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ÇEVRE-HABER BÜLTENİ 150. SAYIYA ERİŞTİ
Türkiye Çevre Vakfı tarafından 1 Haziran 1978 tarihinde ilk sayısı yayımlanan ÇevreHaber Bülteni’nin, Vakfımızın kuruluşunun 40. yılında 150. sayısını yayımlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Çevre-Haber Bülteni, Vakfımızın 1 Şubat 1978 tarihindeki kuruluşundan kısa bir süre
sonra yayımlanmaya başlanmıştır. Üç ayda bir yayımlanan Bülten, ilk sayısından ibaren
basılı olarak, posta yoluyla abonelere ulaştırılan bir yayındı. Kırk yıl önce Türkiye’de ve
Dünya’da çevre sorunları henüz bugünkü boyutlarda değildi. Türkiye’de çevre bilinci bugünkü kadar yüksek olmadığı gibi çevre konusunda kamu yönetimi ve üniversite eğitimi bugünkü kadar kurumsallaşmamıştı. Çevre konusundaki yayınlar yok denecek kadar azdı. Böylesi
bir ortamda, dört sayfadan oluşan ancak büyük bir özenle hazırlanarak her üç ayda bir okuyucu kitlesine ulaştırılan Çevre-Haber Bülteni, uzun yıllar boyunca okuyucu kitlesini çevre
konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik önemli bir işlevi yerine getirmiştir.
Çevre-Haber Bülteni, 2015 yılında yayımlanan 130. sayısına kadar her sayısı yaklaşık
5000 aboneye ulaştırıldı. Bülten’de Vakfın çalışmaları, yeni yayınları kamuoyuna duyuruldu.
Ayrıca Türkiye’de ve Dünya’da çevre konusunda meydana gelen olaylar, önemli gelişmeler,
çevre sorunları ve bu sorunlara ilişkin Türkiye Çevre Vakfı’nın görüşlerine yer verildi.
Çevre-Haber Bülteni, 131. sayıdan itibaren elektronik ortamda yayımlanmaya başlandı.
Bülten’in içeriği aynı kalmak koşulu ile elektronik ortamda yayımlamanın verdiği avantajla
daha geniş bir içerikle önce üç aylık, 136. sayıdan itibaren de aylık olarak yayımlanmaktadır.
Türkiye Çevre Vakfı olarak 40 yıldır, çevrenin korunması ve geliştirilmesi için araştırmalar, yayınlar yapıyor; bilimsel toplantılar düzenliyoruz. Gerek bu çalışmalarımızı gerekse
Türkiye’de ve Dünya’da çevre konusundaki tüm gelişmeleri mümkün olduğunca yakından
izleyerek tüm bu gelişmeleri Çevre-Haber Bülteni aracılığı ile kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyoruz. 40 yılda 150. sayısına ulaşan Çevre-Haber Bülteni’nin bu işlevini sürdürmenin çabası içinde olacağız.
Çevre-Haber Bülteni’nin ilk sayfasında yer alan kapak yazılarından oluşan bir seçki,
Türkiye Çevre Vakfı’nın 40. kuruluş yıldönümünde kitaplaştırılarak Mayıs ayında okuyucularla buluşturulacaktır. Kitabın, 40 yıl içinde meydana gelen önemli çevre olaylarını yansıtması ve Vakfımızın bu süre içinde çevrenin korunması ve geliştirilmesi çabalarına ışık tutması bakımından anlamlı bir yayın olacağı düşünülmektedir.
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DOĞA

Ekolojik Uyum Nedir?
Bir organ veya organizmanın herhangi bir kısmının, bulunduğu ortamda yaşamasına izin veren uyum
özelliklerine “ekolojik uyum” adı veriliyor. Bu uyum özellikleri sayesinde canlı, başarılı şekilde yaşamını sürdürebilir. Çünkü o ortamdaki besleyiciler, su, ısı veya ışığı en iyi şekilde kullanabilir hatta kuraklığa, parazitlere veya aşırı sıcaklık değişimleri gibi uygunsuz koşullara karşı da korunma özelliğini geliştirebilir. Organizmalar, bulundukları ortamdaki tüm kaynakları uyum sağlama durumunda en iyi şekilde kullanabilirler. Gerçekten, organizmanın bir uyumlar demeti olduğunu söylemek yanlış olmaz.
http://www.bugday.org/blog/ekolojik-uyum-nedir/

Kentlerin geleceği için sulak alanlar korunmalı!
Her yıl 2 Şubat'ta, sulak alanların önemi hakkında küresel farkındalık yaratmak için Dünya Sulak Alanlar
Günü kutlanıyor. WWF-Türkiye, Dünya Sulak Alanlar Günü’nde bu kez “Sürdürülebilir Kentsel Gelecek için
Sulak Alanlar" a dikkat çekiyor.
Kentleşme, çağımızın eğilimlerini belirleyen kilit unsurlardan. Hızla büyüyen kentler ve kentlerde yaşayan
nüfusun yönetimi, kent yöneticileri ve plancılarının karşısındaki en zorlu görevlerden biri. Kentlerin temel insan ihtiyaçlarına cevap vermesinin yanında çevre dostu bir yapıda olmalarını sağlamak şart. Bu çerçevede,
kentsel sulak alanlar, şehirlerin daha yaşanabilir bir hale getirilmesine katkıda bulunarak önemli bir görevi
yerine getiriyor.
http://www.wwf.org.tr/basin_bultenleri/basin_bultenleri/?7380/kentleringelecegiicinsulakalanlarkorunmali

Marmara Kadar Sulak Alan Yok Oldu!
Ülkemizin dereleri, nehirleri, gölleri ve yer altı suları son elli yılda artan bir hızla, siyasi iktidarların uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle talan edildi. Öyle ki kuruyan sulak alanların Marmara Denizi’nden daha büyük olduğu tahmin ediliyor. Bu, sayısız canlı türünün yaşam alanının yok olması, tarım alanlarının çoraklaşması, su krizi, iklim göçleri demek. Ülke yöneticilerinin sırtını döndüğü, görmezden geldiği bu durum konusunda bilim insanları yıllardır uyarıyor.
http://cevrecitv.com/2018/02/02/marmara-kadar-sulak-alan-yok-oldubu-alanlarin-onemi-nedir/

