marifetiyle kuru kalabilen şeritleri
bir kas gibi hareket ettirmesi esasına dayanıyor.
http://enerjienstitusu.com/2017/09/29/su-birikintilerinin-uzerinde-olusan-buhar-elektrik-enerjisinedonusturulecek/TARIM VE GIDA

Tesla, dünyanın en büyük pilini yarı yarıya tamamladı
Tesla, Güney Avustralya’daki dünyanın en büyük pilini inşa etme planlarını yarı yarıya tamamladıklarını
duyurdu. Tesis 100 gün içinde tamamlanmazsa Tesla, kurulum için ücret almayacak.
Dünyanın en büyük 100 megavat kapasiteli pilini yapma projesi, Tesla’nın patronu Elon Musk ve
Avustralyalı yazılım girişimcisi Mike Cannon arasında, Twitter’da girilen bir bahisle başladı. Musk, Tesla’nın
rüzgar enerjisiyle dolan pili 100 gün içinde inşa edebileceklerini, başaramazlarsa Avustralya hükümetinden
para almayacaklarını söylemişti. Dev pil, bölgede sık sık görülen elektrik kesintilerini önlemek için tasarlandı.
Kesintilere, bölgenin aşırı bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarına bağımlı olmasının yol açtığı eleştirileri
getiriliyordu.
http://enerjienstitusu.com/2017/10/04/tesla-dunyanin-en-buyuk-pilini-yari-yariya-tamamladi/

“Yenilenebilir enerji payı yüzde 50’ye çıkacak”
Başbakan Yardımcısı Şimşek, 5. Sürdürülebilir Finans Forumu kapsamında yenilenebilir enerji alanında
yaşanan gelişmeler ve yeni projeler hakkında açıklama yaptı.
5. Sürdürülebilir Finans Forumu kapsamında konuşan Mehmet Şimşek, doğa dostu enerji payının şu
anda yüzde 32 olduğunun altını çizerek; önümüzdeki yıllarda bu payın yüzde 50’yi geçeceğini aktardı.
Karbon salınımı ve doğaya etkilerine değinen Şimşek, dünyanın tehdit altında olduğunu; ülkelerin salınımı
azaltmak için yeni önlemler alması gerektiğinin altını çizdi. Havaya zarar veren enerji kaynakları hakkında
net bilgiler aktararak, günlük bazda kömür tüketiminin 10 milyon tonu geçtiğini, 95 milyon adetlik ham
petrolün kullanıldığını, doğalgaz tüketimininse 9 milyar 500 milyon metreküpü bulduğunu ifade etti.
http://enerjienstitusu.com/2017/10/02/yenilenebilir-enerji-payi-yuzde-50ye-cikacak/

Hindistan ve Avustralya’da hibrit enerji projeleri yaygınla şıyor
Güneş panelleri ve rüzgar türbini birlikte kullanılarak oluşturulan hibrit enerji sistemleri giderek yaygın
hale geliyor. Hindistan ve Avustralya’da büyük ölçekli projeler için ilk adımlar atıldı.
Hibrit enerji projelerinin sunduğu avantajlar bu iki yenilenebilir enerji kaynağından dört mevsim aynı
düzeyde verim almayı hedefleyen bazı ülkeleri harekete geçirmiş durumda. Güneş enerjisi ve rüzgar
enerjisinden aynı anda faydalanmak ızgara bağlantısı iki jeneratör tarafından paylaşılabildiğinden büyük maliyet
tasarrufu sağlıyor. Ayrıca bu iki enerji kaynağı günün ve yılın farklı zamanlarında yüksek enerji üreterek birbirleri
için tamamlayıcı güç olabiliyorlar. Böylece sürekli ve daha güvenilir bir enerji kaynağı meydana getirilmiş oluyor.
http://enerjienstitusu.com/2017/09/28/hindistan-avustralyada-hibrit-enerji-projeleri-yayginlasiyor/

Hindistan’da inek dışkısından elektrik üretildi
Hindistan’ın kuzeyinde mandıra sahibi bir aile, çiftliklerindeki 3400 ineğin dışkısını enerjiyi dönüştürdü.
Bununla da kalmayıp bunu bir elektrik şirketine sattı. Dönüştürülen enerji çiftliğin civarında bulunan 1000’e
yakın evin aydınlatmasında kullanılıyor…
Hindistan’daki bir çiftliğin sahibi 3400 ineğinin dışkısından elektrik üretmeyi başardı. Üstelik daha önce
pis kokudan geçilmeyen çiftlik artık çok daha temiz kokuyor. Çiftliğin neden olduğu metan ve karbondioksit
emisyonunun ve su kirliliğinin azalmasını sağlıyor. Bu sistem aynı zamanda anaerobik çürütücüler
sayesinde dışkıyı oldukça verimli gübrelere de dönüştürebiliyor. Yani doğa da dâhil herkesin kazandığı bir
sistem…
http://enerjienstitusu.com/2017/10/03/hindistanda-inek-diskisindan-elektrik-uretildi/

