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Büyük Menderes’in Kirlili ğine ‘Temiz Üretim’ Son Verecek
Büyük Menderes Nehri’nde kritik seviyelere ulaştığı tespit edilen kirliliğin önüne geçmeyi hedefleyen,
“Tekstil Sektöründe Temiz Üretim’in Yaygınlaşması” hareketi Denizli’de yapılan lansman toplantısıyla
tanıtıldı. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğiyle
hayata geçirilen proje; bölgedeki tekstil üreticileri, küresel tekstil markaları, finans kuruluşları ve yerel
paydaşları Büyük Menderes için bir araya getiriyor.
https://www.iklimhaber.org/buyuk-menderesin-kirliligine-temiz-uretim-son-verecek/

Denizlerden her yıl bir mavi balina kadar plastik atık toplanacak!
Henkel, denizlerin ve nehirlerin plastik atıklardan temizlenmesi, bu atıkların ise geri dönüşüm sonucunda
değerlendirilmesi amacıyla Waste Free Ocean ile anlaştı. 2018 baharında Tuna Nehri’nden başlayarak, her
yıl yetişkin bir mavi balina kütlesine eşit 100 metrik ton plastik atık toplanması hedeflenen işbirliği ile nehrin
Karadeniz’e daha temiz bir şekilde ulaşması sağlanacak.
https://www.gidahatti.com/denizlerden-plastik-atik-toplanacak-102478/
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Atık De ğil Hammadde!
Dünyada, sınırlı kaynakların nasıl daha da fazla verimli kullanılabileceği tartışması devam ederken
Türkiye belki de bu verimi en üst düzeyde sağlayabileceği geridönüşüme sırtını çevirerek hem çevresel hem
de ekonomik anlamda büyük zararlara uğruyor. Elektrik ve elektronik geridönüşümün en faydalı şekilde
yapılmasını hedefleyen Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY) ise bu
tutuma karşı mücadele ediyor. Derneğin Genel Müdürü Muharrem Yamaç, dünyadaki toplama oranlarına
bakıldığında işin başında olduğumuzu ve bir sisteme ihtiyaç duyduğumuzu ifade ediyor ve uyarıyor: “Altyapı
olmadan ve bir sistem kurulmadan yapılan çalışmalar havada kalacak”.
https://www.iklimhaber.org/atik-degil-hammadde/

AB’den plastik ata ğı: Tek kullanımlık ürünler yasaklanıyor
Avrupa Komisyonu, karbon emisyonları ve atıklarla mücadele kapsamında önemli bir adım attı.
Plastik tabak, çatal, bıçak ve pipet, ambalaj gibi tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamayı öneren plan
taslağı açıklandı.
İklim Haber'de yer alan habere göre komisyon önerisiyle, üye ülkeler 2025 yılına kadar tek kullanımlık
plastik içecek şişelerinin %90’ını toplamak zorunda kalacak.
Yine taslak plana göre, üreticilerden ayrıca atık yönetiminin maliyetini azaltmaları ve atıkların nasıl
bertaraf edileceğini belirtmeleri istenecek.
2025 yılından itibaren tüketicilerin yılda 6,5 milyar euro tasarruf etmesi planlanan taslağa göre 3,4 milyon
ton karbon emisyonun önüne geçilecek.
https://yesilgazete.org/blog/2018/05/30/abden-plastik-atagi-tek-kullanimlik-urunler-yasaklaniyor/
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Sigorta Ş irketleri Sınıfta Kaldı: BM İklim Hedeflerini A ğırdan Al ıyorlar
Avrupa’da önemli sigorta şirketleri, iklim değişikliğinin sermaye piyasalarında yol açtığı finansal riskleri
aktif olarak yönetiyor. Ancak Share Action tarafından yürütülen küresel proje Asset Owners Disclosure
Project (AODP – Sermaye Sahipleri Bildirim Projesi) kapsamında geçtiğimiz gün açıklanan yeni bir küresel
sigorta sektörü sıralaması, sektördeki 10 yatırım stratejisinden dokuzunun Paris Anlaşması hedefleri ile
uyumlu olmadığını ortaya koyuyor. “Değişen İklimde Sigorta” isimli rapora göre, iklim liderleri kategorisindeki
ilk dört sıranın ikisi Birleşik Krallık’a ait. Listenin en üst sıralarında AAA derecelendirmesiyle AXA ve
ardından Aviva, ve AA derecelendirmesiyle Allianz ve Legal & General yer alıyor. Legal & General, geçen
yıldan bu yana 8 derecelendirme notu yükselerek, en fazla ilerleme kaydeden şirket olarak da yer alıyor.
https://www.iklimhaber.org/sigorta-sirketleri-sinifta-kaldi-bm-iklim-hedeflerini-agirdan-aliyorlar/
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Deniz Ta şımacılığı Kaynaklı Karbon Emisyonları 2035’te Sıfırlanabilir
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Uluslararası Taşımacılık Forumu tarafından
yayımlanan yeni bir rapora göre, halihazırda bilinen tüm teknolojiler uygulandığı takdirde deniz
taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyon miktarı 2035 yılında neredeyse tamamıyla sıfırlanabilir.
OECD bünyesindeki Uluslararası Taşımacılık Forumu denizcilik sektörünü ilgilendiren yeni bir rapor
yayımladı. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), 9 Nisan 2018’de Londra’da düzenleyeceği kritik Deniz
Koruma Komitesi Toplantısı öncesi yayımlanan çalışma, denizcilik sektörünün 2035 yılına kadar tamamen
iklim dostu bir endüstri haline gelebileceğini ortaya koyuyor.
https://www.iklimhaber.org/deniz-tasimaciligi-kaynakli-karbon-emisyonlari-2035te-sifirlanabilir/
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Norveç, Fiyortlarını “Dünyanın Denizlerdeki İlk Sıfır Emisyon Bölgesi” Yapıyor
Norveç parlamentosu fiyortlardaki gemilerden ve feribotlardan kaynaklanan emisyonu durdurmak için
harekete geçti. Parlamento, bu bölgelerde sadece elektrikli gemilere izin vererek fiyortları 2026’ya kadar sıfır
emisyon bölgesi haline getirmeyi amaçlıyor.
Norveç’te bulunan ünlü fiyortlar yıllardan beri turistlerin gözdesi. Örneğin geçtiğimiz sene 300 binden
fazla gemi yolcusu Geiranger’ı ziyaret etti. Bu nedenle hava kirliliği periyodik olarak sağlık tehdidi
oluşturuyor.
Norveç Parlamentosu da dünya mirası fiyortlardaki yolcu gemileri ve feribotlardan kaynaklanan
emisyonları durdurmak adına yeni adımlar atıyor. Parlamento, fiyortların bulunduğu bölgelerde sadece
elektrikli gemilere izin vererek fiyortları 2026’ya kadar sıfır emisyon bölgesi haline getirmeyi amaçlıyor.
https://www.iklimhaber.org/norvec-fiyortlarini-dunyanin-denizlerdeki-ilk-sifir-emisyon-bolgesi-yapiyor/