Ortadoğu’nun En Büyük Gölü Kurudu
Sulak alanların korunmasıyla ilgili uluslar arası Ramsar Sözleşmesi’ne adını veren kente ev sahipliği yapan İran, Ortadoğu’nun en büyük gölü olan Urmiye Gölünü koruyamadı. 3 bin 713 kilometrekarelik Van Gölü’nün yaklaşık bir buçuk katı yüzölçüme sahip olan 5 bin 200 kilometrekarelik Urmiye Gölünün yaklaşık
yüzde doksanı, iklim değişikliği, barajlar ve hatalı kullanım yüzünden yok oldu.
İranlı yetkililer, ülkenin kuzeybatısında Azeri nüfusun yaşadığı bölgede bulunan Urmiye Gölünü kurtarmak için 3 milyon dolarlık dış kaynak kullanmak için harekete geçti. 2 Şubat 1971 tarihinde İran’ın Ramsar
kentinde imzalanan uluslararası Ramsar Sözleşmesi, yeryüzündeki sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını amaçlıyor.
http://cevrecitv.com/2018/02/01/ortadogunun-en-buyuk-golu-

Nadir görülen 'kara ayaklı martı' seferberliği
TÜRKİYE’de nadir görülen 'kara ayaklı martı' türü, uzun bir aradan sonra Rize’nin İyidere ilçesi sahilinde
kıyıdan 3 mil açıkta Karadeniz’de görüldü. Türkiye’nin değişik illerinden Rize’ye gelen kuş gözlemcileri, teknelerle açıldıkları denizde martı türünü fotoğrafladı.
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/922933/Nadir_gorulen__kara_ayakli_marti__seferberligi.html

Saros Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Onaylandı
Saros Körfezi ve kıyıları jeomorfolojik, peyzaj, ekolojik, floristik, biyogenetik ve turistik özelliklerinin bozulmadan korunması amacıyla 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edildi.
Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel kaynakların, biyolojik
çeşitliliğin, sualtı, su üstü canlı ve cansız varlıkların koruması ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılarak,
sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde bölgenin ekonomik gelişmesinin sağlanması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla, Bölgenin Yönetim Planının hazırlanması gerekliliği ortaya çıktı ve söz konusu çalışma 2016
yılında başlatıldı.
http://tvk.csb.gov.tr/saros-ozel-cevre-koruma-bolgesi-yonetim-plani-onaylandi-haber-221434

Ormanın hayaleti de kaçak avcılık kurbanı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan ülkemizdeki kedilerin en büyüğü vaşak avcıların hedefinde. Bilim insanları, ekosistem için çok önemli olan bu canlıların insan eliyle öldürülmelerinin önüne geçilmesi çağrısında
bulunuyor.
http://www.milliyet.com.tr/ormanin-hayaleti-de-kacak-avcilik-gundem-2605871/

Denizde aranıyor... 'Biyolojik Sabotaj
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, son yıllarda, iklim değişikliği
ve besin ağındaki değişimlerle birlikte Akdeniz başta olmak üzere Türkiye denizlerine birçok yabancı deniz
canlısı girdiğini söyledi. Prof.Dr. Öztürk, halen Akdeniz'de 1000'e yakın türde yabancı deniz canlıları bulunduğunu belirtirtti. Prof. Dr. Öztürk, yüzgeçleri zehirli aslan balıklarınını tanınmasıyla ilgili olarak da
" Halkı ve başta da balıkçıları uyarmak amacıyla bir poster hazırlayarak bütün balıkçı kasabalarına ve dalış
merkezlerine dağıttımını yapıyoruz" dedi.
http://www.hurriyet.com.tr/denizde-araniyor-biyolojik-sabotaj-40722158

Balonbalıkları Yüzenleri Isıracak
Türkiye’nin denizleri balonbalığı istilası altında. Prof. Dr. Vahdet Ünal, balonbalıklarına karşı av seferberliği başlatılmasını öneriyor. Balıkçıların etkilendiğini, yazın da tatilcilerin etkileneceğini söylüyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı ise “Yakalanan balıkların denize atılması ve karaya çıkartılmaması en etkin çözüm” diyor.
http://www.hurriyet.com.tr/balonbaliklari-yuzenleri-isiracak-40734819

Altınova'da doğal miras öncelikli koruma
Ulaşım, tarım ve turizm aksının kesişme noktasında bulunan Altınova, coğrafi konumu ve tarihi arka planını vurgulamak üzere bir süredir sistematik bir çalışma yürütüyor. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral,
müze bilimci Yeşim Kartaler, endüstriyel tasarımcı Aslıhan Yılmaz, arkeolog Sabire Y. Şentürk ve mimar M.
Burak Özgül, Altınova’da sürdürülen koruma çalışmalarını değerlendirmek üzere ÇEKÜL uzmanlarıyla biraraya geldi. Her hafta ÇEKÜL Vakfında düzenlenen Çarşamba Kent Toplantıları kapsamında 31 Ocak’ta gerçekleştirilen toplantıda Altınova’da planlanan doğal miras öncelikli koruma yaklaşımları konuşuldu. Hersek
Kuşları Müzesi, Dilburnu Feneri Müzesi, Hersekzâde Ahmet Paşa Hamamı Müzesi, Aromatik Tıbbi Bitki ve
Botanik Bahçesi Projesi, Çobankale kazıları, gündem başlıkları olarak ele alındı.
http://cekulvakfi.org.tr/haber/altinovada-dogal-miras-oncelikli-koruma

İstanbul’un su ihtiyacı denizden giderilemez
İstanbul’un su kaynakları son günlerde kurak geçen kış ve Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilecek
olması nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu. Son olarak TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr.
Ali Uğurlu, “İBB, Terkos Deniz Suyu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projesini gündeme aldı” derken,
söz konusu projenin doğal yaşama zarar vereceğini öne sürerek karşı çıktı. Terkos Gölü’ne 1.5 kilomete,
Durugöl çayına ise 900 metre mesafede 600 milyon lira maliyetle inşa edilmesi planlanan projenin ÇED onayından sonra 180 iş gününde bitirilmesinin planlandığı, proje kapsamında kıyıdan bin 650 metre
açıklıkta 15 metre derinlikte su alma noktalarının kurulacağı, arıtılan atık suyun Karadeniz açıklarına deşarj
edileceği iddialar arasında yer alıyor.
http://www.milliyet.com.tr/istanbul-un-su-ihtiyaci-denizden-gundem-2602193
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Karbondioksit yoğunluğu Ocak'ta 407,98 ppm oldu
Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun 2018 yılı Ocak ayı ortalaması 407,98 ppm olarak gerçekleşti.
Aynı değer 2017'nin Ocak ayında ise 406,13 ppm olarak gerçekleşmişti.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne bağlı olarak Havai’de faaliyet gösteren Mauna Loa İstasyonu
tarafından yapılan ölçümlere göre atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu ortalaması bir yıl içinde 1,85 ppm
yükselmiş oldu.
http://yesilekonomi.com/iklim/karbondioksit-yogunlugu-ocakta-40798-ppm-oldu