Jeotermal Santraller, insana ve do ğaya zarar vermeden üretime devam ediyor
Jeotermal çalışmalar ülkemizde son 5 yıldır, özellikle Aydın ilinde yoğunluğu artarak devam etmiştir.
Yenilenebilir ve çevre dostu olması sebebiyle ilgi gören jeotermal enerji uygulamalarının artmasıyla,
jeotermalin insan sağlığını etkilediği yönündeki haberlerin çıkması sonucu, Jeotermal Elektrik Santral
Yatırımcıları Derneği (JESDER) konuyla ilgili çalışmalar yaparak, bu enerjinin zararsızlığını 3 yıllık hizmet
süreci sonunda kanıtladı.
Kurulduğu 2014 yılından bu yana Türkiye’ye jeotermal enerjinin gücünü tanıtıp faydalarını anlatan
JESDER, sektör ile ilgili kurum ve kuruluşlarla önerilerini paylaşarak, enerji üretimine uygun sahaların
korunması ve geliştirilmesi için yatırımcılarla kamu kurumları arasındaki koordinasyonu sağladı. Aydın başta
olmak üzere Ege Bölgesi çevresinde yoğun şekilde faaliyet göstermeye başlayan JES’lerin (Jeotermal
Elektrik Santrali) doğaya ve insan sağlığına zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almasını sağlayan
JESDER, özellikle Aydın’da süregelen “insan sağlığını tehdit ediyor” iddialarını da bu dönem içinde yapmış
olduğu çalışmalar ve verilerle geçersiz kıldı.
http://enerjienstitusu.com/2017/09/27/jeotermal-santraller-insana-dogaya-zarar-vermeden-uretime-devam-ediyor/

“Do ğalgaz kullanım ı da zamanla kömür gibi azalacak”
Dünyanın en büyük sekizinci enerji kurumu ENEL’in CEO’su doğalgazın da kömür gibi zamanla bitmeye
mahkum olduğunu söyledi.
Yaptığı bir röportajda konuşan Enel CEO’su ve Eurelectric yeni başkanı Francesco Starace yenilenebilir
enerjilerin açık bir şekilde kazanan taraf olduğunu ve doğalgazın da kömürün ardından kademeli şekilde
bırakılacak enerji çeşidi olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği’nin elektrik idaresi kurumu Eurelectric’in 2020 itibariyle kömür santrallerini tamamen
kapatma vaadi var fakat henüz Yunanistan ve Polonya bu vaadin altına imza atmadı. Starace bu konuya
dair sorulan bir soruya “Dürüst olmak gerekirse bence ikna oldular bile.” Polonya enerji bakanı geçtiğimiz
günlerde son üç kömür santralinin tamamlanmasının ardından yeni kömür santrali yatırımlarının duracağını
söyledi.
http://enerjienstitusu.com/2017/10/06/dogalgaz-kullanimi-da-zamanla-komur-gibi-azalacak/

TARIM VE GIDA

İthal samanda sevkiyat başladı
Bulgaristan'dan saman ithal edilmesini eleştiren Tire Süt Kooperatifi Başkanı Eskiyörük, "Sürekli ithalat
yaparsak gelecekte Türkiye et gibi süt ürünleri de ithal etmeye başlar" dedi.
https://www.dunya.com/ekonomi/ithal-samanda-sevkiyat-basladi-haberi-384504

ULAŞIM

Hava Yolu, Halkın Yolu...
Küreselleşme ile birlikte dünyadaki ticaret hacminin hızla artması, ulaşım sektörünü bugün dünya
ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri haline getirmiştir. Buna paralel olarak havacılık sektörü de,
dünyada baş döndürücü bir hızla gelişmekte, gerek uluslararası gerekse kıtalar arası entegrasyon ve
bütünleşmede büyük rol oynamakta, hatta öncülük etmektedir. Küresel ölçekte yaşanan tüm bu gelişmeler,
Türkiye’de de sektörün hızla büyümesini beraberinde getirmiş ve hava ulaşımı, Türkiye Cumhuriyeti’nin
ekonomik büyümesinde ve zenginliğinde artarak önem kazanan parçalarından biri haline gelmiştir.
Hava ulaşımının geliştirilmesi, sanayinin büyümesini, uluslararası ticaretin genişlemesini ve insanların
daha hızlı ve kolay seyahat etmesini sağlamaktadır. Ayrıca modern ve güvenilir bir havacılık sistemi,
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki hedeflerinin gerçekleştirilmesine de katkı sağlayacaktır.
http://www.ubak.gov.tr/

