
Meksika depremi ve düşündürdükleri
19  Eylül  2017  günü  Orta  Amerika  ülkelerinden  Meksika’nın  orta  kesimlerinde  7.1  büyüklüğünde  bir

deprem oldu. Yerin 55 km derinliğinde oluşan ve yaklaşık 20 saniye süren bu deprem başkent Meksiko’da
ve çevresinde 361 kişinin can kaybına yol açtı, 6000 den fazla kişi de yaralandı.  Aslında bu deprem bir
sürpriz  değildi,  çünkü akışkan özellikteki  manto tabakası  üzerinde hareket  eden yerkabuğu parçalarının
birbirleriyle çarpışma alanları büyük depremlerin oluşumuna yol açmaktadır. 

32 yıl önce aynı gün gerçekleşen 8 büyüklüğündeki Michoacan depremi de Meksiko’yu şiddetle sallamış
ve  10  000  den  fazla  kişinin  ölümüne  neden  olmuştu.  Bu  depremin  yıl  dönümü  yaklaşırken  deprem
tatbikatları  yapılıyordu.  Meksiko,  depremin  sıklıkla  oluştuğu  bir  alanda  bulunmasının  yanı  sıra  eski  bir
bataklık alanının tabanı olan gevşek bir zemin üzerinde kurulmuştur, bu durum da deprem etkisini arttıran bir
faktördür.  Ancak,  depremin  büyüklüğü  ile  can kaybı  karşılaştırıldığında  Meksika’nın  daha  önceki  büyük
depremlerden bazı dersler aldığı anlaşılmaktadır. 

Türkiye de, Meksika gibi, yerkabuğunun çok hareketli olduğu bir bölgede bulunmaktadır. 1999 Marmara
depreminin ardından Marmara denizi tabanında büyük bir deprem oluşturacak bir kırılma beklenmektedir.
Tüm teknolojik  gelişmelere  rağmen halen  depremin  ne  zaman olacağını  saptayacak  bir  teknik  mevcut
değildir. Ancak, deprem başladığı an doğal gaz ve elektrik akımlarını kesecek sistemler vardır. Bu durum
akıllardan çıkmadan, büyük bir depremi en az kayıpla atlatmak için her bakımdan depreme her an hazırlıklı
olmalıyız.    
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DOĞA

Sorunlu Sular                                     
Ender görülen bir harita, dünyanın okyanusları üzerindeki baskıyı gözler önüne seriyor.  Yukarıda gö- 

rülen harita, denizlerin röntgeni. Üzerindeki renkler ise insan faaliyetlerinin etkisinin en fazla olduğu yerleri
gösteriyor. Renk ne kadar koyuysa, o alan balıkçılık, gemicilik ya da iklim değişikliğinin dengeleri altüst eden
etkisinin -veya her üçünün- o kadar baskısı altında.

Ender görülen bir harita bu. Okyanusların büyüklüğü ve derinliği, incelenmelerini son derece zorlaştırıyor.
Ancak araştırmacılardan oluşan bir  ekip, 2008’de uydu görüntüleri ve modelleme programları  kullanarak
insan  faaliyetlerinin  okyanus  üzerindeki  etkisinin  eksiksiz  bir  tablosunu  çıkardı.  Beş  yıl  sonra  aynı  şeyi
yeniden yaparak değişen bir okyanusun ayrıntılı görüntüsünü elde ettiler. Çıkan sonuçlardan bazıları şöyle:
Denizlerin üçte ikisi, balıkçılık ve iklim değişikliği gibi insan faaliyetlerine bağlı faktörler nedeniyle git gide
daha  çok  baskı  altına  giriyor.  Sahil  sularının  dörtte  üçünden  fazlası  iklim  değişikliğinden  ve  karadaki
faaliyetlerin  (kirlilik  gibi)  artan  etkisinden  zarar  görüyor.  Ekip,  denizlerin  yüzde  40’ından  fazlasını  insan
faaliyetlerinin “büyük etkisi altında” olarak sınıflandırıyor. 

http://www.nationalgeographic.com.tr/makale/kesfet/sorunlu-sular/3893

Yalova Armutlu Sarpdere Baraj ’nda Çal malar H zla Devam Ediyor…              ı ış ı