Türkiye, 3. İki Yıllık Raporunu BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasına Sundu
Türkiye, 1 Ocak 2018 itibariyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryasına
sunmakla yükümlü olduğu 3. İki Yıllık Raporu’nu zamanında teslim etti. İki Yıllık Raporlar, sözleşmeye taraf
ve Ek-1’de listelenen gelişmiş ülkelerin sera gazı emisyon azaltımına dair aldıkları mesafeye ve gelişmekte
olan ek dışı ülkelere sağladıkları finansal, teknolojik ve kapasite desteklere dair bilgiler içermesine karşın
Türkiye, tanınan “özel koşulları” sebebiyle raporda sadece sera gazı emisyonlarına ve 2030 projeksiyonlarına yer veriyor.
https://www.iklimhaber.org/turkiye-3-iki-yillik-raporunu-bm-iklim-degisikligi-cerceve-sozlesmesi-sekretaryasina-sundu/

Paris Anlaşması'nda onay sayısı 174 oldu
2015 yılının Aralık ayında kabul edilen Paris İklim Anlaşması'nı ulusal meclislerinde onaylayan ülke sayısı
174'e çıktı.
Anlaşma son olarak 9 Ocak 2018 tarihinde Makedonya ve 17 Ocak 2018 tarihinde Burundi tarafından
onaylandı.
http://yesilekonomi.com/iklim/paris-anlasmasinda-onay-sayisi-174-oldu

Temiz hava; insan sağlığı ve iklim değişikliği için fayda sağlar
Mevzuatlar, teknolojideki ilerlemeler ve birçok ülkede ağır kirliliğe neden olan fosil yakıt oranın azalması
nedeniyle, Avrupa'nın hava kalitesinde son yıllarda olumlu gelişme yaşanmıştır. Bununla birlikte, özellikle
şehirlerde yaşayan birçok kişi, hava kirliliğinden olumsuz etkilenmeye devam etmektedir. Karmaşıklığı göz
önüne alındığında, hava kirliliğine karşı mücadele etmek, pek çok düzeyde koordine edilmeye ihtiyaç duyulan bir eylemi gerektirir. Vatandaşları dahil etmek ve onlara zamanında erişebilecekleri bir şekilde bilgi sağlamak çok önemlidir. Kısa süre önce başlattığımız Hava Kalitesi İndeksi de tam olarak bunu yapıyor. Hava
kalitesindeki iyileştirmeler sadece sağlığımıza fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iklim değişikliğiyle
mücadelede yardımcı olabilir.
https://www.eea.europa.eu/tr/articles/temiz-hava-insan-sagligi-ve
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NOAA Açıkladı: 2017 Kayda Geçen En Sıcak Üçüncü Yıl Oldu
2017 boyunca, küresel kara ve okyanus yüzeyleri boyunca ortalama sıcaklık, 20. yüzyıl ortalamasının
üzerinde, 0,84 derece oldu. 2017 böylece, 1880-2017 kayıtlarındaki yıllar içinde, 2016’nın (en sıcak) ve
2015’in (en sıcak ikinci) ardından üçüncü sırada yer aldı.
NOAA’nın Küresel İklim Raporu’nda raporunda açıkladığı veriler, 2017’nin en sıcak üçüncü yıl olduğunu
ortaya koyuyor. Aşağıdaki görsel, 1981-2010 ortalamasına kıyasla 2017’deki küresel yüzey sıcaklığını gösteriyor. Görselde ortalamadan daha serin olan yerler maviyle, ortalamadan daha sıcak olan yerler ise kırmızı
ile temsil ediliyor. Haritanın altında, dünyanın ne zamandır ortalama bir yıldan daha soğuk olduğunu gösteren hareketli bir çubuk grafiği bulunuyor. Her çubuk, 2017 yılından (sağdan) 1976 yılına (en sola) kadar 20.
yüzyıl ortalamasına kıyasla yıllık sıcaklıkları temsil ediyor.
http://www.iklimhaber.org/noaa-acikladi-2017-kayda-gecen-en-sicak-ucuncu-yil-oldu/
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İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Kıyılara Taşınıyor!
İklim değişikliği hayatımızın her alanını istila ettikçe ona karşı verilecek mücadelenin önemi de o derece
artıyor. “Deniz ve Kıyıların İklim Değişikliğine Adaptasyon Süreci” adlı proje de şiddetli bir şekilde hissetmeye başladığımız iklim değişikliğinin denizlere ve kıyılara olan etkisini, çalışma alanı olarak seçtikleri Antalya’da inceleyecek.
http://www.iklimhaber.org/iklim-degisikligine-karsi-mucadele-kiyilara-tasiniyor/

Türkiye Bahar Havası Yaşıyor: Ocak ayı normalin 2,1°C üstünde geçti, sıcaklıklar daha da artacak
Meteorolojinin hava durumu tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece
artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Bu durum sonbahar aylarından beridir
yaşadığımız sıcaklık dengeleri ile aynı düzlemde devam etmekte.
https://www.yesilist.com/turkiye-bahar-havasi-yasiyor-ocak-ayi-normalin-2-1c-ustunde-gecti-sicakliklar-daha-da-artacak/
Pay laş

Türkiye’de Ocak Ayı Kuraklık Uyarıları
Ocak ayı içinde Türkiye’de kuraklık tehdidine dikkat çeken çok sayıda açıklama yapıldı. Yeterli miktarda
yağış alınamayan bölgelerde yağmur dualarının yanı sıra ilk kez ve yaygın bir biçimde kar duaları da yapıldı.
Muş, Siirt, Sivas’ta kar duası yapılan yerler arasındaydı. Bol karlı bir bölge olan ve Kasım-Aralık aylarında
yoğun kar yağışı alan Sivas’ta, ocak ayının ortasına kadar hiç kar yağmayınca Sivas Belediyesi sosyal medya üzerinden Erzurum Belediyesi’nden kar istedi. Sivas’ta birkaç gün sonra kar yağışı gerçekleşti ama Türkiye genelinde kar yağışındaki azalma gerçeği değişmedi.
İstanbul’a da bu kış kar yağmadı. Birkaç kez kar yağışı geliyor haberleri çıktı ama sadece 24 ocak günü
kısa süreli bir kar yağışı oldu, o kadar. Neden kar yağmıyor? Sorusunun cevabı ise basit; yüksek seyreden
sıcaklıklar. Atmosferde temel parametre sıcaklıktır ve yağışın cinsini sıcaklık belirler. İklim değişikliği nedeniyle artık Türkiye daha sıcak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yağış rejimini değiştiriyor,
kar yerine aşırı yağışlar oluyor.
http://www.suhakki.org/2018/02/turkiyede-ocak-ayi-kuraklik-uyarilari/#.WnQSAlRl8dU