Dünyanın Karbondan Arındırılmış İlk Ülkesi Olabilirler: Kosta Rika Fosil Yakıtları Yasaklıyor
Kosta Rika dünyanın ilk tamamen karbondan arındırılmış ülkesi olmaya hazırlanıyor. Kosta Rika’nın yeni
başkanı Carlos Alvarado, göreve başlama töreninde binlerce kişiye yaptığı açıklamada fosil yakıtları
yasaklama ve dünyanın ilk tamamen karbondan arındırılmış ülkesi olma planını açıkladı.
Ülkenin yeni başkanı yaptığı açıklamada, “Karbondan arınmak bizim kuşağımızın en büyük görevidir ve
Kosta Rika dünyanın ilk ülkelerinden biri olmasa da, bunu başarabilmeli. Temiz ve yenilenebilir enerjilerin
kullanılmasını sağlamak için ekonomimizde fosil yakıtların kullanımını ortadan kaldırmak gibi güzel bir
görevimiz var” diyor.
https://www.iklimhaber.org/dunyanin-karbondan-arindirilmis-ilk-ulkesi-olabilirler-kosta-rika-fosil-yakitlari-yasakliyor/

AB'nin enerji kaynaklı karbondioksit emisyonları yükseldi
Avrupa Birliği'nin enerji kaynaklı karbondioksit emisyonları 2017'de, 2016'ya göre yükseliş gösterdi.
Avrupa Birliği istatistik idaresi Eurostat verilerine göre birlik üyesi ülkelerinin emisyonlarının ortalaması bir
yıl önceye göre yüzde 1,8 oranında yükseldi.
Geçtiğimiz yıl Almanya, Belçika, Danimarka, İngiltere, İrlanda ve Litvanya'nın emisyonlarında ise azalış
görüldü.
http://yesilekonomi.com/iklim/abnin-enerji-kaynakli-karbondioksit-emisyonlari-yukseldi
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Türkiye’nin İklim Politikaları Cinsiyete Duyarlı De ğil
Küresel Denge Derneği, BM Küresel Çevre Fonu/ Küçük Destek Programı’nın (GEF/SGP) hibe katkısını
alarak “Türkiye’de İklim Değişikliği Mücadelesinde Kayıp Bileşen: Kadın” başlıklı bir proje gerçekleştirdi.
Projenin amacı Türkiye’nin iklim değişikliğine dair temel politika, plan ve programlarına toplumsal cinsiyet
eşitliği bakışının yerleştirilmesi için ilk adımları atmaktı. Dernek Başkanı Dr. Nuran Talu, çalışmalarının,
Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelenin yukarıdan aşağıya politikalarla değil, aşağıdan yukarı
yaklaşımlarla toplumun önemli alt kümelerini dahil ederek yapılmasına imkan tanıdığını söylüyor ve kadının
iklim değişikliğiyle mücadeledeki konumunu anlatıyor.
https://www.iklimhaber.org/turkiyenin-iklim-politikalari-cinsiyete-duyarli-degil/

