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Boğaz'ın rengi turkuaza döndü
Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi. Renk değişimine ilişkin açıklama yapan
NASA; turkuaz rengin, planktonlar nedeniyle oluştuğunu belirtti.
Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı görenleri kendine hayran bıraktı. Boğaz'a güzellik katan
turkuaz rengindeki manzara ise havadan görüntülendi.
Görüntülerde Boğaz’ın bazı kısımlarının belirgin şekilde turkuaza büründüğü görüldü. Kartpostallık
görüntüler oluşturan manzara görenleri mest etti.
http://www.denizhaber.com/guncel/bogaz-in-rengi-turkuaza-dondu-h71954.html

Rusya gizemli olayı doğruladı
Rusya Meteoroloji Servisi, Ural Dağları üzerinde radyoaktivitenin önemli oranda artığına ilişkin raporları
doğruladı.
Rusya Meteoroloji Servisi yaptığı açıklamada, eylül ayı sonlarında Ural Dağları'nın güneyinde tespit
edilen radyoaktif izotop rutenyum-106 oranındaki ciddi artışın teyit edildiğini bildirdi.
Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace Rusya, radyoaktif artışın sebebinin araştırılması gerektiğini
belirterek, konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.
https://www.cnnturk.com/dunya/rusya-gizemli-olayi-dogruladi?page=3

Avrupa’da en kirli havaya sahip 10 şehrinden 8’i Türkiye’de
Avrupa’nın havası en kirli şehri Makedonya’nın Tetova kenti oldu. Listenin ilk sırtalarında Türkiye'den 8
şehir bulunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, Avrupa’da en kirli havaya sahip 10 şehrin 8’i Türkiye’de yer aldı.
Avrupa’nın havası en kirli şehri ise Makedonya’nın Tetova kenti oldu.
T24'ün haberine göre, Avrupa genelinde büyük şehirler arasında bir sıralama yapıldığında ise İstanbul
havası en kötü metropol konumunda yer alırken dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın hava kirliliği
nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/865415/Avrupa_da_en_kirli_havaya_sahip_10_sehrinden_8_i_Turkiye_de.html

“İstanbul üzerinden radyoaktif izotop maddesi içeren bulutlar geçti”
İnsan sağlığı açısından tehlikeli (Rutenyum-106) radyoaktif izotop maddesini içeren bulutların İstanbul
üzerinden geçtiği ortaya çıktı.
İnsan sağlığı açısından tehlikeli (Rutenyum-106) radyoaktif izotop maddesini içeren bulutların, kimsenin
ruhu bile duymadan İstanbul ve Trakya bölgesinin üzerinden geçerek Avrupa’ya ulaştıkları ortaya çıktı.
Bulutların izlediği güzergahın haritası yayınlandı.
29 Eylül tarihinde ilk önce İtalya, Avusturya ve Almanya’da tespit edilen, ardından 6 Ekim’de Fransa
Nükleer Güvenlik Enstitüsü (IRSN) tarafından doğrulanan ve 1986 Çernobil faciasında olduğu gibi paniğe
yol açan aşırı dozda radyasyonlu bulutların büyük olasılıkla Rusya kaynaklı olduğu ve Türkiye üzerinden de
geçtiği ifade ediliyor.
http://enerjienstitusu.com/2017/11/28/istanbul-uzerinden-radyoaktif-izotop-maddesi-iceren-bulutlar-gecti/

Çevre kirliliği sava şlardan, felaketlerden ve hastalıklardan daha ölümcül
Yapılan bir araştırma çevre kirliliğinin tüm savaşlardan, açlıktan ve doğal afetlerden daha fazla ölüme
neden olduğunu ortaya koydu.
Lancet Medical Journal’da yayınlanan araştırmaya göre kirli hava ve kirli su gibi çevre kirlilikleri her yıl
dünya genelinde tüm savaşlardan, tütün kullanımından, açlıktan ve doğal afetlerden daha fazla insanın
ölümüne neden oluyor. AIDS, tüberküloz ve sıtma dahi, sıralamada çevre kirliliğine bağlı ölümlerden sonra
geliyor. Rapora göre 2015 yılında gerçekleşen her altı erken ölümden biri - yaklaşık 9 milyon erken ölüm –
toksik maruziyetlere bağlı hastalıklarla ilişkilendirilebiliyor.
Raporda, kirliliğe bağlı ölüm, hastalık ve ekonomik kayıpların küresel ekonomiye toplam maliyetinin yılda,
küresel çıktının yüzde 6.2’sine karşılık gelen 4.6 trilyon doları buluyor.
http://www.hurriyet.com.tr/cevre-kirliligi-savaslardan-felaketlerden-ve-h-40617505
__800_bin_yildir_boylesi_yok.