Yalova Armutlu İlçesi, Fıstıklı köyü sınırları içerisinde yer alan Sarpdere Barajı kil çekirdekli kaya dolgu
tipinde inşa ediliyor. Temelden yüksekliği 36,50 metreyi bulan baraj ile 882 bin metreküp su depolanacak.
 Depolanan su vasıtasıyla Sarpdere, Uzundere ve Fıstıklı Derelerinin sağında ve solunda kalan yan merası,
Çamlık  mevkii,  Taş  ocakları  mevkii,  Budak  bağ  mevkii  ve  Fıstıklı  köyü  ile  köy  altındaki  Semerkaya
mevkilerindeki 2 bin 130 dekar zirai arazi suya kavuşacak.

http://www.dsi.gov.tr/haberler/2017/09/25/yalova-armutlu-sarpdere-baraj%C4%B1-nda-%C3%A7al
%C4%B1%C5%9Fmalar-h%C4%B1zla-devam-ediyor-

http://www.dsi.gov.tr/haberler/2017/09/25/yalova-armutlu-sarpdere-baraj%C4%B1-nda-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar-h%C4%B1zla-devam-ediyor-
http://www.dsi.gov.tr/haberler/2017/09/25/yalova-armutlu-sarpdere-baraj%C4%B1-nda-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar-h%C4%B1zla-devam-ediyor-


Yeni arbademli ehit Hüseyin Gökhan Eriç Baraj  28 Bin 500 Dekar Zirai Araziyi Sulayacak    ş Ş ı
Barajın  tamamlanması  ile  2017  birim fiyatları  ile  ülke  ekonomisine  yıllık  42 milyon  750 bin  TL katkı

sağlanması hedefleniyor.
DSİ  Isparta’ya  yaptığı  yatırımlarla  münbit  toprakları  su  ile  buluşturmaya,  vatandaşlarımıza  içme  ve

kullanma suyu  temin  etmeye  ve  derelerde  ki  taşkın  riskini  azaltmaya  devam ediyor.  Isparta’da  tarımın
gelişmesindeki etkenlerden en önemlisi ise su yapılarıdır.

http://www.dsi.gov.tr/haberler/2017/09/25/yeni%C5%9Farbademli-%C5%9Fehit-h%C3%BCseyin-g%C3%B6khan-eri
%C3%A7-baraj%C4%B1-28-bin-500-dekar-zirai-araziyi-sulayacak

Türk Ak m Boru Hatt  deniz kesimine ili kin ÇED raporu Türk makamlar nca onaylandı ı ş ı ı
Türk Akım Boru Hattı projesinin deniz bölümüne ait Çevresel Etki değerlendirme (ÇED) nihai raporunun

Türk makamlarınca onaylandığı açıklandı.
TurkStream'den yapılan  yazılı  açıklamada,  Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı'nın  Türk Akım boru hattının

deniz kesimine ilişkin ÇED nihai raporunu onayladığı ve kamuoyuna açıkladığı belirtildi.

http://eurasiadiary.com/tr/news/society/195617-turk-akim-boru-hatti-deniz-kesimine-iliskin-ced-raporu-turk-
makamlarinca-onaylandi

http://eurasiadiary.com/tr/news/society/195617-turk-akim-boru-hatti-deniz-kesimine-iliskin-ced-raporu-turk-makamlarinca-onaylandi
http://eurasiadiary.com/tr/news/society/195617-turk-akim-boru-hatti-deniz-kesimine-iliskin-ced-raporu-turk-makamlarinca-onaylandi


Van Gölü'nde kirlili e  bariyer ile önlem ğ
Van  Gölü'ne  akan  derelerde  meydana  gelen  kirliliğin  önüne  geçmek  ve  ekosistemi  korumak  için

büyükşehir belediyesi yüzer bariyer ile önlem aldı. 
Uygulama ile derelerden gelen evsel atıklar, suyun debisine göre yükselip alçalabilen yüzer bariyerler

sayesinde  Van  Gölü’ne  ulaşamayacak.  Sistem  sayesinde  iş  gücü,  zaman  ve  ekonomik  anlamda  da
belediyeye büyük kazanç sağlayacak.

https://www.cnnturk.com/turkiye/van-golunde-kirlilige-bariyer-ile-onlem?page=2

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FAO iklim de i ikli inin hayvan hastal klar na etkilerine çözüm ar yor!ğ ş ğ ı ı ı
BM  Gıda  ve  Tarım  Örgütü  (FAO)  üye  ülkelerin  desteğiyle  sınır  aşan  hayvan  hastalıklarının  tehdit

oluşturmasını önleme çabalarına hız verirken, Avrupa Tarım Komisyonu’nda (ECA) konuya özel bir oturum
düzenledi.