Dünya Bankası uyardı: İklim de ği şikli ği kitlesel göçlere neden olacak
3 farklı bölgeden 140 milyon insanın çevre koşulları iyileştirilmediği sürece yaşadıkları yerlerden 2050
yılına doğru kitlesel göç etmesi bekleniyor.
Dünya Bankası’na göre iklim değişikliği sınırların ötesindeki ülkelerden insanların kitlesel göç
hareketleriyle sonuçlanacak ve zaten on binlerce insanın bulunduğu hareketli bölgelerde nüfus daha da
artacak.
http://www.idemahaber.com/dunya-bankasi-uyardi-iklim-degisikligi-kitlesel-goclere-neden-olacak/
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Küresel Sıcaklıklar Tehlikeli Noktaya Yakla şıyor
Yeni bir araştırma, küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin üzerinde 1 derece artmasıyla birlikte, en
hassas grupların ciddi şekilde zarar görmesinden önce sistemde sadece 0,5 derece güvenlik payının
kaldığını gösteriyor.
https://www.iklimhaber.org/kuresel-sicakliklar-tehlikeli-noktaya-yaklasiyor/

Türkiye için korkutan uyarı! 'Çöl iklimine dönüyoruz...'
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'nin ikliminin değiştiğini belirterek, "Çöl iklimine dönüşüyoruz. Genellikle
az yağışlı veya yağış rejimi düzensiz bir yağış ve çok sıcak buharlaşmanın da çok olduğu mevsim. Bu tabi
bizim için su kaynaklarını, ormanları azaltıyor. Böceklenmeyi, hayvanlardan insana geçen hastalıkları, kene
gibi problemleri arttırıyor” dedi.
http://www.milliyet.com.tr/mikdat-kadioglu-ndan-turkiye-icin-gundem-2651249/

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/

İklim hareketinde tarihi dönemeç: Avrupa Birli ği’ne ailelerden iklim davası
Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve iklim değişikliğinin etkilerine doğrudan maruz kalan aileler, Avrupa
Birliği’ne (AB) dava açtı.
Avrupa Birliği’ne (AB) dava açan ailelere düşünce kuruluşu Climate Analytics, birçok sivil toplum
kuruluşu, bilim insanı ve yurttaş ile birlikte Türkiye’den TEMA Vakfı ve İklim Ağı gibi önde gelen çevre ve
iklim örgütleri destek veriyor.
https://yesilgazete.org/blog/2018/05/24/iklim-hareketinde-tarihi-donemec-avrupa-birligine-ailelerden-iklim-davasi/
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İklim Hareketinin Dünü ve Bugünü: Küresel Olarak Nasıl Bir Araya Gelinebilir?
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM), iklim değişikliğini çeşitli boyutlarıyla masaya
yatırdığı etkinlikler dizisi İklim Kafe’nin son buluşması, Karaköy’deki Minerva Han’da gerçekleştirildi.
Buluşmada 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker ve bağımsız araştırmacı Baran Alp Uncu,
“Türkiye’de ve Dünyada İklim Hareketleri” başlıklı çalışmalarını, iki farklı kulvar üzerinden alan üzerine
çalışmalar üreten akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle paylaştı.
https://www.iklimhaber.org/iklim-hareketinin-dunu-ve-bugunu-kuresel-olarak-nasil-bir-araya-gelinebilir/

IBM’den İklim De ği şikli ği İle Mücadelede Veri Ve Bulut Çözümleri
Dünyamız iklim değişikliğinin giderek artan etkileri ile başa çıkmaya çalışırken, bilim insanları da
karmaşık sonuçların anlaşılması ve çözümlerin geliştirilmesi için en ön saflarda çalışıyor. Temel araştırmalar
gerçekleştiren bilim insanlarının karşı karşıya kaldığı en yaygın darboğazlar arasında hava durumu
verilerine sınırlı erişim ve iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin simülasyonların doğru şekilde gerçekleştirilmesi
için yeterli olmayan bilgi işlem gücü ve veri depolama kapasitesi yer alıyor.
http://www.idemahaber.com/ibmden-iklim-degisikligi-ile-mucadelede-veri-ve-bulut-cozumleri/
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Denizcilik Sektörü Küresel İklim Eylemine mi Katılıyor?
Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), Londra’da düzenlediği kritik Deniz Koruma Komitesi Toplantısı
devam ediyor. Toplantıda, denizcilik sektöründen kaynaklı sera gazları emisyonlarının azaltılması için somut
hedefler belirlenmesi gerekiyor. Paris Anlaşması’nı takiben Uluslar arası havacılık sektörü, emisyonları
azaltma anlaşması imzalamıştı. Bu toplantıyla birlikte, gemicilik sektörünün de küresel iklim hareketine
katılması bekleniyor.
https://www.iklimhaber.org/denizcilik-sektoru-kuresel-iklim-eylemine-mi-katiliyor/

ENERJİ

IEA: Türkiye enerjide do ğru adımlar attı
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, Türkiye'nin hem güneş hem de rüzgar enerjisi konusunda doğru
adımlar attığını söyledi.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, çoğunlukla G20 ülkelerinin temsil edildiği "9. Temiz
Enerji Bakanlar Toplantısı"na katılmak üzere geldiği Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta açıklamalarda
bulundu.
https://www.dunya.com/surdurulebilir-dunya/iea-turkiye-enerjide-dogru-adimlar-atti-haberi-416882