Dünya Literatürü İçin Bir İlk “İstanbul Soğanı”
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Bakanımız Prof. Dr.
Veysel
Eroğlu’nun
talimatlarıyla
yürütülen
“Ulusal
Biyolojik
Çeşitlilik
Envanter
ve
İzleme
Projesi” (UBENİS) çalışmalarıyla Türkiye’nin zengin biyolojik çeşitliliği gün yüzüne çıkarılıyor.
“2013 yılında başlatılan projede bu güne dek 33 ilde çalışmalar tamamlandı. Bu yıl sonu itibariyle İstanbul’un
da aralarında bulunduğu 21 ilde daha çalışmalar tamamlanmış olacak. Diğer illerimizin çalışmaları ise devam
ediyor. Tüm illerdeki çalışmalar tamamlandığında Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik haritası çıkarılmış olacak.
http://www.milliparklar.gov.tr/anasayfa/resimlihaber/17-11-13/D%C3%9CNYA_L%C4%B0TERAT%C3%9CR
%C3%9C_%C4%B0%C3%87%C4%B0N_B%C4%B0R_%C4%B0LK_%E2%80%9C%C4%B0STANBUL_SO
%C4%9EANI%E2%80%9D.aspx?sflang=tr

487 Bin 136 Adet Deniz Kaplumba ğası Denizlere Kavu ştu…
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 143,7 km’lik sahil şeridinde yürütülen deniz kaplumbağaları
izleme, koruma ve yuva tespit çalışmaları neticesinde, 2017 yılında yumurtadan çıkan 487.136 adet yavru
kaplumbağa denizle buluştu.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli
Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ülkemiz
kanunlarına dayanarak ulusal bazda deniz kaplumbağalarının korunması gayesiyle yapılan çalışmalarla her
yıl binlerce deniz kaplumbağası denizlere bırakılıyor.
http://www.milliparklar.gov.tr/anasayfa/resimlihaber/17-11-16/487_B%C4%B0N_136_ADET_DEN
%C4%B0Z_KAPLUMBA%C4%9EASI_DEN%C4%B0ZLERE_KAVU%C5%9ETU%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim Deği şikli ği ve Tarım Sigortalarının Önemi
İklim değişikliğine bağlı olarak mevsimler değişiyor. Doğal afetlerin olumsuz etkileri artıyor. Bu
değişimden en çok etkilenen sektörlerden birisi büyük oranda dış etkenlere açık üretimin yapıldığı tarım
sektörü.
Son yıllarda iklime bağlı olarak doğal afetler daha sık yaşanıyor. Bir çok üründe alışılmış hasat
dönemlerinde değişiklikler görülüyor. Bazı ürünlerde hasat daha erken başlarken bazılarında bir aya
yaklaşan gecikmeler oluyor. Yağış rejiminde ciddi değişiklikler gözleniyor. Uzun süre yağış olmadığı için
kuraklık yaşanırken, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen seller ürünlere ciddi zarar veriyor. Don, dolu,
fırtına, hortum gibi doğal afetler daha sık yaşanır oldu.
Bütün bu gelişmeler tarım sektörü açısından sigortanın önemini artırıyor. Çiftçiler tarım sigortası
yaptırarak ürünlerini doğal afetlerden koruyabilir. Risklere karşı korunabilir.
http://www.tarimdunyasi.net/2017/10/18/iklim-degisikligi-ve-tarim-sigortalarinin-onemi/