Ulusal sınırları aşan hayvan hastalıklarının, değişen iklim ve istikrarsız hava koşullarında nasıl hareket
ettiği konusu endişe yaratıyor.

https://www.gidahatti.com/fao-iklim-degisikliginin-hayvan-hastaliklarina-etkilerine-cozum-ariyor-86437/

https://www.cnnturk.com/turkiye/van-golunde-kirlilige-bariyer-ile-onlem?page=2


Uzmanlardan Korkutan Uyar ! Yok Olabilirlerı
Bilim adamlarının yaptığı araştırma, küresel ısınma ve aşırı tarım ilacı kullanmanın sadece vahşi yaşamı

değil insanların gıda kaynaklarını da yok edeceğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre patates, kahve ve kakao 2055’e kadar yok olabilir.
Küresel ısınmanın sadece hava koşullarında değil tarım ürünlerinden gıda kaynaklarına kadar pek çok

alanda olumsuz etkisinin olduğu farklı araştırmalarla ortaya konulmuştu. Şimdi de bilim adamları yaptıkları
yeni bir araştırmayla, dünyanın gıda kaynaklarının yok olma tehlikesi altında olduğu uyarısını yineledi ve
yeni sonuçlar ortaya koydu.

Habertürk'ün haberine göre; Biyolojik  çeşitlilik  konusunda araştırmalar yapan “Bioversity International”
isimli uzmanlar grubu tarafından dün yayımlanan araştırmada, küresel ısınma, hastalıklar ve tarım ilaçları
nedeniyle sadece dünyanın yaban hayatının değil insanların temel besin kaynaklarının da tehlike altında
olduğu belirtiliyor. Bilim adamları bu durumu “6’ncı kitlesel nesil tükenişi” olarak adlandırıyor.

http://www.tarimpusulasi.com/dunya/uzmanlardan-korkutan-uyari-yok-olabilirler/20504

ENERJİ

BAE’nin ilk nükleer enerji santralinin yüzde 96’s  tamamland       ı ı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ilk nükleer enerji santralini tamamlamak üzere olduğunu bildirdi.
BAE Enerji  Bakanı  Süheyl  Al  Mazrouei,  ilk  nükleer  enerji  santralinin  yüzde  96’sının  tamamlandığını

söylerken, 2050 yılından itibaren ülke enerjisinin yüzde 50’sinin nükleer kaynaklı olacağını belirtti.
2009 yılında başlayan santralin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması bekleniyor. Santralde ilk ünitenin

2020 yılında devreye girmesi bekleniyor.

http://enerjienstitusu.com/2017/09/26/baenin-ilk-nukleer-enerji-santralinin-yuzde-96si-tamamlandi/

http://enerjienstitusu.com/2017/09/26/baenin-ilk-nukleer-enerji-santralinin-yuzde-96si-tamamlandi/
http://www.tarimpusulasi.com/dunya/uzmanlardan-korkutan-uyari-yok-olabilirler/20504


RE100 Program  ve Yenilenebilir Kaynaklara Dayal  Elektrik Tüketimiı ı

İklim Grubu (The Climate Group) Beijing, Londra, Yeni Delhi ve New York'ta ofisleri bulunan, uluslararası
kar  amacı  gütmeyen  bir  kuruluştur.  İklim  değişikliği  ile  küresel  ölçekte  etkili mücadelede  kurumsal  ve
hükümet ortaklarını  bir  araya getirmeye odaklanmaktadır.  İklim Grubu, CDP (Karbon Saydamlık Projesi)
ortaklığı ile 2014 yılında %100 yenilenebilir elektrik kullanımını hedefleyen küresel bir girişim olarak RE100
programını başlatmışlardır. Bu kapsamda dünya çapında önde gelen şirketleri ile koalisyon kurulmuştur.