Avrupa Konseyi yenilenen Binalarda Enerji Performansı Direktifi'ni kabul etti
Yenilenen direktif mevcut binaların yenilenme ve elektrikli araç park yeri zorunluluğu gibi maddeler içeriyor
Avrupa Konseyi binaların enerji verimliliğine yönelik yenilenen direktifi benimsediğini duyurdu. Yeni
direktif ile mevcut binaların yenilenmesini teşvik edilirken, binaların park yerlerinde elektrik araçlar için şarj
istasyonları kurulması zorunlu hale getiriliyor.
http://yesilekonomi.com/surdurulebilirlik/avrupa-konseyi-binalarda-enerji-performans-direktifini-yeniledi

İlk çeyrekte temiz enerji için 61,1 milyar dolar yatırım yapıldı
2018'in ilk 3 aylık döneminde temiz enerji alanında 61,1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiği bildirildi.
Bloomberg New Energy Finance tarafından yapılan çalışmaya göre bu yatırım tutarı, yatırım
maliyetlerindeki gerilemeye de bağlı olarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında düşük
kaldı.
http://yesilekonomi.com/yenilenebilir-enerji/ilk-ceyrekte-temiz-enerji-icin-611-milyar-dolar-yatirim-yapildi

Kurulu güç 87 GW'a yakla ştı
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinin 86.929,90 MW'a yükseldiğini açıkladı.
Verilere göre Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesi 2018'in ilk dört ayında 1.729,9 MW artarken, Nisan
ayındaki artış ise 61,50 MW oldu.
2018 yılında görülen artışta en büyük pay 1.207,20 MW ile güneş enerjisi yatırımlarının oldu.
İkinci sırada 146 MW ile barajlı hidroelektrik santralleri, üçüncü sırada ise 148,30 MW ile rüzgar enerjisi
santralleri geldi.
http://yesilekonomi.com/yenilenebilir-enerji/kurulu-guc-87-gwa-yaklasti

Rüzgar türbinlerinin güçleri yükselmeye devam ediyor
Pazar araştırma ve danışmanlık kuruluşu FTI Consulting 2017 yılı ''Küresel Rüzgar Enerjisi Pazarı Talep ve Arz'' başlıklı raporunu yayınladı.
46 rüzgar türbini üreticisinin faaliyetlerinin incelendiği çalışmanın verilerine göre en büyük 10 türbin
üreticisinin 2017'deki toplam pazar payı yüzde 80,2, en büyük 15 üreticinin ise yüzde 89,7 oldu.
http://yesilekonomi.com/yenilenebilir-enerji/ruzgar-turbinlerinin-gucleri-yukselmeye-devam-ediyor
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Yenilenebilir Enerjide İstihdam Artıyor: 10,3 Milyon Ki şi Yenilenebilir Sektöründe Çalışıyor
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) Yenilenebilir Enerji ve İsdihdamı 2018 Raporu’ndan
yaptığı derlemeye göre, dünya genelinde işsizlik büyürken yenilenebilir enerji sektöründe istihdam arttı.
Temiz enerjideki istihdam olanaklarının artmasında, enerji teknolojileri maliyetlerindeki düşüşün yanı sıra
talep artışı ve rekabet ile öne çıkan çevresel duyarlılığın yaygınlaşması etkili oldu.
https://www.iklimhaber.org/yenilenebilir-enerjide-istihdam-artiyor-103-milyon-kisi-yenilenebilir-sektorunde-calisiyor/

Güneş elektri ği gücü 2018'de 500 GW'ı a şabilecek
IHS Markit'e göre modül arzındaki yetersizlik 2018'de de devam edecek
Pazar araştırma kuruluşu IHS Markit küresel güneş elektriği pazarında 2018 yılında gerçekleşebilecek
büyüme öngörüsünü yükseltti.
2017 Aralık ayında yayınladığı çalışmada 2018 için 113 GW'lık büyüme öngören kuruluş, son
çalışmasında ise bu rakamı 118 GW'a çıkardı.
http://yesilekonomi.com/yenilenebilir-enerji/gunes-elektrigi-gucu-2018de-500-gwi-asabilecek
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Suudi Arabistan’ın 200 GW’lık Santralı Gerçekçi mi, Mümkün mü?
Suudi Arabistan’ın, ekonomisini petrolden arındırabilmesi için çılgın bir planı var. Veliaht Prens
Muhammed Bin Salman, 2030 yılında tamamlanması planlanan ve 200 milyar dolara mâl olacak güneş
santralı konusunda SoftBank ile mutabakat anlaşması imzaladı. 200 GW güneş enerjisi üretmesi planlanan
bu tesis, günümüz teknolojisi ile, dünyanın en büyük şehirlerinden daha büyük bir alan olan 5.000
kilometrekareyi kaplayabilir.
https://www.iklimhaber.org/suudi-arabistanin-200-gwlik-santrali-gercekci-mi-mumkun-mu/
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Portekiz Mart’ta %100 Yenilenebilir Enerji ile Aydınlandı
APREN (Portekiz Yenilenebilir Enerji Birliği) ve ZERO (Dünya Sisteminin Sürdürülebilirliği Derneği) Mart
2018’de yenilenebilir enerji üretiminin Portekiz’in aylık elektrik tüketimini aştığını bildirdi.
REN (Portekizli iletim sistemi operatörü) verilerine göre, Mart ayında üretilen 4.812 GWh’lık yenilenebilir
enerji, ülkenin aylık elektrik tüketimi olan 4.647 GWh’ı aştı.
Ülkenin yenilenebilir elektrik üretimi, tüketimi %3,6 oranında aşarken, son 40 yılda ilk defa böyle bir
durumla karşılaşıldı. 11 Mart’ta talebin yaklaşık 1,5 katı kadar yenilenebilir elektrik üretilirken, 9 Mart’tan
başlayarak 70 saat ve 12 Mart’tan başlayarak 69 saat boyunca, arz-talep dengesinde herhangi bir ek enerji
kaynağına ihtiyaç duyulmadı. Talebe göre en düşük üretim ise 7 Mart’ta %86 oranında oldu.
https://www.iklimhaber.org/portekiz-martta-%100-yenilenebilir-enerji-ile-aydinlandi/