MEVZUAT

[ÇED’siz olmaz] Bugün Meclis’e giden ÇED’i etkisiz k ılacak
torba yasa do ğa katliamının önünü açacak!
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğini etkisiz kılacak torba yasa tasarı bugünden itibaren
Meclis’te görüşülmeye başlanacak.
27 Eylül 2017’de TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun tasarısının, madenciliğin gelişmesini ve maden
sahalarının etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler ihtiva ettiği iddia edilmişti.
Ancak yeni torba yasa geçerse bütün madencilik faaliyetleri fiilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
sürecinden muaf tutulacak.
https://cdn.yesilgazete.org/wp-content/uploads/2017/10/madencilik.jpg

"Türkiye Eko-Etiket" Dönemi Yıl Sonunda Başl ıyor
Türkiye yıl sonunda, tüketicilerin çevreye zararlı ve daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapma imkânına
kavuşacağı "Eko-Etiket" sistemine geçmeye hazırlanıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce 25 Temmuz'da başlatılan
"Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi"nin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.
Projeyle, Türkiye'nin kurumsal kapasitesinin artırılması ve AB Eko-Etiket mevzuatının, Türkiye
mevzuatına kazandırılması hedefleniyor.
Çalışma kapsamında öncelikle 3 sektör ve 6 ürün seçilerek, "çevresel etiket" yönünden boşluk analizi
yapılacak. Bu değerlendirmeye göre 3 farklı ürün için çevre etiketi uygulanacak kriterler oluşturulacak.
Proje sonunda ise Türkiye'de ilk kez 3 ürüne çevre etiketi verilecek. Böylece "Türkiye çevre etiket"
uygulamasına geçilmiş olacak.
https://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=faaliyetdetay&Id=22016

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nin 49. maddesinde yer alan
"Bakanlık tarafından belirlenen ürün takip sisteminin uygulanacağı gıda veya gıda grupları ile uygulama
süresi Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlanır." hükmü gereği daha önce
02.10.2017 olarak belirlenen uygulamaya son başlama tarihi 31.12.2017 olarak değiştirilmiştir.
http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=556&Liste=Duyuru

YENİ YAYINLAR VE RAPORLAR

Yazarlar: Yusuf Ulupınar, Alaattin Uğurlu, Sefer Kervankıran,
Hüseyin Şahin, Özkan Öz, Halis Özcan, Bahattin Aydın
Yayınlayan: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
https://www.mgm.gov.tr/genel/hidrometeoroloji.aspx?s=6

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
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

Yazar: Henry David Thoreau
Çevirmen: Ece Tuğba Saka
Derleyen: Alan Jacobs
Yayınevi: Ganj Yayınları
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/FelsefeBilimi/urunno=0001710568001

Yazar: Steven Best
Çevirmen: Deniz Kurt
Yayınevi: Sub Yayınevi
Devletlerin güç ve ihtişam simgelerine ihtiyacı vardır. Silah veya altın gibi cansız metaların yaydığı azamet havası
yetersiz olduğu için egzotik hayvanlar devletin yabancı ülkeleri fethetmesinin ve onlar üzerindeki iktidarının sembolleri
olarak kullanıldılar. Hayvanat bahçeleri yüzünden hayvanlar; vahşi doğadan koparıldı, habitatlarından ve ailelerinden
ayrıldı, hapsedildi, satıldı, nakledildi, kafeslere kapatıldı, çeşitli uygulamalara tabi tutuldu, eziyete maruz kaldı, insan
odaklı bir şekilde kategorize edildi ve devamlı insan gözetiminde tutuldu. Dolayısıyla hayvanat bahçeleri hem devlet
iktidarının hem de türler arası iktidarın uzantısı ve örneğidir.
http://www.dr.com.tr/kitap/hayvanat-bahceleri-ve-doganin-sonu/steven-best/bilim/ekoloji-cevrebilim/urunno=0001715063001

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.