Yoğunla ştırılmış güne ş paneli teknolojisinde gelinen son nokta
Bu aynalar güneş ışığına odaklı çalışıyor ancak sıcaklık oldukça yüksek. Görünüşte sonsuz ve kolay
işleyen bir enerji kaynağına benziyor. Peki bu teknolojiyi daha da ileri bir noktaya taşımak için ne yapılabilir?
Güneş enerjisi sistemleri için Fas ideal bir ülke… Marakeş‘in kuzeyinde bulunan The Green Energy Park
araştırma merkezi çok farklı teknolojileri araştırıyor. Tıpkı ‘yoğunlaştırılmış güneş panelleri’ gibi…
Falk Mohasseb, MinWaterCSP Proje Koordinatörü: “Bu sistemin en büyük avantajı, enerji kaynağının
yani güneş ışınlarının ücretsiz olması… Diğer bir avantajı da bu panellerin güneş pilleriyle rekabet
edebilecek kadar taşınabilir özelliğe sahip olması…”
Ancak sıcak iklimlerde bu güneş panellerini temiz tutmak çok zor. Rüzgar, yakındaki çöllerden getirdiği
kumlarla panelleri kirletebiliyor.
Suyun az olduğu bu bölgelerde panelleri temizlemek zor bir iş. Bir Avrupa araştırma projesi
yoğunlaştırılmış güneş panellerini daha az su kullanarak temizlemeyi amaçlıyor.
http://tr.euronews.com/2017/10/09/yogunlastirilmis-gunes-paneli-teknolojisinde-gelinen-son-nokta

COP23 çevre örgütlerini kısmen memnun etti
Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP23 sona erdi.
Konferansa, Paris Anlaşması şartlarının uygulamasına yönelik kuralların belirlenmesi için kapalı kapılar
ardında yapılan çetin müzakereler damga vurdu.
Uluslararası çevre örgütlerinin sonuç bildirgesinden kısmen memnun olduklarını belirttikleri iklim
zirvesinde, kömür ve kömürden elde edilen enerjiden vazgeçme hedefi ön plana çıktı.
http://tr.euronews.com/2017/11/18/cop23-cevre-orgutlerini-kismen-memnun-etti

Bakan Özhaseki: “İklim Deği şikli ği İnsanın Kendi Eliyle Meydana Getirdi ği Bir Sorundur”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası nedeniyle bir mesaj
yayımladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası nedeniyle
yayımladığı mesajında "Hedefimiz, sera gazı emisyonlarımızı 2030 yılında, yüzde 21'e kadar artıştan
azaltmaktır. Bunu başardığımızda, 2030 yılında 246 milyon ton, 2012-2030 yılları arasında ise toplamda 1
milyar 900 milyon tondan fazla sera gazı emisyonunu önlemiş olacağız" ifadelerini kullandı.
https://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=faaliyetdetay&Id=22033

Küresel ısınma okyanusları toksik hale getiriyor!
İklim değişikliğinin, dünya okyanusları için, ısıtma, asitlendirme ve oksijen kaybı da dahil olmak üzere bir
dizi sorun getirdiği tahmin biliniyor. Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabının 24 Nisan 2017 tarihli
sayısında yayınlanan “1982’den beri okyanus ısınması, Kuzey Atlantik ve Kuzey Pasifik Okyanuslarındaki
zehirli alglerin açılma nişlerini genişletti” isimli çalışmaya göre okyanuslarda zehirli alglerin yaygınlaşması ve
yoğunlaşması tehlikesi meydana geldi.
http://www.idemahaber.com/kuresel-isinma-okyanuslari-toksik-hale-getiriyor/

ENERJİ

Google şirketi temiz enerji konusundaki hedefine ula şt ı
Rüzgar enerjisi konusunda yapılmış olan son satın almalar, Google şirketinin %100 yenilenebilir enerji
kullanmasını sağlamış oldu.
Google şirketi, 2016 senesi içerisinde duyurmuş oldukları yaklaşık 1 sene sonra komple temiz enerji ile
çalışma hedefine ulaşmış oldu. Aralık 2016 senesi içerisinde Google şirketi, veri merkezlerinin %100 bir
şekilde temiz enerji ile çalışmasına yönelik olarak planlama gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Twitter platformu
üzerinden yapılmış olan açıklama içerisinde firma, bu hedeflerine ulaşmış olduklarını ve komple temiz enerjiye
geçiş gerçekleştirdiklerini resmi olarak duyurdu. Electrek’e bakılır ise Google şirketi geçmiş olduğumuz
günlerde 3 tane rüzgar santrali için toplamda 535 MW’lık büyüklüğe sahip sözleşmeyi imzaladı. Böylelik ile
toplamdaki enerji altyapısı yatırımı 3.5 milyar doları aşmış olan firma, 3 gigawatt'lık bir kapasiteye ulaşmayı
başardı.
https://m.mynet.com/google-sirketi-temiz-enerji-konusundaki-hedefine-ulasti-teknoloji-3533334