Kopenhag’ın yeni elektrik santrali aynı zamanda yapay kayak pisti olacak
Danimarka’nın başkenti Kopenhag, 2025 yılına kadar karbon salınımını sıfırlayan ilk başkent olmayı
planlıyor. Danimarka’nın bu amacını gerçekleştirmek için yaptığı çalışmalar da günden güne artıyor.
http://www.idemahaber.com/kopenhagin-yeni-elektrik-santrali-ayni-zamanda-yapay-kayak-pisti-olacak/

Rüzgarda yerlile şme için acil çözümler gerekiyor
TÜREB tarafından konu ile ilgili yayınlanan basın açıklamasına göre toplantının ilk bölümünde sektör
paydaşlarının sorunları, ikinci bölümde ise yatırım ve işletme maliyetlerini azaltıcı öneriler ile süreci geliştirici
projeler üzerinde duruldu.
http://yesilekonomi.com/yenilenebilir-enerji/ruzgarda-yerlilesme-icin-acil-cozumler-gerekiyor

Google, elektrik ihtiyacını yüzde 100 yenilenebilir enerjiden kar şıl ıyor
Geçtiğimiz yıl tüm veri merkezlerinin ve ofislerinin elektrik ihtiyacını yüzde 100 yenilenebilir enerji ile
karşılama taahhüdü veren Google, bu hedefine ulaştığını açıkladı.
60 bin çalışanıyla dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Google, 2017 yılında yaptığı
açıklamada tüm veri merkezlerinin ve ofislerinin tamamen yenilenebilir enerjiye geçeceğini duyurmuştu.
https://enerjienstitusu.org/2018/04/06/google-elektrik-ihtiyacini-yuzde-100-yenilenebilir-enerjiden-karsiliyor/

TANAP projesi için tarih belli oldu!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesinin 12 Haziran'da devreye alacaklarını
söyledi. Albayrak, “Akdeniz'de bu yaz ilk derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz” dedi.
http://www.enerjihaber.com/tanap-projesi-icin-tarih-belli-oldu/6741/
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Akaryakıt İstasyonları Dönü şüyor: 6 bin Elektrikli Şarj İstasyonu Geliyor
Akaryakıt istasyonlarında büyük bir değişim gerçekleşecek. 6 bin akaryakıt istasyonu, elektrik şarj
üniteleri de bulunan yeni nesil istasyonlara dönüştürülecek. Şarj süresinin 45-50 dakika olacağı
istasyonlarda market, kafe gibi satış yerlerinin dışında sınırsız internet de bulunacak. Dönüşümün
maliyetinin 6 milyar dolar olması bekleniyor.
http://www.iklimhaber.org/akaryakit-istasyonlari-donusuyor-6-bin-elektrikli-sarj-istasyonu-geliyor/
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Türkiye’de Elektrikli Araçlar Dört Yıl içinde 56 kat Artabilir
Boğaziçi Üniversitesi tarafından Türkiye’de elektrikli araçlar konusunda ulusal ölçekte yapılan araştırma,
Türkiye halkının elektrikli araç satın almak istediğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre ülkemizde elektrikli
araç sayısı dört yıl içinde 56 kat artarak 140 bine, şarj istasyonu sayısı da beş yılda 35 kat artışla 14 bine
ulaşacak. Araştırma, elektrikli araçların ülkemizde yaygınlaşması için teşvik mekanizması geliştirilmesinin
gerekliliğini de vurguluyor.
https://www.iklimhaber.org/turkiyede-elektrikli-araclar-dort-yil-icinde-56-kat-artabilir/