RE100 programına katılan şirketler, belirlenen bir tarihe kadar küresel elektrik rüketimlerininin %100'ünü
yenilenebilir  kaynaklardan sağlama konusunda teşvik edilmektedir.  Şirketlere ait  elektrik tüketimleri  yıllık
olarak  RE100 tarafından  raporlanmaktadır.  RE100 üyeleri  şirketler  modadan,  yazılıma bir  çok  sektörde
faaliyet göstermektedir. Ikea, Adobe, Aviva, CocaCola, Ebay, Facebook, Google, H&M, Lego, Nestle, Nike,
Philips, Ricoh gibi şirketler de RE100 programı üyesidirler.  2017 yılına ait RE100 raporuna göre programa
üye  şirketler  107.4  Terawatt/saat  (TWh)  olan  elektrik  enerjisi  gereksinimlerinin  23.5  TWh'lik  miktarını
(yaklaşık  %22'sini)  yenilenebilir  kaynaklardan  karşılamaktadırlar.  2014-2015  yıllarında  Autodesk  grubu
yenilenebilir  kaynaklardan  enerji  kullanımını  %40'dan  %81'e;  Goldman  Sachs  %14'ten  %86'ya;  H&M
%27'den  %78'e  çıkartmışlardır.  Google  ise  2017  yılında  yenilenebilir  elektrik  tüketiminin  %100'e
tamamlanacağını açıklamıştır. Sektörel analizlere göre en yüksek oranda yenilenebilir enerji kullanan sektör,
telekomünikasyon sektörü olmuştur.

Son olarak 18-24 Eylül 2017 tarihleri arasında, New York İklim Haftası'nda Citi ve JP Morgan gruplarının
da RE100 programına katıldıkları duyurulmuştur.

http://there100.org/re100
Leading businesses speed energy transition at Climate Week NYC 2017

A r ’da ilk do algaz vanas  aç larak me ale yak ldğ ı ğ ı ı ş ı ı
Türkiye genelinde yapılan ölçümler  de havası  en kirli  illerden biri  olarak açıklanan Ağrı’da,  doğalgaz

çalışmalarının birinci etabı tamamlanırken, doğalgazın ilk ateşi de yakıldı.
Ağrı’da 15 Mart 2017 tarihinde Batıkent’te atılan atılan temel ile başlatılan doğalgaz çalışmaları devam

ediyor. Ağrı Valiliği yakınındaki Aksa Ağrı Doğalgaz yetkili  müdürü Engin Yazıcı ve Aksa enerji yetkilileri
tarafından meşaleler ile ilk ateş yakıldı.

http://enerjienstitusu.com/2017/09/20/agrida-ilk-dogalgaz-vanasi-acilarak-mesale-yakildi/

https://www.theclimategroup.org/news/leading-businesses-speed-energy-transition-climate-week-nyc-2017


“Türkiye’nin 77 milyon tonluk tar msal biyokütle potansiyeli bulunuyor”            ı

2030 Yılında kadar sera gazı emisyon değerini yüzde 21 oranında azaltmayı hedefleyen Türkiye, enerjide
dışa bağımlılığı azaltma politikalarına ağırlık verdi.

Tarımsal ve hayvansal kökenli artıklar ve atıklar ile insan faaliyetleri sonucu oluşan katı atık ve arıtma
çamurları  başta  olmak  üzere  değişik  formları  bulunan  biyokütle  kaynaklarının,  alternatif,  temiz  ve
yenilenebilir  enerji  kaynağı olarak önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ege Üniversitesi Güneş
Enerjisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar, biyokütle enerjisinin sadece belli bölgelere özgü olmama,
daha  küçük  ölçekte  ve  ekonomik  şekilde  enerji  üretebilme  gibi  önemli  avantajlara  da  sahip  olduğunu
hatırlattı.

http://enerjienstitusu.com/2017/09/25/turkiyenin-77-milyon-tonluk-tarimsal-biyokutle-potansiyeli-bulunuyor/

2018’de do algazs z il kalmayacak                                          ğ ı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, doğalgaz arzı tamamlanmayan iki ihaleyi de projelendirdi. 2018 kışından
önce Türkiye’de her il doğalgazlı olacak.

Buna göre bu yeni projelendirme ile beraber 2018 yılında Türkiye’nin bütün illerinde doğalgaz bulunacak.
EPDK Artvin, Hakkari, Yüksekova ve Silopi gibi bölgelerin de lisanslama işlemlerini tamamladı. Ağrı’da da
2017 kışından önce doğalgaz kullanımının mümkün olacağı, 2018 kışından önce de konutlarda doğalgaz
kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.

http://enerjienstitusu.com/2017/09/25/2018de-dogalgazsiz-il-kalmayacak/

http://enerjienstitusu.com/2017/09/25/2018de-dogalgazsiz-il-kalmayacak/
http://enerjienstitusu.com/2017/09/25/turkiyenin-77-milyon-tonluk-tarimsal-biyokutle-potansiyeli-bulunuyor/


Elektrikli araçlar petrol yak tl  araçlar n pay n n büyük k sm na sahip olacakı ı ı ı ı ı ı
Özellikle  enerji  sektörünü  derinden  etkileyecek  olan  yeni  gelişmeler,  yepyeni  bir  dönem  başlatacak.