“Enerji ihtiyacı öncelikle yenilenebilir enerji ve do ğalgaz ile kar şılanacak”
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Dünya Enerji Görünümü (WEO) 2017 raporunu yayınladı.
Rapora göre, önümüzdeki 25 yılda dünyanın artan enerji ihtiyacı öncelikle yenilenebilir enerji ve doğalgaz
ile karşılanacak. Azalan maliyetler güneş enerjisini en ucuz yeni elektrik üretim kaynağına dönüştürecek.
Raporda, ABD’de petrol ve doğalgazda üretimin yeniden canlanması, yenilenebilir enerjide maliyetin keskin
şekilde düşmesi ve elektrifikasyonun büyümesinin, küresel enerji sisteminin yüzünü değiştirdiği ve enerji
talebini karşılama yollarını alt üst ettiği belirtiliyor. IEA, bu değişimde Çin’deki temiz ve daha çeşitli enerji
karışımının önemli rol oynadığını vurgularken, üretimde güneş enerjisinin maliyetinin düşmesinin de rol
oynayacağını kaydediyor.
http://enerjienstitusu.com/2017/11/15/enerji-ihtiyaci-oncelikle-yenilenebilir-enerji-dogalgaz-ile-karsilanacak/

“Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına hızla yönelmesi gerek”
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından düzenlenen 6. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nin (TÜREK)
“Enerji Politikalarında Rüzgar Enerjisi” başlıklı özel oturumunda konuşan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Ali Rıza Alaboyun, son dönemdeki yarışma ve projelerle yenilenebilir enerjide rekabetçi bir piyasa
oluştuğunun altını çizdi. Yeni dönemde gerçekleştirilen büyük ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji projelerinin
kamu yararı açısından çok önemli olduğunu belirten Alaboyun, “Temiz enerjideki rekabetin artmasıyla
maliyetlerin daha da düşeceğine inanıyorum. Bizim teşviklerimiz 13 dolar/centten, 7 dolar/centten gidiyor.”
değerlendirmesinde bulundu.
http://enerjienstitusu.com/2017/11/02/turkiyenin-yenilenebilir-enerji-kaynaklarina-hizla-yonelmesi-gerek/

Gelecekte su rezervlerinin önemi ve Pompaj Depolamalı HES’ler
Aslında iki ayrı başlıkta incelenmesi gereken bu çok önemli iki konuyu aynı yazıda birleştirmek istedim.
Küresel ısınmanın etkileri nedeni ile su, yiyecek ve enerji arz güvenliği için daha fazla su rezervine
ihtiyacımız var. Suyun kontrollü bir şekilde rezerve edilmesi su-gıda ve enerji arzının sürdürülebilirliği için
son derece kritiktir.
Genellikle barajlar sadece tek bir amaca hizmet etmezler, aynı zamanda sulama, enerji üretimi, sel
kontrolü, içme suyu temini gibi amaçlara da hizmet edilir. Geçtiğimiz asırda su seviyesi 15 metrenin üzerinde
45.000 adet baraj inşa edilmiştir. Toplam su rezervleri 6.700 ila 8.000 km3 olduğu hesaplanmaktadır. Bu da
yıllık dünya su ihtiyacının yaklaşık %17’sine tekamül eder.
http://enerjienstitusu.com/2017/11/20/yorum-gelecekte-su-rezervlerinin-onemi-pompaj-depolamali-hesler/