TARIM VE GIDA

Hububatta dü şük rekolte endi şesi
Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da hasadı başlayan hububatta düzensiz yağışlar
ve dolu nedeniyle yüzde 50 verim düşüklüğü bekleniyor.
Türkiye'de mercimeğin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde 11'inin üretildiği Şanlıurfa,
ekilebilen tarım alanı bakımında Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

https://www.dunya.com/ekonomi/hububatta-dusuk-rekolte-endisesi-haberi-416317

FAO: Çirkin meyve ve sebzeleri sevmek, ekonomi ve #SıfırAçlık dünyası için iyi
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) çirkin meyve ve sebzeleri tercih etmenin, hem çevre, hem
ekonomi hem de #SıfırAçlık (#ZeroHunger) dünyası için iyi olduğunu söyledi.
FAO’nun “Asıl güzellik (ve tat!) içtedir” başlıklı açıklamasında meyve ve sebzelerin üçte birinin market
raflarına bile gelmediği çünkü çiftlikten markete giderken şekilleri nedeniyle reddedildiklerine dikkat çekildi.
http://www.hurriyet.com.tr/fao-cirkin-meyve-ve-sebzeleri-sevmek-ekonomi-40843289

Ş eker Özelle ştirmesinde Pancar-Mısır Kavgası
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, şekerin ham maddesi pancar ve nişasta bazlı şekerin ham maddesi
mısır üretimine odaklandı. Hazırlanan raporlarda, yapılan açıklamalarda mısır ile şekerpancarı üretimi
karşılaştırılarak nişasta bazlı şeker ile pancar şekerinin ekonomiye katkısı hakkında kamuoyu oluşturulmaya
çalışılıyor.
http://www.tarimdunyasi.net/2018/03/21/seker-ozellestirmesinde-pancar-misir-kavgasi/

Fakıbaba: Tarımda ihracat 17, ithalat 13 milyar dolar
Bakan Fakıbaba, tarım ihracatının 17 milyar ithalatının ise 13 milyar düzeyinde olduğunu duyurdu.
"Tarıma Değer Katanlar Yarışması Ödül Töreni" Bakanlıkta gerçekleştirildi. Ödül töreninde konuşan Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarıma 16 yılda verilen desteğin toplam 120 milyar lira
olduğuna dikkati çekti.
https://www.dunya.com/ekonomi/fakibaba-tarimda-ihracat-17-ithalat-13-milyar-dolar-haberi-415621

İşte tarımdaki parçalı yapının foto ğrafı!
Türkiye’deki tarımsal işletmelerin büyüklükleri, ilk kez Tarımsal İşletme Yapı Araştırması 2016 ile ortaya
konuldu. Araştırma sonuçlarına göre, tarımsal işletmelerin yüzde 80,7’si 100 dekardan küçük işletme
büyüklüğüne sahip. İşletme başına düşen tarım arazisi parça sayısı 5,9, tarım arazisi ortalama parça
büyüklüğü ise 12,9 dekar olarak belirlendi.
https://www.gidahatti.com/tarimdaki-parcali-yapinin-fotografi-102520/

FAO: “Kırsaldaki kadınları güçlendirmenin anahtarı teknoloji”
Kırsaldaki erkek ve kadınların giderek gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmalarına ilişkin
uygulamaları bir kitapta toplayan BM Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre; teknoloji, kırsaldaki kadınları
güçlendirmenin anahtarı olabilir!
https://www.gidahatti.com/fao-kirsaldaki-kadinlari-guclendirme-98748/

Süt Ürünleri Lisanslı Depo İle De ğer Kazanacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı süt ürünleri ile ilgili önemli bir adım atıyor. Son aylarda gıda enflasyonunun
artmasında önemli rolü olduğu iddia edilen süt ve süt ürünleri konusunda lisanslı depo uygulaması devreye
girecek. Yağsız süt tozu, peynir altı suyu tozu, tereyağı ve çedar peyniri için lisanslı depo uygulamasına
geçilerek bu ürünlere değer kazandırılması hedefleniyor.
http://www.tarimdunyasi.net/2018/04/10/sut-urunleri-lisansli-depo-ile-deger-kazanacak/

Salep üretimi kültürden tarlaya ta şındı!
Gıda sanayinde önemli kullanım alanı olan salebin elde edildiği salep orkidesi yumrularının nesli tükenme
tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için doğadan toplanması yasak. Bu nedenle Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğü tarafından Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde edilen salep yumruları ile çiftçi şartlarında salep
üretiminde başarı sağlandı.
https://www.gidahatti.com/salep-uretimi-kulturden-tarlaya-tasindi-101422/

Bitkisel üretimde biyolojik mücadeleye destek
Bitkisel üretimde kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması
için biyolojik veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve
esaslar düzenlendi.
https://www.dunya.com/sektorler/tarim/bitkisel-uretimde-biyolojik-mucadeleye-destek-haberi-414718

SAĞLIK

Zeytinya ğının Tadını Almak
Bergama’nın en iyi köftecisindeyiz parmaklarımızı yemek üzereyiz. Taptaze ekmeklerimizi bol zeytinyağlı
piyaza bandırıyoruz. Her şey harika. Gözüm kapının yanındaki rafta yan yana dizilmiş zeytinyağı şişelerine
takılıyor. Dört adet ikişer litrelik pet şişe, sonuncusu yarı dolu, üzerlerine vuran güneşle altın gibi parlıyorlar.
Ne kadar zamandır orada durduklarını bilmiyorum ama hasat zamanında olduğumuza ve lokantadaki hızlı
sirkülasyona bakılırsa çok uzun süre olmamalı. Ne şanslıyız diye geçiriyorum içimden. Böyle bir tazeliği ve
bolluğu çoğu yeni dünyalı hayal bile edemez.
https://sarkac.org/2018/04/zeytinyaginin-tadini-almak/