Türkiye’de 2017 Yılında Kaydedilen Meteorolojik Karakterli Doğal Afetlerin Kısa Değerlendirmesi
Bilindiği üzere, dünyada süre gelen doğa olayları, insanların yaşamını önemli ölçüde etkilediğinde doğal
afet olarak nitelendirilmektedir. Diğer bir deyişle Birleşmiş Milletler tarafından doğal afetler, toplumun sosyoekonomik ve sosyo-kültürel faaliyetlerini önemli ölçüde aksatan, can ve mal kayıplarına neden olan fakat
yerel imkânlar ile baş edilemeyen doğa olayları olarak tanımlanmıştır. Doğal afet sonucunda can ve mal kayıplarının yanı sıra insanlar yer değiştirmek zorunda kalmaktadır.
https://www.mgm.gov.tr/FILES/Haberler/2018/2017AfetDegerlendirme.pdf

ENERJİ

Güneşin peşinde
Günümüzde Güneş’ten elektrik elde etmek ve bu enerjiyi her alanda kullanılır hale getirmek için pek çok
çalışma yapılıyor. Yüzde 100 doğal ve bedava olan güneş enerjisinden mümkün olduğunca faydalanmak,
özellikle elektrik sıkıntısı çeken bölgeler için çok önemli. Firmalar sürekli yeni teknoloji ve ürünler geliştirerek,
hemen her alanda güneş enerjisini yaşama dahil ediyor.
http://www.hurriyet.com.tr/gunesin-pesinde-40728793

Türkiye Güneşte Avrupa Lideri Oldu
Güneş enerjisi kurulu gücü 2017'de 1,8 GW'ın üzerinde artan Türkiye bu alanda Avrupa lideri oldu.
2017'de Türkiye'den sonra güneş enerjisi kurulu gücünü en fazla artıran ikinci ülke 1,753 MW ile Almanya, üçüncü ülke ise 912 MW ile İngiltere oldu.
Sıralamda Fransa 887 MW'lık yeni güneş elektriği kurulumu ile dördüncü, Hollanda ise 853 MW ile beşinci sırada yer aldı.
http://yesilekonomi.com/yenilenebilir-enerji/turkiye-guneste-avrupa-lideri-oldu

2033’e Kadar 30 Milyar Dolarlık Enerji Tasarrufu Sağlanacak
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında alınacak önlemlerle Türkiye’de 2033 yılına kadar toplam
30,2 milyar dolarlık tasarruf sağlanması öngörülüyor. Binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına
yönelik engeller azaltılacak, idari süreçler daha kolay ve hızlı hale getirilecek.
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında alınacak önlemlerle 2033 yılına kadar toplamda 30,2
milyar dolarlık tasarruf sağlanması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan
“Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023”e göre, söz konusu dönemde enerji verimliliğine ilişkin 55
faaliyet belirlendi. Plandaki 55 eylemin etki ve uygulama süreleri bir yıldan 40 yıla kadar değişiyor. Bu önlemlerle Türkiye’nin her geçen gün artan enerji talebinin 2023’e kadar yüzde 14 azaltılması hedefleniyor.
http://enerjienstitusu.com/2018/01/31/2033e-kadar-30-milyar-dolarlik-enerji-tasarrufu-saglanacak/

Elektrikli Araçlar ve Yenilenebilir Enerji
Elektrikli araç şarj istasyonlarında geçtiğimiz iki yıldır yenilenebilir enerjiden daha fazla faydalanmak için
düzenlemeler yapılmaktadır. Ülkemizde henüz olmayan çift yönlü şebekeler ( hem bireysel alıcı hem bireysel üretici olabileceğiniz altyapı ) ile, elektrikli aracınıza dengeleme fiyatının düşük olduğu saatlerde depolama yapıp, ihtiyaç dahilinde, yüksek dengeleme fiyatı olan saatlerde aracınızdaki elektriği şebekeye geri
satabileceksiniz.
http://enerjienstitusu.com/2018/01/16/yorum-elektrikli-araclar-ve-yenilenebilir-enerji/

Norveç’te Elektrik Araç Satışları %52’ye Dayandı
Norveç’te çevre dostu otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 52’ye dayandı. 2025 yılından itibaren bu ülkede fosil yakıtla çalışan otomobil satılamayacak.
Norveç elektrikli otomobil devriminin öncülüğünü 2017’de de kaptırmadı. İskandinav ülkesinde geçen yıl
satılan motorlu araçların yarıdan fazlasını elektrikli ve melez (hibrit) motorlu otomobiller oluşturdu. Toplam
satışlar içinde elektrikli otomobillerle, yakıt hücreli olduğu için emisyonsuz motorlu araçlar sınıfına giren
otomobillerin payı yüzde 20,9, elektriklinin yanı sıra akaryakıt motoru da olan melez motorlu otomobillerin
payı ise yüzde 31,3 oldu. Böylece Norveç’te emisyonsuz ve düşük emisyonlu otoların motorlu araç satışlarındaki payı bir yılda en az yüzde 10 oranında artmış oldu.
http://enerjienstitusu.com/2018/01/05/norvecte-satilan-motorlu-araclarin-yarisindan-fazlasini-elektrikli-araclar-olusturdu/
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Avrupa Bir İleri Bir Geri: Trans Adriyatik Boru Hattı’na 1.5 Milyar Euroluk Kredi
Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Güney Gaz Koridoru olarak bilinen 3500 km’lik boru hattının bir bölümünü
oluşturan Trans Adriyatik Boru Hattı (Tap) projesi için 1.5 milyar euro (1.86 milyar dolar) değerindeki krediye
geçtiğimiz salı günü onay verdi. Tap, kuzey Yunanistan’dan başlayıp, Arnavutluk’a ulaşacak, oradan ise
Güney İtalya’ya doğru denize inecek.
http://www.iklimhaber.org/avrupa-bir-ileri-bir-geri-trans-adriyatik-boru-hattina-1-5-milyar-euroluk-kredi/

Tarım Arazilerinde Enerji Yatırımı Kolaylığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği yayımladı. Üye tam sayısı ile toplanması esas olan kurulda,
kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alınabilecek.
http://enerjienstitusu.com/2018/01/30/tarim-arazilerinde-enerji-yatirimi-kolayligi/