Yaz saati uygulamasıyla enerjide 538 milyon lira tasarruf sağlandı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) “Sabit Saat Uygulaması Değerlendirme Raporu”na göre, yaz saati
uygulamasının kalıcı hale getirilmesiyle enerjide yaklaşık 538 ila 801 milyon lira tasarruf sağlandı.
Yaz saatinin tüm yıl boyunca uygulanması sayesinde, enerjide yaklaşık 538 ila 801 milyon lira arasında
tasarrruf sağlandığı, ayrıca 2 milyar dolarlık potansiyel yatırıma gerek kalmadığı ve elektrikte anlık tüketim
rekoruna bağlı kesintiyle yüksek fiyat riskinin azaldığı belirtildi. Yaz saati uygulamasının kalıcı hale
getirilmesinin tasarruf ve kazanımlarını daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunan İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ), uygulamanın 1. yıl sonuçlarını raporlaştırdı. İTÜ’nün ‘Sabit Saat Uygulaması
(SSU) Değerlendirme Raporu’ndan derlenen bilgilere göre, üniversite heyeti, kamuoyunda gündeme gelen
değerlendirmelerin yeterli veri ve belirli bir metodolojiye dayanmadan yapıldığına işaret ederek, raporun tüm
gerekli veriler ışığında hazırlandığını vurguladı.
http://enerjienstitusu.com/2017/10/18/yaz-saati-uygulamasiyla-enerjide-538-milyon-lira-tasarruf-saglandi/

Gazprom bu yıl dış ülkelere gaz ihracatını yüzde 9.2 arttırdı
Rus doğalgaz devi Gazprom, bu yılın ocak-ekim döneminde önceki yılın aynı dönemine göre dış ülkelere
gaz ihracatını yüzde 9.2 oranında artırarak 157.1 milyar metreküpe çıkardığını duyurdu.
Gazprom’un konuyla ilgili yayınladığı açıklamada, “Söz konusu dönemde Gazprom’un dış ülkelere yaptığı
gaz ihracatı, 2016’nın ocak-ekim dönemindeki rakamlara göre 13.2 milyar metreküp (yüzde 9.2) arttı ve
157.15 milyar metreküpe ulaştı” ifadelerine yer verildi.
http://enerjienstitusu.com/2017/11/03/gazprom-yil-dis-ulkelere-gaz-ihracatini-yuzde-9-2-arttirdi/

Euracoal: “Elektrik üretiminde en makul ve kârlı kaynak kömür”
Kalabalık nüfus ve geniş dağıtım sisteminin görüldüğü ülkeler için elektrik üretiminde en makul ve kârlı
kaynağın kömür olduğunu belirten Brüksel merkezli Avrupa Kömür ve Linyit Birliği (Euracoal) Sözcüsü Mike
Bostan, AB’de elektrik üretiminin yüzde 25’inin Kömürden karşılandığının altını çizdi.
Dünya geneline bakıldığında kömürün en bol bulunan enerji kaynaklarından olduğunu belirten Brüksel
merkezli Avrupa Kömür ve Linyit Birliği (Euracoal) Sözcüsü Mike Bostan bu kaynağın elektrik üretiminde
değerlendirilmesinin kârlı olduğunu söyledi. Avrupa’da Yunanistan, Almanya ve Polonya gibi ülkelerde halen
inşa halinde olan kömür santralleri bulunduğunu, elektrik üretimi konusunda pek çok ülkenin kaynak olarak
kömürü kullandığını, elektrik tüketiminin pek çok ülkede daha da artış göstermesi ile talebin artacağını
belirten Bostan, talebin karışlanabilmesi için üretiminde yükseltilmesinin zorunluluk olduğunu söyledi.
Kömürün bol bulunan bir enerji kaynağı olmasının önemli olduğunu belirten Bostan, Polonya, Romanya,
Bulgaristan, Türkiye, Almanya ve Macaristan gibi ülkelerin önemli kömür rezervlerine sahip olduğunu, bu
ülkelerde elektrik üretiminin kömürden karşılanmasının gayet kârlı olduğunu söyledi.
http://enerjienstitusu.com/2017/10/16/euracoal-elektrik-uretiminde-en-makul-karli-kaynak-komur/

Norveç hükümeti Kutup Okyanusu’nda petrol arama alanları açmaya karar vermesi nedeniyle dava
edildi.
Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace öncülüğünde yürütülen davada Norveç hükümetinin sağlıklı bir
çevreye ilişkin anayasal hakkı ihlal ettiği ve imzacısı olduğu Paris Anlaşması’yla ters düştüğü iddia ediliyor.
112. madde olarak da bilinen vatandaşların sağlıklı bir çevreye dair temel haklarına ilişkin yasada,
“Herkes üreme yeteneğini ve çeşitliliğin korunabileceği, insan sağlığı ve doğayı koruyan bir çevreye sahip
olma hakkına sahiptir. Doğal kaynaklar uzun vadeli bir bakış açısıyla yönetilmeli ve gelecek nesiller için
yanlış bir şey yapılmamalı.” deniliyor.
http://enerjienstitusu.com/2017/11/15/norvec-kutup-okyanusundaki-petrol-arama-planlari-nedeniyle-dava-edildi/