Sa ğl ığımıza en büyük çevresel tehdit: “Soludu ğumuz Hava”
Hava kirliliğinin insanlar için tehlikeli olduğu yıllardır bilinen bir durum. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
tarafından yayımlanan Çevresel Performans Raporu’nda hava kirliliğinin halk sağlığı için en önde gelen
çevresel tehdit olduğu ortaya kondu.
Dünya Sağlık Örgütü, her yıl yedi milyon erken ölümün hava kirliliği ile bağlantılı olabileceğini
belirtiyor. ABD’de her yıl 7.500 ila 52.000 kişi enerji santrali emisyonları içindeki küçük partiküllere maruz
kaldığı için yaşamını kaybediyor. 2018 Çevresel Performans İndeksi’ne göre hava kirliliği, halk sağlığı için en
büyük çevresel tehdit konumunda.
http://www.idemahaber.com/sagligimiza-en-buyuk-cevresel-tehdit-soludugumuz-hava/

KENTLEŞME VE ULAŞIM

Kentsel yoksulluk ve akıllı şehirler
Çoğu zaman akıllı şehirler dendiğinde, Dubai ve Singapur’daki gibi gösterişli ve teknolojik açıdan gelişmiş
şehirleri düşünüyoruz. Ancak, dünyadaki şehirlerin çevreci ve akıllı şehirler olarak geliştirilmesi için 2030
Kalkınma Gündemi’nde ve Paris Anlaşması’nda belirtilen kalkınma ihtiyaçlarına odaklanılması lazım.
Bu yüzden hem mali kaynakları sınırlı, yoksulluk oranı yüksek olan ve her geçen gün çevresel
bozulmaların yaşandığı şehirlerin akıllı şehirlere dönüştürülmesi kolay erişilebilir bir hedef değildir. Özellikle
hızlı kentsel büyüme oranına sahip Afrika ve Asya’daki birçok şehir göz önüne alındığında bu hedef
neredeyse tamamen geçerliliğini kaybedebilir.
http://www.idemahaber.com/kentsel-yoksulluk-ve-akilli-sehirler/

NÜFUS

Türkiye nüfusunun yüzde 16.1’i genç
Türkiye’nin toplam nüfusu 80 milyon 810 bin 525 iken, 15 ila 24 arasındaki genç nüfusunun 12 milyon
983 bin 97 olduğu tespit edildi.
Medya ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’deki genç nüfus istatistiklerini inceledi. PRNet’in Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki 15 ila 24 yaş
arasındaki genç nüfusunun 12 milyon 983 bin 97 olduğu tespit edildi. Bu rakamlar baz alındığında, genç
nüfusun, toplam nüfusun yüzde 16.1’ine denk geldiği görüldü. Genç nüfusun, yüzde 51.2 ‘sini erkek nüfus,
yüzde 48.8’ini ise kadın nüfus oluşturdu.
http://www.hurriyet.com.tr/turkiye-nufusunun-yuzde-16-1i-genc-40840517

Genç nüfusumuz hızla ya şlanıyor!
Farkında değiliz ama Türkiye hızla yaşlanıyor!
Nüfus gençken çözemediğimiz sorunların her biri nüfus yaşlıyken katmerlenerek karşımıza çıkacak.
Bugünün işsiz, eğitimsiz gençleri yarının güvencesiz yaşlıları olacak. Verilere bakalım.
Türkiye’nin en büyük avantajlarından biri genç nüfusu. Dinamik bir ülke olmamızın altında yatan
sebeplerden biri bu. Gençlerimizi iyi eğitip, onları geleceğe iyi hazırlarsak ülke olarak hak ettiğimiz yere
gelebiliriz. Buraya kadar sorun yok... Ama gelin görün ki önümüzdeki yıllarda bu demografik avantajı yitiriyor
olacağız. Yani artık ‘Türkiye genç nüfusa sahip bir ülke’ cümlesi geçerliliğini yitiriyor. Çünkü ülke nüfusu
tahmin ettiğinizden çok daha hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Bu yüzyıldaki en genç kuşağımız şu an karşımızda
olan gençler. Peki bu gençler ne durumda? Onları geleceğe hazırlayabiliyor muyuz?
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/selcuk-sirin/genc-nufusumuz-hizla-yaslaniyor-40842414

MEVZUAT
Gezi Tekneleri ve Ki şisel Deniz Ta şıtları Yönetmeli ği
Bu yönetmelik, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebli ğ
Bu Tebliğ, 24 Mart 2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine
İlişkin Kararda De ği şiklik Yapılmasına Dair Karar
Bu karar, 11 Nisan 2018 tarih ve 30388 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Su Ürünleri Yönetmeli ğinde De ği şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bu yönetmelik, 19 Nisan 2018 tarih ve 30396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

YENİ YAYINLAR VE RAPORLAR

TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKALARI
Yazar: Dr. Yavuz Bozkurt, Derya Kaman
Sayfa Sayısı: 167
Baskı Tarihi: 2018
Yayınevi: Ekin Kitabevi Yayınları
https://www.kitapyurdu.com/kitap/yerel-yonetimler-perspektifinde-turkiyede-cevrepolitikalari/453251.html&path=1_319_327