Eskişehir’de Kömür Santralı
Avrupa kapatıyor biz açıyoruz... DAVOS’tan Türkiye nasıl görünüyor?
En kestirmeden söylemek gerekirse Davos’tan bakınca Türkiye iyice içine kapanmış, izole ve dünya
trendlerinin tam aksi bir istikamette yol alıyor gibi görünüyor.
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/gila-benmayor/eskisehirde-komur-santrali-40726632

2020 İklim ve Enerji Hedeflerine Ulaşma Konusunda Avrupa'nın İlerlemesini İzleme
Avrupa Birliği (AB), sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı amaçlayan çeşitli iklim ve enerji hedefleri doğrultusunda kendisine
hedefler koymuştur. AÇA, AB üyesi ülkelerin bu hedeflere ulaşmaları konusunda ilerlemeyi nasıl takip etmektedir? Ajans'ın bu görevdeki rolünü açıklaması için AÇA iklim değişikliği azaltımı ve enerji uzmanı Melanie Sporer'e sorular sorduk. Kendisi ayrıca, son Eğilimler ve Projeksiyonlar raporundaki yıllık ilerlemeyi açıkladı.
https://www.eea.europa.eu/tr/articles/2020-iklim-ve-enerji-hedeflerine

Almanya İklim Hedeflerine Ulaşabilmek İçin 1 Trilyon Avro Harcayacak
Alman BDI endüstri grubunun incelemesine göre Avrupa Birliğinin 2050 karbon emisyonu azaltma hedeflerine ulaşabilmek için Almanya’nın 1 trilyon avrodan fazla bir miktar harcaması gerekiyor.
Çalışmada, yeterli yatırım sağlanması halinde AB’nin 2050 emisyon azaltım hedefi alt sınırı olan %80-95
oranlarının teknik olarak ulaşılabilir olduğu ifade edildi. Diğer yandan Almanya’nın iklim değişikliği konusunda hedeflediği üst sınırın tutturulabilmesi için ek devasa harcamalar yapılması gerekeceği de vurgulandı.
Boston Consulting and Prognos firmasınca aylar süren çalışma sonucu ortaya koyulan raporda AB hedeflerinin Almanya endüstrisinin rekabet şansını koruyacak şekilde, küresel bir temele dayanılarak uygulanması
gerektiği de ifade edildi.
http://enerjienstitusu.com/2018/02/01/almanya-iklim-hedeflerine-ulasabilmek-icin-1-trilyon-avro-harcayacak/

Avrupa’da Yenilenebilir Enerji Kömürü Geçti
Avrupa’da uzun zamandır hayata geçirilmeye çalışılan ve yeni yenilenebilir adıyla anılan rüzgar, güneş ile
biyokütle gibi kaynaklardan elde edilen elektrik miktarı ilk defa kömür kaynaklı üretilen elektrik miktarının
önüne geçti.
Merkezi Londra’da ve Brüksel’de olan Sandbag adlı kuruluş, 2017 raporunda Avrupa’nın elektrik enerjisini rüzgardan, güneş ve biyokütleden elde ettiklerini ve böylece üretilebilen elektrik miktarında yüzde on iki
artış gözlemlendiğini belirtti.
http://enerjienstitusu.com/2018/02/02/avrupada-yenilenebilir-enerji-komuru-gecti/

TARIM VE GIDA

Siyez Buğdayı Hakkında Her Şey
Bazı kaynaklara göre 12 bin yıl, bazı kaynaklara göre ise 10 bin yıl önce kültüre alındığı söylenen bir
buğday çeşidi siyez. Ve bugün kullandığımız modern buğdayın atası. İlk olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Karacadağ’da kültüre alındığı düşünülüyor. Şu an ülkemizde en çok Kastamonu bölgesinde yetiştiriliyor, hatta Kastamonu Siyezi olarak biliniyor. İlk olarak siyez buğdayına, Hititçe bir kelime olan “Zız” demişler,
daha sonra yıllar içerisinde bu siyeze dönüşmüş. Bazı bölgelerde de “kaplıca” olarak geçiyor. Ama biz bilimsel olarak, Latince olan Triticum Monococcum ismini kullanıyoruz. Onun dışında ülkemizde siyez buğdayı
olarak biliniyor ve bir atalık tür bizim için.
http://www.bugday.org/blog/siyez-bugdayi-hakkinda-her-sey/

Tarımda Sınıfta Kalan Türkiye İçin Çözüm Önerisi: Üreticiler Kooperatif Çatısı Altında Toplansın
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2017 yılı dış ticaret verileri, Türkiye’nin tarım ve
hayvancılıkta ithalata bağımlılığının arttığını ortaya koydu.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, yaptığı yazılı açıklamada dış ticaret verileri ile ilgili çarpıcı rakamlar paylaştı.
https://yesilgazete.org/blog/2018/02/01/tarimda-sinifta-kalan-turkiye-icin-cozum-onerisi-ureticiler-kooperatif-catisi-altinda-toplansin/

Uzmanlar Uyardı, İşlenmiş Bulgura Dikkat
Son yıllarda hepimiz besinlerimizin güvenli olmasına özen gösteriyoruz. İşlenmemiş ya da az işlenmiş,
doğal olan besinler tüketmek istiyoruz. Bu amaçla organik pazarlara ve ürünlere yöneliyoruz. Peki, bulgurun
doğal olup olmadığını nasıl anlayacağız? İşte bu aşamada bulgurun üretim sırasında geçirdiği aşamalara ya
da işlemlere bakmak gerekiyor.
https://www.msn.com/tr-tr/haber/populer/uzmanlar-uyard%C4%B1-i%C5%9Flenmi%C5%9F-bulgura-dikkat/arBBIIiU3?li=BBpmdUa&ocid=mailsignout

ABD’ye Göre, Türkiye Hayvancılıkta İthalatla Büyüyecek
ABD’ye göre,Türkiye hayvancılıkta ithalatla büyüyecek
Amerika Tarım Bakanlığı (USDA), Türkiye’nin hayvancılık politikasını, dış ticaretini, kırmızı et üretim ve
tüketimini kapsayıcı bir raporla mercek altına aldı. Türkiye’nin sığır varlığının 2018’de de ithalatla artacağına
dikkat çekilen raporda, ithalata rağmen kırmızı et fiyatının düşürülemediği ifade edildi.
http://www.tarimdunyasi.net/2018/02/09/abdye-gore-turkiye-hayvancilikta-ithalatla-buyuyecek/

