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DOĞA
Geri Dönüşüm Hayattır, Gelecektir
Ürünlerin doğada yok oluş süreleri günler, aylar, hatta yıllar alır. Günlük hayatımızda kullandığımız
ürünlerin ambalaj atıklarını okullarımızda, ofisimizde, evimizde bize en akın yerde bulunan çöp kutularına
atıyoruz. Bu çöpler belediyeler aracılığı ile toplanıp, çöp toplama alanlarına gönderiliyor. Peki çöp toplama
alanlarında neler oluyor biliyor musunuz?
http://cevrecitv.com/2018/02/28/geri-donusum-hayattirgelecektir/

Norveç'te yüzlerce ren geyiği itlaf edildi
Norveç'te Kasım ayından bu yana geyiklerde rastlanan bir beyin hastalığı olan CWD hastalığıyla
mücadele amacıyla 1407 vahşi ren geyiğinin itlaf edildiği açıklandı. Norveç Çevre Bakanlığı, hastalığa 17
geyikte rastlandığını ve toplamda 38 bin geyiğin incelemeye tabi tutulduğunu duyurdu.
http://www.dw.com/tr/norve%C3%A7te-y%C3%BCzlerce-ren-geyi%C4%9Fi-itlaf-edildi/a-42762137

Sazlıdere gidiyor, Terkos etkileniyor
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, 45 kilometre uzunluğunda yapılacak olan Kanal İstanbul
için ÇED başvuru dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderdi. 348 sayfadan oluşan dosyaya göre
Küçükçekmece Sazlıdere-Durusu koridorunda yer alacak proje, orman, tarım, hazine, vakıf, şahıs arazileri
ile tarihi ve doğal sit alanları, cami, türbeleri etkileyecek.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/sazlidere-gidiyor-terkos-etkileniyor-40755889

Neonikotinoidlerin kuşlar için de zararlı olduğu ortaya çıktı

Kanada'da yapılan bir çalışma, arıları ve uçan böcekleri öldüren neonikotinoidlerin kuşlara da
zarar verdiğini ortaya koydu.
Arıların dünya genelinde sayılarının azalmasının en önemli nedenlerinden biri olan neonikotinoidlerin,
Kanada'da yapılan bir araştırmayla kuşlar için de zararlı olduğu belgelendi. Neonikotinoid kuşların kilo
kaybına uğramalarına ve göç yollarından sapmalarına neden oluyor.
http://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=8024

Nehir yataklarının milyarlarca mikroplastik parçacıkla kirlendi ği ortaya çıktı
Manchester Üniversitesi'nden bilim insanları, nehirlerde milyarlarca küçük plastik parçası olduğu
bulgusuna ulaştı.
Manchester kenti etrafındaki 40 ayrı noktadan alınan örneklerin incelendiği araştırmada "mikroplastiklerin
her yerde olduğu" bulundu.
Araştırmanın başında bulunan Dr. Rachel Hurley, "Dünyadaki megakentlerden geçen nehirlerde kirliliğin
bundan da fazla olduğunu düşünüyorum" dedi ve ekledi:
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43375282

Japonya'nın 'James Bond volkanı' için uyarı
Japonya'da yetkililer, aktif hale gelen Shinmoedake volkanınından büyük kayaların koptuğunu duyurarak
vatandaşları uyardı.
Ülkenin meteoroloji müdürlüğü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kyushu Adası'ndaki volkandan
kopan kayaların 4 kilometrelik bir alana ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Shinmoedake Dağı günlerdir kül püskürtüyordu, ancak bu volkanik püskürmeler Cumartesi günü
patlamalara dönüştü.
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43356280

Anktartika'da 1.5 milyon Adelie pengueninden oluşan dev koloni ke şfedildi
Anktartika'nın sembollerinden Adelie penguenlerinin neslinin bir süredir tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
olduğunu söyleniyordu. Bilim insanları, yarımadanın en kuzey noktasındaki Weddell Denizi yakınlarında
bulunan kayalık takımada Danger Islands'ta (Tehlike Adaları) 1.5 milyon penguenden oluşan dev koloniyi
keşfetti.
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43259117

Aygır Gölü, zebra midye tehlikesi ile karşı karşıya
BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü'nde ortaya çıkan zebra midyeler, bölge halkını tedirgin
ediyor. Gölde dalış yapan Dalgıç Cumali Birol, gölün eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunu, ancak son
zamanlarla zebra midye tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını söyledi.
Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü, zebra midyelerin istilasına uğradı. Midyelerin su borularını tıkaması
sonucu ilçenin Aydınlar beldesinde sık sık su sıkıntısı yaşanıyor.
http://www.hurriyet.com.tr/aygir-golu-zebra-midye-tehlikesi-ile-karsi-kar-40776111

Zebra midyesi suyumuzu kesecek
Son 10 yılda denizleri ve tatlı suları istila etmeye başlayan zebra midyeleri, şehirleri susuz bırakabilecek
kadar büyük bir tehlike. Barajların ömrünü yarı yarıya azaltabiliyor, su borularına yapışarak tıkanmasına
neden oluyor.
Zebra midyeleri, Karadeniz, Hazar Denizi ve Aral Gölü’nün yerlisi. Tuna havzasından Avrupa’ya, oradan
da Kuzey Amerika’ya yayılan bu midye türü, adını sarı ve kahverengi çizgili kabuğundan alıyor. Türkiye’de
ilk olarak 1897 yılında Hatay’ın Asi Irmağın'da görüldü. Ancak son 10 yılda kontrolsüz bir şekilde yayılıyor.
Boyları 1 ile 5 santimetre arası olan bu midyeler, üzerlerindeki iplikçilerle tutunabildikleri canlı-cansız her
şeye yapışıyor ve kendi türleriyle birlikte koloni halinde yaşıyor. Dünyanın en istilacı midyeleri arasında
gösterilen zebra midyelerinin dişileri yılda 1 milyon, hayatı boyunca da 5 milyonun üzerinde yumurta
bırakıyor. Suyun geçtiği her sızıntıya ulaşıyor.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/zebra-midyesi-suyumuzu-kesecek-40777818