Elektrikli otomobillerde kullanılan bataryaların teknoloji ile birlikte daha hafif ve daha uzun ömürlü olması,
otomobillerde bu alana olan yatırımları ve talebi hızla arttırıyor. Elektrikli araç sektörü yakın gelecekte petrol
yakıtlı araçların pazar payının önemli bir kısmına sahip olacak.

http://enerjienstitusu.com/2017/09/25/elektrikli-araclar-petrol-yakitli-araclarin-payinin-buyuk-kismina-sahip-olacak/

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

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

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

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

Türkiye'nin Enerji Ihtiyac na Etkili Çözüm: Biyokütleı
Ege  Üniversitesi  Güneş  Enerjisi  Enstitüsü  Müdürü  Prof.  Dr.  Günnur  Koçar,  Biyokütle  enerjisinin

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmada ve yenilenebilir enerji kullanımında önemli bir potansiyele
sahip olduğunu belirtti. Koçar, 80 binden fazla kişiye istihdam sağlama potansiyeli olan biyokütle enerjisinin
çevre kirliliğine karşı da en etkili önlemlerden biri olduğunu söyledi.

https://www.haberler.com/turkiye-nin-enerji-ihtiyacina-etkili-cozum-10054004-haberi/

https://www.haberler.com/turkiye-nin-enerji-ihtiyacina-etkili-cozum-10054004-haberi/
http://enerjienstitusu.com/2017/09/05/turkiyenin-ilk-parabolik-oluklu-konsantre-gunes-santrali-balikesirde-kuruluyor/


TARIM VE GIDA

Küçük Ülkeden Büyük At l m                  ı ı
Yeni tarım devi Hollanda, çiftçilik yöntemlerimizi değiştiriyor. 
Hollanda’nın Belçika sınırı yakınlarında bir patates tarlası. Hollandalı bir çiftçi olan Jacob van den Borne

dev bir  hasat makinesinin kabininde,  yıldız gemisi  Atılgan’a yakışacak kadar karmaşık bir  kontrol paneli
önünde oturuyor. 

Yerden  3  metre  yükseklikteki  koltuğunda,  toprağın  kimyasal  durumu,  nem oranı,  besin  değerleri  ve
bitkilerin büyüme hızı üzerine ayrıntılı veri sağlayan iki drone’u –tarlada dolaşan sürücüsüz traktör ve bir de,
havada dört pervaneli bir robot helikopter– kontrol ediyor, tek tek her patatese kadar tüm bitkilerin gelişimini
ölçüyor.  “Hassas  tarım”  olarak  bilinen  bu uygulamanın  başarısı,  van  den  Borne’un  üretim rakamlarıyla
doğrulanıyor.  Dünya  genelinde  hektar  başına  ortalama  patates  randımanı  20  ton  civarında.  Van  den
Borne’un tarlaları ise düzenli olarak 47 tonun üzerinde ürün veriyor. 
http://www.nationalgeographic.com.tr/makale/kucuk-ulkeden-buyuk-atilim/3911

Yeralt nda Topraks z Tar mı ı ı

Londra'da Yeraltı  Çiftlğine  Dönüştürülen 2.  Dünya  Savaşı'ndan  Kalma Yeraltı  Sığınağında  Topraksız
Tarım Yapılıyor.

 Burada "hidroponik"  yöntemle topraksız tarım yapılıyor.  Yani toprak yerine bitkiler  içinde minerallerin
çözündüğü suda yetiştiriliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bitkilerin büyümesi için gereken ışık ise LED'lerle sağlanıyor.
Girişimciler Steven Dring ve Richard Ballard, yer altında brokoli, domates, biber ve ıspanak gibi birçok

yiyecek yetiştirip büyük süpermarket zincirlerine satıyorlar.

http://www.tarimpusulasi.com/dunya/yeraltinda-topraksiz-tarim/20540

http://www.tarimpusulasi.com/dunya/yeraltinda-topraksiz-tarim/20540
http://www.nationalgeographic.com.tr/makale/kucuk-ulkeden-buyuk-atilim/3911


 Organik tar m, k sa sürede Türkiye'de önemli yer tutacakı ı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, toplumun organik ve doğal ürünler konusunda
bilinçlendiğini belirterek "Organik gübre kullanımının artırılması amacıyla üreticileri teşvik edip destekliyoruz.
İnanıyorum ki kısa sürede organik gübre ve organik tarım, Türkiye'de önemli bir yer tutacaktır." dedi.