Hayvancılık Çalıştayı ve İthalat
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu, 9-11 Ocak
2018 tarihlerinde Antalya'da "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda, Süt Sığırcılığı, Besi Sığırcılığı, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Sağlığı olmak üzere 4 çalışma grubu
oluşturuldu. Bu gruplarda sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ayrıntılı olarak ele alındı.
https://www.dunya.com/kose-yazisi/hayvancilik-calistayi-ve-ithalat/400052

Tohum Islahı ile Buğday İthalatı Önlenebilir
Tarımın temeli olan tohum, gıda güvenliği ve güvencesi için stratejik öneme sahip. Bu nedenle geçmişte
enerjiye, petrole sahip olan şirketler, ülkeler dünyada söz sahibiyken, bugün tohuma sahip olan, dünyada
söz sahibi oluyor.
Türkiye, tohumculukta çok büyük avantajlara sahip. Birçok üründe gen merkezi konumunda. Biyoçeşitlilik
bakımından zengin bir potansiyeli var. Fakat, bu potansiyeli yeterince değerlendiremiyor.
https://www.dunya.com/kose-yazisi/tohum-islahi-ile-bugday-ithalati-onlenebilir/400893

SAĞLIK

Lohusa Şerbetli Sahte Döner
Etin kilogram fiyatı belli. Önünüze gelen 150-200 gramı döner etinin fiyatı, nasıl oluyor da etin 150-200
gramından ucuz olabilir, bir düşünün. Bazı restoran ve büfeler et dönerde soya kıyması, tavuk ve hindi eti
kullanıyor. Sahte dönerin içine ayrıca hayvanların iç organları, bağırsak, hayvan tırnağı, tavuk kırıntıları da
katılıyor. Tüm bu karışım anlaşılmasın diye lohusa şerbeti ile de renklendiriliyor.
http://www.hurriyet.com.tr/lohusa-serbetli-sahte-doner-40729708

Yediğiniz Peynirde Süt Var mı?
Margarin, nişasta, kemik unu ve iade peynirlerden imal edilen peynir üretimi her geçen gün ülke geneline
yayılıyor. Süt yerine bu ürünler kullanılıyor. Peynir imalatında süt kullanılsa, Türkiye’nin sütü yetmez. Daha
çok üretim yapılması gerekir.
http://www.tarimdunyasi.net/2018/02/07/yediginiz-peynirde-sut-var-mi/

Kanser Riskini Düşüren Gıdalar Hangileri?
Bilim adamlarına göre tam tahıl, meyve, sebze ve süt ürünleri tüketimi; kalın bağırsak kanserini düşürmeye yardımcı oluyor. Öte yandan kırmızı ve işlenmiş en ürünlerinin yüksek miktarda tüketimi riski arttırıyor.
https://www.gidahatti.com/kanser-riskini-dusuren-gidalar-hangileri-95848/

KENTLEŞME VE ULAŞIM

Hem Kirlet Hem Kazan!
Buzulların erimesinin baş sorumlusu fosil yakıt endüstrisi, şimdi de eriyen buzullardan kazanç sağlıyor.
Eriyen buzullar Kuzey Kutbu’nun kış mevsiminde dahi gemilere açılmasını sağladı. Bir LNG tankeri, kışın
Rusya’nın Kuzey Deniz rotasını buzkıran olmadan geçen ilk ticari gemi oldu. Greenpeace ise şirketleri eriyen buzulları bile fırsata çevirmekle suçluyor.
http://www.hurriyet.com.tr/hem-kirlet-hem-kazan-40743507

Almanya'da Ücretsiz Toplu Taşımacılık Planı
Almanya'da hava kirliliğini azaltmak için beş pilot kentte kısa mesafeli toplu taşımanın ücretsiz yapılması
planı tartışmalara yol açtı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, işbaşındaki geçici hükümetin hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik önerilerini içeren bir mektubu AB Komisyonu’na ilettiğini, ancak önlemlerin henüz plan aşamasında olduğunu vurguladı.
http://www.dw.com/tr/almanyada-%C3%BCcretsiz-toplu-ta%C5%9F%C4%B1mac%C4%B1l%C4%B1k-plan%C4%B1/a42590552
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Türkiye’de Bir Belediyeden İlk Gönüllü Karbon Azaltım Projesi ve Düşündürdükleri
Türkiye’de bir belediyenin gerçekleştirdiği ilk gönüllü karbon azaltım projesi olan “Bursa Hafif Raylı Sistem 2. Aşama Projesi”, doğrulama sürecinin ardından Doğrulanmış Karbon Standardı’na (VCS) göre sertifika almaya hak kazandı. Ulaştırma alanında da Türkiye’deki ilk olan proje kapsamında Temmuz 2015 – Haziran 2016 döneminde toplam 7.092 ton CO2e emisyon azaltımı kredisi sağlamış oldu. Proje, Türkiye’de yerel
yönetimlerin karbon finansmanına erişimi açısından örnek teşkil edecek nitelikte. Buna karşın karbon finansmanı, Türkiye’nin iklim politikası ve Paris Anlaşması’nın piyasa mekanizmaları bağlamındaki uygulama
kurallarının henüz belirlenmemiş olması sebebiyle ekonomik açıdan iklim değişikliği ile mücadele ve düşük
karbon ekonomisine geçiş bağlamında etkili ve teşvik edici olmaktan hala uzakta. Buna ek olarak, projelerin
azaltım potansiyelleri sanıldığı kadar yüksek olmayabilir.
http://www.iklimhaber.org/turkiyede-bir-belediyeden-ilk-gonullu-karbon-azaltim-projesi-dusundurdukleri/

Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyona Ulaştı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 22 milyon 218 bin 945 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 218 bin 945 adet taşıtın yüzde 54,1’ini otomobil,
yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde
2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
http://www.hurriyet.com.tr/trafige-kayitli-arac-sayisi-22-milyona-ulasti-40729054

Kötü Sürücülük Yakıt Maliyetini Yüzde 40 Artırıyor
ABD’de üç büyük Kaliforniya şehri baz alınarak yapılan araştırmada trafik sıkışıklığı ve sürücülerin yanlış
teknikler kullanmaları nedeniyle 2017 yılında 7 milyar dolarlık benzinin ziyan edildiği açıklandı.
Araç sürücülerinin davranışları ve trafik analizi üzerine çalışan bir girişim olan Zendrive tarafından yapılan
araştırmanın sonuçları şaşırttı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yapılan çalışmada bölgenin en büyük metropol alanları incelendi. Los Angeles, San Francisco ve San Diego şehirlerinde geçen yıl 17 milyar dolarlık
benzin tüketimi yapıldığı ortaya çıktı.
http://enerjienstitusu.com/2018/01/30/kotu-suruculuk-benzin-maliyetini-yuzde-40-arttiriyor/