İsrail ve Rum kesimi elektrik şebekelerini denizaltından Avrupa’ya ba ğlayacak
Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail elektrik şebekelerini denizaltından kabloyla Avrupa’ya
bağlayacak olan EuroAsia enterkonnekte sistemin ilk adımı gelecek yıl atılıyor.
Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın İsrail ile birlikte Doğu Akdeniz’de yürüttüğü stratejik enerji işbirliği
çerçevesinde planlanan EuroAsia enterkonnekte sistemi, İsrail ve Kıbrıs’ın Yunanistan’ın Girit adası
üzerinden Avrupa’ya bağlanmasını öngörüyor.
http://enerjienstitusu.com/2017/10/18/israil-rum-kesimi-elektrik-sebekelerini-denizaltindan-avrupaya-baglayacak/

TARIM VE GIDA

Tarımda Gelecek 5 Yılın Temel Stratejisi; Milli Tarım, Güçlü Yarın
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2018-2022 Stratejik Planı yayınlandı. Gelecek 5 yılda
uygulanacak stratejiler,amaç ve hedeflerin yer aldığı Stratejik Plan’ın temel stratejisi ise “Milli Tarım,Güçlü
Yarın” olarak belirlendi.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Stratejik Plan sunuş yazısında şu
değerlendirmeyi yaptı: ”Sürdürülebilir üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet
edilebilirliği sağlamak amacıyla tarımı stratejik bir sektör olarak ele alıyor, milli ve küresel çözümler üreten
güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. İklim değişikliğinin sonucu olarak her geçen yıl suya olan talep artarken, su
kaynaklarının azalıyor olması tarımda sürdürülebilirliği önemli ölçüde etkilemektedir”.
http://www.tarimdunyasi.net/2017/11/15/tarimda-gelecek-5-yilin-temel-stratejisi-milli-tarimguclu-yarin/

(

Türkiye Odun Dışı Orman Ürünleri İhracatından 507 Milyon Dolar Gelir Elde Etti…
Türkiye'de geçen yıl defne, kekik, ada çayı ve keçiboynuzu gibi odun dışı orman ürünlerinin ihracatından
507 milyon dolar gelir elde edilerek, ekonomiye büyük katkı sağlandı.
Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından tüm Avrupa'nın sahip olduğu zenginliği tek başına bünyesinde
barındırıyor.
Ülkeler ormanlardan odun dışında elde ettikleri şifalı bitkilerin küresel pazarda satışından milyar dolarlık
gelir sağlarken, kendine has kokusu ve aroması bulunan tıbbi ve aromatik otlar açısından zengin Türkiye de,
bu alandaki payını her geçen gün artırıyor.
http://www.ormansu.gov.tr/haber/t%C3%BCrkiye-odun-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1-orman-%C3%BCr
%C3%BCnleri-i-hracat%C4%B1ndan-507-milyon-dolar-gelir-elde-etti

Traktörde Yeni Dönem Yeni Yatırımlar
Tarımsal üretimin vazgeçilmez üretim aracı olan traktör sektöründe hareketli günler yaşanıyor.Yapılan
mevzuat değişiklikleri ile 2018’de sektörde yeni bir dönem başlayacak.
Türkiye, traktörde dünyanın en büyük dördüncü pazarı. Son dönemde dünyanın dev firmaları Türkiye’de
traktör üretmek için yatırım kararlarını peş peşe açıkladı. Sektörde yeni satış ve işbirlikleri bekleniyor.
Yaşanan gelişmeler ışığında traktör pazarı yabancı sermayenin eline mi geçiyor? yorumları yapılıyor.
http://www.tarimdunyasi.net/2017/10/11/traktorde-yeni-donem-yeni-yatirimlar/