DUYURULAR

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce 30 Kasım-1 Aralık 2017 tarihlerinde “İklim Değişikliği
ile Mücadele Bağlamında Türkiye’de Tarım ve Gıda Güvenliği Çalıştayı” konulu bir çalıştay yapılacaktır. Çalıştayın amacı, iklim
değişikliğinin Türkiye’de tarım ve gıda güvenliği üzerindeki etkilerini tartışmak ve bu olumsuz etkilere karşı sürdürülebilir
çözümlere ilişkin önerilerde bulunmaktır. İki gün sürecek olan çalıştayda konular öncelikle genel bir platformda tartışılacaktır.
Meteoroloji ve klimatoloji; iklim politikaları ve tarım; tarımsal uygulamalar ve iklim değişikliğine uyum konularında oluşturulacak
üç ayrı çalışma grubunda ise tartışma ve değerlendirmeler yapılacaktır. Çalıştay sonucunda oluşturulacak sonuç bildirgesi ilgili
kişi, kurum ve kuruluşlara iletilecektir.

8-10 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi”, Türk Coğrafya
Kurumu ve Türkiye Coğrafyası Araştırma Ve Uygulama Merkezi - TÜCAUM işbirliği, Ankara Üniversitesi, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü ev sahipliğinde düzenlenecektir.
Türkiye’deki Coğrafya biliminin köklü ve gelenek oluşturan kuruluşu olan Türk Coğrafya Kurumu’nun 75. Kuruluş yılı
kapsamında, coğrafi bilimlerde dünyada ve Türkiye’de meydana gelen en son gelişmelerin tartışılacağı bu kongrede,
Coğrafya bilim alanında ve ilgili diğer bilim dallarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve davetli yerli ve yabancı
konuşmacıların vereceği konferanslarla belli başlı konularda fikir alış verişinde bulunulması hedeflenmektedir.

ÖZTUNALI 2017 ULUSLARARASI JEOARKEOLOJİ,
ANTİK MADENCİLİK VE METALURJİ SEMPOZYUMU
Tarih: 1-5 Kasım 2017
Yer: İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

Son 2 milyon yıl içinde ve özellikle bunun son 15 bin yılı içinde, hem doğal ortamda hem de insan
hayatında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişiklikleri araştırmak için yerbilimlerini, malzeme
bilimlerini ve antropolojiyi de kapsayan multidisipliner çok yönlü bir araştırma yapılması gereği
duyulmaktadır. Jeologlar, arkeologlar, metalurjistler ve antropologlar Dünya ve insan hayatı üzerindeki
değişimleri araştırmak ve belgelemek için birlikte çalışmaktadırlar.Ancak, kültürel miras siteleri ya yokolma
tehlikesi ile karşı karşıya ya da tamamen ortadan kalkmış durumdadır. Anadolu, antik yerleşim yerleri sayısı, göç
yolları ve bol doğal kaynakları sebebiyle insan uygarlığının en önemli merkezlerinden birisidir. Bu sebeple
İstanbul Ünversitesi’nden Prof. Dr. Önder Öztunalı öncülüğünde ve Almanya’dan Heidelberg-Bochum Research
Group işbirliğinde Anadolu’da uygarlığın geçmişine ışık tutacak yerbilimleri ve arkeometalurji alanlarında
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalara istinaden İstanbul’da 2017 Uluslararası Jeoarkeoloji, Antik maden ve
Metalurji Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyum, Prof. Dr. Önder Öztunalı ve onun katkılarına adanmıştır.
http://www.mta.gov.tr/v3.0/mta/ilan/277

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

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

İTÜ ENERJİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI
Tarih: 3-4 Kasım / 10-11 Kasım 2017
Yer: 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 bu sektörde çalışmak isteyenler ve sektör de çalışan teknik kadroların bilgi
eksikliğinin giderilmesi, yeni düzenlemeler ve teknolojiler hakkında da bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
http://www.bm-institute.com/yenilenebilirenerjiteknolojileri.htm

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

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

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI
Tarih: 8-10 Kasım 2017
Yer: Congresium Ankara ATO Uluslar arası Kongre ve Sergi Sarayı

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

Tarih: 16-18 Kasım 2017
Yer: Antalya

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

EKOLOJİK ARICILIK KONFERANSI
Tarih: 9 Aralık 2017
Yer: İzmir

Kongrenin amacı; “Ekolojik Arıcılık Konferansı”nda, sayıları korkutucu bir hızla azalmakta olan arılara
destek olmak için ekolojik arıcılık yöntemlerini tartışmak.
http://www.bugday.org/blog/ekolojik-aricilik-konferansi/

24. ULUSLARARASI ENERJİ VE ÇEVRE FUARI VE KONFERANSI
02 - 04 Mayıs 2018
Yer: İstanbul Fuar Merkezi

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

TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI’NIN MEVCUT YAYINLARI

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

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

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.

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.

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.

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

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.

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.

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
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