İki İli Birbirine Bağlayacak Metro Geliyor... 19 Dakika Sürecek
Kocaeli'nin Gebze ilçesi ile İstanbul Tuzla arasını bağlayacak metro hattı projesinin ön yeterlilik ihalesi
yapıldı. İhaleye 15 firma başvurdu. 4 buçuk yıl sürmesi planlanan hattın yüzde 94'ü yeraltında olacak. Çalışmalar bin 560 gün sürecek. Metro tamamlandığında Darıca, Gebze ve OSB’ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak.
http://www.hurriyet.com.tr/iki-ili-birbirine-baglayacak-metro-geliyor-19-dakika-surecek-40728432

Kopenhag’ın 100 Yıllık Bisiklet Tarihi
Kopenhag, bugün bisiklet kenti dendiğinde Amsterdam’la birlikte anılan kent. Onlar kendilerine “bisikletlilerin kenti” sıfatını daha uygun buluyorlar. Bugün sokaklarda otomobil değil bisiklet trafiğinin olması bir mucize değil.
http://www.bisikletizm.com/kopenhagin-100-yillik-bisiklet-tarihi/

Türkiye’nin İlk ‘Elektrikli Bisiklet Taksisi’ Sekiz Ay Ücretsiz
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde karbon salınımını azaltmak için alınan üç adet elektrikli ‘bisiklet taksi’
hizmete başladı. İklim değişikliğiyle mücadele ve bisiklet kullanımına teşvik için Türkiye’de bir ilk olarak alınan elektrikli ‘bisiklet taksi’ler sekiz ay boyunca ücretsiz hizmet verecek.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz” projesi kapsamında belirli güzergahlarda ulaşım sağlayacak elektrikli bisiklet taksiler, öncelikli olarak 60 yaş ve
üzeri, engelli, hamile ve çocuklu vatandaşlara hizmet verecek.
https://www.yesilist.com/turkiyenin-ilk-elektrikli-bisiklet-taksisi-sekiz-ay-ucretsiz/

Pay laş

.

İstanbul İçme Suyunun Tükenmesi Riskiyle Karşı Karşıya Olan 11 Kentten Biri
Güney Afrika'nın Cape Town kenti, modern çağda içme suyu tükenen ilk büyük kent oldu. Ancak Cape
Town yalnız değil, çünkü aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 büyük kent uzmanların su kıtlığı uyarısı
yaptığı yerler arasında.
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42979828?ocid=socialflow_facebook

NÜFUS

Nüfus Artış Hızında Düşüş!
TÜİK 2017 yılı için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017
tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.
Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi arttı. Erkek nüfus 40
milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun
%50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında ‰13,5 iken, 2017 yılında ‰12,4 oldu.
http://mulkiyehaber.net/nufus-artis-hizinda-dusus/

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2017
Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu
Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi arttı. Erkek nüfus
40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun
%50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 12,4 olarak gerçekleşti
Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında ‰13,5 iken, 2017 yılında ‰12,4 oldu.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,5 oldu
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında %92,3 iken, bu oran 2017 yılında %92,5’e
yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,5 olarak gerçekleşti.
İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %1,5 artış gösterdi
Türkiye nüfusunun %18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişi ile en çok nüfusa sahip
olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon
936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 80 bin 417 kişi ile en
az nüfusa sahip olan il oldu.
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi
Ülkemizde 2016 yılında 31,4 olan ortanca yaş, 2017 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,7 oldu.
Ortanca yaş erkeklerde 31,1 iken, kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller
sırasıyla; 39,7 ile Sinop, 39,4 ile Balıkesir ve 38,9 ile Kastamonu ve Edirne oldu. Ortanca yaşın en düşük
olduğu iller ise sırasıyla; 19,6 ile Şanlıurfa, 20,1 ile Şırnak ve 20,9 ile Ağrı oldu.
Nüfus piramidi, 2017

Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre %1,2 arttı
Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfus 2017 yılında bir önceki yıla göre sayısal olarak %1,2 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı %67,9; çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %23,6; 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %8,5 olarak
gerçekleşti.
Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2016 yılına göre 1 kişi artarak 105 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 892 kişi ile nüfus yoğunluğunun en
yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 521 kişi ile Kocaeli ve 356 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu
en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.
Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip
Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 297 olarak gerçekleşti.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27587

MEVZUAT

ÇED ve SÇD Raporları için “Okuma Kılavuzu”: Raporlar Artık Daha Kolay Okunabilecek
WWF-Türkiye liderliğinde 6 ülkede yürütülen “Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi” (CO-SEED) projesi kapsamında, geçtiğimiz Pazartesi günü Çevresel Etki Değerlendirme
(ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) raporu inceleme ve bilgi paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ÇED ve SÇD raporlarının paydaşlar tarafından daha iyi incelenmesine yardımcı olacak ve
toplumsal uzlaşmaya zemin hazırlayacak iki kitapçık sunuldu.
https://www.iklimhaber.org/ced-scd-raporlari-icin-okuma-kilavuzu-raporlar-artik-daha-kolay-okunabilecek/

Maden Atıkları Yönetmeliği Uygulamaları ile İlgili Duyuru
Bilindiği üzere madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların yönetimine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış
olup, 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmeliğin Geçici 1inci maddesi uyarınca atık yönetim planlarının (AYP) 15.01.2018 tarihine kadar Bakanlığa ya da İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.
Mevcutta işletme ruhsatı bulunmakla birlikte madencilik faaliyeti bulunmayan/planlanmayan veya faaliyetleri sonucunda atık/pasa oluşumu söz konusu olmadığını belirten tesislerin AYP süreçleri ile ilgili olarak
aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde işlem tesis edilmelidir:
http://cygm.csb.gov.tr/maden-atiklari-yonetmeligi-uygulamalari-ile-ilgili-duyuru-duyuru-342821

Florlu Sera Gazları Yönetmeliği
Bu yönetmelik, 4 Ocak 2018 tarih ve 30291 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180104-2.htm

YENİ YAYINLAR VE RAPORLAR

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

“Çevre Durum Raporu - 2016 Yılı Özeti: İller’’ Kitabı Yayımlanmıştır

Çevreyi korumak, çevre kirliliğini önlemek, çevre sorunlarını ve bunların
önceliklerini belirlemek için çevre değerlerinin mevcut durumunun tespit
edilmesi, çevreye ilişkin bilgi ve verinin toplanması, sınıflandırılması ve bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle, çevre ile ilgili sorunların çözümünde temel hareket noktası çevre sorunlarının tespiti ve tanımlanmasıdır.
Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından, ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içerisinde, çevre mevzuatı çerçevesinde ekolojik dengenin korunması ve iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal bitki ve
hayvan varlığı ile doğal zenginliklerin korunması ile kamuoyunda çevre bilincinin oluşması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.
http://ced.csb.gov.tr/cevre-durum-raporu---2016-yili-ozeti-iller-kitabi-yayimlanmistir-haber-221480