Orijinal adı: State of the World 2017- Earthed Rethinking
Education on A Changing Planet
Çevirmen:
Duygu Kutluay
Sayfa Sayısı: 440
Dünyanın Durumu 2017 Yeryüzü Eğitimi: Değişen Gezegende Eğitimi Yeniden Düşünmek

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

100 Maddede Sürdürülebilirlik Rehberi

SKD Türkiye ve Ekologos işbirliğiyle hazırlanarak 2016 sonunda yayımlanan ‘100 Maddede Sürdürülebilirlik
Rehberi, iklim müzakerelerinden Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine, yenilenebilir enerjiden sürdürülebilirlik
kavramının yolculuğuna, biyomimikriden endüstriyel simbiyoza ve döngüsel ekonomiye kadar tüm önemli
kavram ve köşe taşlarının yer aldığı bir bilgi kaynağı.
http://www.skdturkiye.org/yayin/100-maddede-surdurulebilirlik-rehberi
http://www.skdturkiye.org/files/yayin/100-Maddede-Surdurulebilirlik-Rehberi.pdf

Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları

Türkiye’nin ağaç ve çalılarını konu alan kitabın hazırlanmasındaki amaç; başta orman mühendisleri olmak
üzere, peyzaj mimarları, doğaya ilgi duyan toplumun tüm kesimleri, orman fakültelerinin orman ve orman
endüstri mühendisliği bölümleri ile peyzaj mimarlığı bölümü, ziraat mühendisliği, fen fakültelerinin biyoloji
bölümlerinde okuyan öğrencilerle ve botanik alanında çalışan akademisyenlere temel bir kaynak hazırlamaktır.
İlk baskısı kısa zamanda tükendikten sonra ortaya çıkan yoğun talep üzerine ikinci baskısı, kullanım kolaylığı da
dikkate alınarak ve güncellenerek tek cilt halinde hazırlanmıştır.
Kitap; Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.
http://unalakkemik.net/turkiyenin-dogal-egzotik-agac-ve-calilari/ https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/T
%C3%BCrkiye'nin%20A%C4%9Fa%C3%A7%%20ve%20%C3%87al%C4%B1lar%C4B1.pdf.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı – Türkiye Denizleri Raporu
Sayfa Sayısı : 44
Baskı Yılı: 2017
Bu rapor, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın 20. Yılı kapsamında bilim insanlarınca gönüllülük temelinde hazırlanmıştır.
http://www.tudav.org/images/2017/documents/TUDAV_2017_Denizler_Raporu_s.pdf

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından yayınlanan Black Sea Marine Environment: The Turkish Shelf /
“Karadeniz’in Deniz Ortamı: Türkiye Kıyıları” kitabı 20 kurumdan 59 yazarın katkısıyla hazırlanmıştır. 4 bölüm 28 makaleden
oluşan kitap, farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek Karadeniz’in Türkiye kıyılarını her yönden ele almaktadır.
Editörler: Murat Sezgin, Levent Bat, Derya Ürkmez –Elif Arıcı, Bayram Öztürk
Sayfa Sayısı : 566
Baskı Yılı : 2017
İngilizce ve 566 sayfa olan dijital kitaba http;//tudav.org/index.php/tr/yayinlar2
http://www.tudav.org/images/2017/documents/Black_Sea_Book_2017_TUDAV_high.pdf ulaşılabilir.

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. Sanatın çokça sorgulandığı bu dönemde, değişen resim gelenekleriyle sanat akımları da
şekillendi; tuvallerdeki doğa çok farklı ifadelere büründü. Barbizon Okulu, Empresyonizm, Sembolizm, PostEmpresyonizm, 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
1st EURASIA ENVIRONMENTAL CHEMISTRY CONGRESS
Tarih: 01 - 04 Kasım 2018
Yer: Antalya

Kongre kimya biliminin bütün sektörlerinden üyeleri barındıran büyük bir dernek olan Kimyagerler Derneği
tarafından organize edilmektedir.
http://www.envirochem2018.org

TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI’NIN MEVCUT YAYINLARI

8 milyara dayanmış olan Dünya nüfusu ve bu
büyük nüfus kitlesinin barınma, gıda, enerji ve ulaşım
başta olmak üzere sürekli artan talepleri, bu talepleri
karşılamak için oluşan üretim kalıpları, doğal kaynaklar
üzerindeki baskıyı arttırmıştır. Bunun sonucunda başta
iklim değişikliği olmak üzere küresel çevre sorunları
ortaya çıkmış ve bu sorunlar insan yaşamını olumsuz
etkilemenin yanında küresel ekosistemi tehdit etmektedir.
Kitaptaki çevre yazıları, 40 yıllık süreçte Dünya’da
ve Türkiye’deki çevre sorunları ile bu sorunların üstesinden
gelebilmek için yapılan çalışmalar, gösterilen çabaları
anlatmaktadır. Kitap okuyucuyu 40 yıllık süreçte, çevre
alanındaki zaman tünelinde kısa bir geziye çıkarmaktadır.
2018, 336 sayfa, 10 TL.

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

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