Fakıbaba,  AA  muhabirine  yaptığı  açıklamada,  organik  gübre  ile  ilgili  Bakanlığın  ciddi  çalışmaları
bulunduğunu söyledi.

Organik  gübre  kullanımının  artırılması  amacıyla  çiftçilerin  ve  üreticilerin  teşvik  edilip  desteklendiğini
aktaran Fakıbaba, toplumun organik ve doğal ürünler konusunda bilinçlendiğini dile getirdi.

http://www.tarim.gov.tr/Haber/1246/Organik-Tarim-Kisa-Surede-Turkiyede-Onemli-Yer-Tutacak

KENTLEŞME

Ak ll  ehirlerin in as nda profesyonel dokunu ları ı ş ş ı ş
Dünyanın dört bir etrafında insanlar yeni işler ve fırsatlar için kentlere göç ediyor.  Göç oranı bu hızla

artmaya  devam ederse  2050  yılına  kadar,  dünya  nüfusunun  üçte  ikisinin  kentlerde  yaşayacağı  tahmin
ediliyor. Bu öngörüye göre yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele için daha akıllı ve daha sürdürülebilir kentlerin
oluşması  kilit  nokta  olarak  görülüyor.  Güvenli,  kapsayıcı,  esnek  ve  sürdürülebilir  şehirlerin  oluşmasını
sağlamak için akıllı tasarım ve çözümlere ihtiyaç duyuluyor.

Akıllı kentler için çözümler sunarken, yenilikçi teknolojiler büyük rol oynamakla birlikte, gerçekten akıllı
şehirler tasarlamak ve sürdürmek, nitelikli ve yetenekli profesyonellerin katkısı olmaksızın mümkün değil. 

http://www.idemahaber.com/akilli-sehirler-gelistirmek-icin-calisilacak-alanlar/

http://www.idemahaber.com/akilli-sehirler-gelistirmek-icin-calisilacak-alanlar/
http://www.tarim.gov.tr/Haber/1246/Organik-Tarim-Kisa-Surede-Turkiyede-Onemli-Yer-Tutacak


ULAŞIM 

Bakü-Tiflis-Kars'ta y lda 4 milyon ton yük bekleniyorı
Ulaştırma,  Denizcilik  ve  Haberleşme Bakanı  Arslan,  Bakü-Tiflis-Kars  demiryolunda  ilk  etapta  yılda  1

milyon yolcu ve 4 milyon ton yük taşınmasının beklendiğini söyledi.
Ulaştırma,  Denizcilik  ve Haberleşme Bakanı  Ahmet  Arslan,  Bakü-Tiflis-Kars  (BTK) Demiryolu  Projesi

kapsamında Tiflis-Kars istikametinde gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.
Test  sürüşü sırasında Bakan Arslan'a,  Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir  Kalkınma Bakanı  Giorgi

Gakharia ile Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı Cavit Gurbanov da eşlik etti.

http://www.ulasimonline.com/demiryolu/92531/baku-tiflis-karsta-yilda-4-milyon-ton-yuk-bekleniyor.html

YENİ YAYINLAR VE RAPORLAR

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

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

Yer:  Kocaeli

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

http://www.isguvenligivecalisansagligikongresi.org/

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

Yer: Congresıum Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

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

http://www.isguvenligivecalisansagligikongresi.org/


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

Yer: İzmir

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

Tarih: 16-18 Kasım 2017
Yer: Antalya

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

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

Yer: İstanbul Fuar Merkezi 

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

http://www.icci.com.tr/tr/fuar-hakkinda/icci-hakkinda



TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI’NIN MEVCUT YAYINLARI

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

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



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

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



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

Seçilmiş Parçalar ve Özetler. 344 Sayfa 8 TL

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



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

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



   

Kitap Siparişi ve Ödeme Şekli

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

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

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

TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ

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

TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI HABER BÜLTENİ

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

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

e-posta: cevre@cevre.org.tr

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