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

Hava Kirliliği Raporu 2017

Günümüzde çevre sorunları çeşitlenerek artmakta doğa ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Hava kirliliği ise
bu tehdidin başında gelmektedir. Yaşamın temel kaynağı olan hava, insan ve canlılar için vaz geçilmezdir. Bu
nedenle hava kirliliği kitlesel sonuçlara neden olmaktadır. Tarihte yaşanan hava kirliliği nedeniyle, binlerce insan
hayatını kaybetmiş, günümüzde de devam edecek şekilde hastalıklar artmış ve yaşam standartları düşmüştür.
Hava yönetimine dair formasyona sahip olan çevre mühendisliği ise hava kirliliğinin tespiti ve çözüm üretilmesi
noktasında kilit öneme sahiptir.
Rapor ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu
Türkiye'deki 81 ilden yalnızca 6'sının havasının temiz olduğunu dikkat çekerken, hava kirliliğin en yüksek olduğu
İstanbul, Ankara ve Adana gibi illerde valilik ve belediyelerin acilen önlem alması gerektiğini kaydetti.
http://cmo.org.tr/resimler/ekler/2145efce8f89f52_ek.pdf

Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları

Türkiye’nin ağaç ve çalılarını konu alan kitabın hazırlanmasındaki amaç; başta orman mühendisleri olmak
üzere, peyzaj mimarları, doğaya ilgi duyan toplumun tüm kesimleri, orman fakültelerinin orman ve orman endüstri mühendisliği bölümleri ile peyzaj mimarlığı bölümü, ziraat mühendisliği, fen fakültelerinin biyoloji bölümlerinde
okuyan öğrencilerle ve botanik alanında çalışan akademisyenlere temel bir kaynak hazırlamaktır. İlk baskısı kısa zamanda tükendikten sonra ortaya çıkan yoğun talep üzerine ikinci baskısı, kullanım kolaylığı da dikkate alınarak ve güncellenerek tek cilt halinde hazırlanmıştır.
Kitap; Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.
http://unalakkemik.net/turkiyenin-dogal-egzotik-agac-ve-calilari/
https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/T%C3%BCrkiye'nin%20A%C4%9Fa%C3%A7%20ve%20%C3%87al%C4
%B1lar%C4%B1.pdf.

Türkiye’de gıda yayıncılığı alanında 11 yıldır faaliyeti gösteren Gıdahattı, Türkiye Gıda Sektörü’ne ilişkin verileri de içeren Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Envanteri 2016’yı hazırladı. TOBB-ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem
Şahin’in koordinasyonunda hazırlanan Envanter, sektörün gelecek yol haritasına ışık tutacak.
https://www.gidahatti.com/wp-content/uploads/2017/07/2016-envanteri.pdf

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

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

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, 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
ULUSLARARASI SU VE ÇEVRE KONGRESİ
Tarih: 22-24 Mart 2018
Yer: Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Bursa
Ülkemizde yerel yöneticiler seviyesinde bu konulara eğilerek neler yapılmasının gerekeceği hakkında bilgilerin bir araya toplanıp tartışılması hedefi ile 22-23-24 Mart 2018 günlerinde dünyaca kutlanan su, meteoroloji ve orman günlerini kapsayan tarihlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Bursa Su ve
Kanalizasyon İdaresi ve Su Vakfı tarafından böyle bir kongrenin düzenlenmesi kararı alınmıştır.
http://sucev2018.org/

II. ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK KONGRESİ
Tarih: 16-20 Nisan 2018
Yer: Kapadokya
Kongre, şehir, çevre ve sağlık üçgeninde uygulayıcıları, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve
özel sektör temsilcilerini buluşturacak.
https://www.sehircevresaglikkongresi.com/?sf=38

II. ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK KONGRESİ KARMA SERGİSİ
Tarih: 16-20 Nisan 2018
Yer: Kapadokya
16-20 Nisan 2018 tarihinde Kapadokya'da gerçekleştirilecek olan II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık
Kongresi’nde tema “Yarının Kentleri” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, yarının kentlerinin sürdürülebilir
kentler olacağı düşüncesiyle kongre kapsamında akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını sergileyebilecekleri bir “karma sergi” düşünülmüştür. Bu amaçla serginin teması “Sürdürülebilir Kentler” olarak belirlenmiştir.
https://www.sehircevresaglikkongresi.com/?sf=63

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

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

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

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

TÜRKİYE KUVATERNER SEMPOZYUMU (TURQUA 2018)

Tarih: 2-5 Mayıs 2018
Yer: İstanbul
Sempozyum; her iki yılda bir (çift yıllarda) İstanbul Teknik Üniversitesi - Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
bünyesinde düzenlenir. Sempozyum, Kuvaterner alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi, güncel konularda atölye ve arazi çalışmaları yapmayı, davetli konuşmacıların vereceği seminerlerle fikir alışverişinde bulunmayı hedefliyor.
http://www.eies.itu.edu.tr/turqua

3. YEŞİL KAMPÜS ETKİNLİKLERİ KAMU SPOTU YARIŞMASI
Tarih: 9 Mayıs 2018
Yer: Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılığını geliştirerek, çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve
çevre sorunlarının çözümü için yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen
yarışmadır.
Yeryüzünün nadir ve gün geçtikçe hızla tükenen kaynakları nedeniyle çevrenin korunması giderek daha
fazla önem kazanmaktadır. Aynı zamanda, pek çok çevresel konunun bağımsız olmadığı ve daha geniş
sosyal ve politik gelişmelerle iç içe olduğu ile ilgili giderek büyüyen bir farkındalık söz konusudur.
http://bucemcevremerkezi.wixsite.com/baskent/yesilkampus1

9. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ 2018
Tarih: 9-11 Mayıs 2018
Yer: Ramada Plaza Hotel, Konya

Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD) tarafından çevre teknolojilerinin paylaşılması ve sürdürülebilir çevre uygulamalarının yaygınlaştırılması amacı ile ülkemizde her yıl farklı bir şehirde düzenlenen Ulusal Katı Yönetimi Kongresi`nin (UKAY) 9`uncusu olan UKAY`2018 Kongresi 9-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecektir.
http://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=97408&tipi=67&sube=0

TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI’NIN MEVCUT YAYINLARI

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

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

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