Ulusal Değer; Zeytin ve Zeytinya ğı
Zeytinde hasat başladı. Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Belediyesi’nin 13 yıldan beri ortaklaşa
düzenlediği “Ayvalık Zeytin Hasat Günleri” başlıyor. Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen Hasat Günleri’nin
bu yıl ki ana teması “Ulusal Değer: Zeytinyağı, Hedef: Bütün Dünya” olarak belirlendi. Geçen yıla göre
üretimde
önemli oranda artış beklendiği dikkate alındığında, belirlenen temanın çok yerinde olduğunu ve artan
üretimin tanıtılarak dünyaya pazarlanması gerektiği açıkça görülüyor.
http://www.tarimdunyasi.net/2017/11/02/ulusal-degerzeytin-ve-zeytinyagi/

Türkiye’ nin İlk Jeopark’ ı Açılışa Hazırlanıyor
Orman Yüksek Mühendisi Dr. Nejat Çelik’in başlattığı proje olan Türkiye’ nin İlk Jeopark’ ı açıldı.
Jeoparkın amacı; Toprağın hammaddesi olan kayaçların tanıtılması. Parçalanıp aşındığında hangi tür
topraklara dönüşerek oluşan topraklarda hangi tür bitkilerin yetişme ortamına uygun olduğunun anlatılması.
Mekan ve maliyet masrafını bir araya getirerek, ülkemizin eşsiz doğal güzelliklerini oluşturan, başta toprak
ve bitkilerin hammaddesi olan anakaya çeşitliliğini genç nesillere tanıtmak.
https://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMHaberler.aspx?List=aad1782a-50b0-49db-b602ddf5724a0b9e&ID=1541&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eogm%2Egov%2Etr%2FLists%2FHaberler%2FAllItems
%2Easpx&ContentTypeId=0x010008A5F3956C8A3F41A909DA4B1EFDF0CE

ULAŞIM

İngiltere’de bazı otobüsler yakıtlarında kahve telvesi kullanacak
İngiltere’deki bazı otobüsler, pazartesi gününden itibaren yakıtlarında kahve telvesi kullanmaya
başlayacak. Bu durum, geri dönüşümün ne kadar büyük ve sınırsız bir kaynak olduğunun en net göstergesi
olarak görülüyor.
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan teknoloji şirketi Bio-bean, kahve atıklarındaki telveden çıkarılan
yağ ile dizeli karıştırarak ürettiği biyo-yakıtı, Londra’daki otobüslerde kullanacak. Transport for London (TfL)
şirketi, taşıtlardan yayılan gaz emisyonunu azaltma amacıyla, Bio-bean şirketinin ürettiği yakıtı kullanmaya
istekli olduğunu söyledi.
http://enerjienstitusu.com/2017/11/21/ingilterede-bazi-otobusler-yakitlarinda-kahve-telvesi-kullanacak/

MEVZUAT

İçme ve Kullanma Suyu Sistemlerinde Yeni Dönem
İçme suyu temini ve dağıtım sistemlerinin planlanması, tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesine
ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, su temini ve dağıtımına yönelik altyapı
hizmetlerindeki düzensizlik ve altyapı karmaşasını ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan "İçme ve Kullanma
Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, İstanbul ve Ankara Su Kanalizasyon İdarelerinin arasında bulunduğu yerel idareler, İLBANK
gibi kurumlarla altyapı yatırımları gerçekleştiren özel kuruluşlar ve üniversitelerin katılımıyla hazırlandı.
https://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=faaliyetdetay&Id=22029

Hava Kirliliği ve Koku Olu şturan Emisyon Kontrolüne Yönelik Mevzuat De ği şikli ği
Bakanlığımıza intikal eden hava kirliliği ve koku problemlerinin çözümüne yönelik olarak Koku Oluşturan
Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği ile Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliğinde
değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur.
https://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=220738

Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte
Deği şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu Yönetmelik, 28 Ekim 2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028-9.htm

YENİ YAYINLAR VE RAPORLAR

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
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. 19. yüzyıla kadar resimde stüdyo geleneği hakimken, bu yüzyılda devrimsel nitelikteki
yenilikleriyle sınırları kaldıran sanatçılar, açık hava resmine yöneldi. 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: Necati Güvenç Mamıkoğlu
Yayınevi: Kırmızı Kedi
Sayfa Sayısı : 728
İlk Baskı Yılı : 2017
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

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

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

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/

II. ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK KONGRESİ
Tarih: 16-20 Nisan 2018
Yer: Kapadokya
https://www.sehircevresaglikkongresi.com/?sf=38

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