Çare yeşil su

Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu’nu yayımladı. Buna göre 2018, doğaya dayalı çözümler,
suyun temini, kalitesinin iyileştirilmesi ve doğal afetlerin etkisinin azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir . BM
buna da Hindistan’ı örnek veriyor. Hindistan’da tarihinin en kötü kuraklığını 1986’da yaşayan Rajathan
bölgesinde başlayan su toplama yapıları, ormanların yeniden oluşturma çabalarıyla beraber yeraltı sularının
arttığı ve ekim alanlarının verimliliğinin iyileşti. Raporda, su kaynaklarının yönetiminde, nüfus artışının ve iklim
değişikliğinin neden olduğu su güvenliğine yönelik ortaya çıkan sorunları karşılamak için yeni çözümlere
ihtiyaç olduğu vurgulandı.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/care-yesil-su-40780175
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Türkiye’deki En Az 100 adet Su Varlığı Tehdit Altında!
TEMA Vakfı bu yıl 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile 22 Mart Dünya Su Günü’nü iklim,
toprak, su ilişkisine ve ormanların yaşamsal önemine dikkat çekerek kutluyor. TEMA Vakfı gönüllüleri bu
kapsamda fidan dikimi ve bakımı, Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşü, tanıtım ve bilgilendirme stantları, belgesel
gösterimleri ile eğitim etkinlikleri düzenliyor. Gönüllüler, farklı şehirlerde etkinlikler gerçekleştirerek yaşamın
temel kaynağı su ile orman ekosistemlerinin önemine dikkat çekiyor. Ayrıca TEMA Vakfı, Türkiye Su
Varlıklarına Yönelik Tehditler Haritası’nın güncellenmesi için destek çağrısında bulunuyor.
https://www.iklimhaber.org/turkiyedeki-en-az-100-adet-su-varligi-tehdit-altinda/

Etna Yanardağı denize doğru kayıyor
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan, Avrupa'nın en aktif volkanı Etna Yanardağı'nın denize doğru kaydığı
belirlendi. Sonuçları "Bulletin of Volcanology" dergisinde yayımlanan araştırma, Etna Yanardağı'nın her yıl
Akdeniz'e doğru 14 milimetre kaydığını ortaya koydu.
İngiliz bilim adamlarının yürüttüğü araştırma çerçevesinde, Etna Yanardağı'nın çevresine küresel
konumlama istasyonlarının yerleştirildiği ve neredeyse yarım yüzyıl boyunca volkanın hareketlerinin
gözlemlendiği belirtildi.
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/etna-yanardagi-denize-dogru-kayiyor-40782736
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Küresel Karbon Emisyonları 2017’de Tarihi Seviyeye Ulaştı!
IEA’nın ilk tahminlerine göre küresel enerji talebi geçen yıl %2,1 oranında artarak 14.050 milyon ton
petrol eşdeğerine yükseldi. Bu değer, bir önceki yıl güçlü ekonomik büyümeyle desteklenen oranın iki
katından yüksek. Enerji talebi, 2016 yılında %0,9 ve önceki beş yılın ortalamasında da aynı oranda
yükselmişti.
https://www.iklimhaber.org/kuresel-karbon-emisyonlari-2017de-tarihi-seviyeye-ulasti/
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CDP’nin Yeni Raporu: Şirketlerin İklim De ği şikli ği Farkındalığı Eyleme Dönü şmüyor
İngiltere merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP), iklim
değişikliğinin getirdiği finansal riskler hakkında önemli bir rapor yayımladı. Çalışma, şirketlerin iklim
değişikliği ile bağlantılı risklerine dair ne düzeyde hazır olduklarına odaklanıyor.
Karbon Saydamlık Projesi (CDP) “Şirketler İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD)
Önerilerine Hazır Mı?” adlı raporunu bugün kamuoyu ile paylaştı. Türkiye’de de faaliyet gösteren CDP, ilgili
araştırma kapsamında 51’i Türkiye’den olmak üzere toplam 14 ülkeden 1,681 şirketin iklim değişikliği ile
bağlantılı risklere dair attıkları adımları inceledi.
https://www.iklimhaber.org/cdp-yeni-raporunu-yayimladi-sirketlerin-iklim-degisikligi-farkindaligi-eyleme-donusmuyor/
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Fırtınalı Bir Yıl: 2017’de Afetler 340 Milyar Dolar Kayba Yol Açtı
Munich Re tarafından yapılan değerlendirmeye göre 2017 yılında dünya genelinde afetlerden
kaynaklanan ekonomik kayıplar 340 milyar dolara ulaştı. Bu kayıpların %83’ü kayıp yaşanan afet olaylarının
yalnızca 1/4’ünün meydana geldiği Kuzey Amerika’da meydana geldi. Değerlendirmede, Türkiye’de Temmuz
2017’de İstanbul’da yaşanan fırtına ve dolu yağışı da yıl çinde yaşanan önemli afetler arasında sayılıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı değerlendirmesinde Türkiye’de gozlenen meteorolojik karakterli
afetlere bakıldığında fırtına (%36), siddetli yağıs/sel (%31) ve dolu afeti (%16) ilk sıralarda yer alıyor.
https://www.iklimhaber.org/firtinali-bir-yil-2017de-afetler-340-milyar-dolar-kayba-yol-acti/

Damla damla hayat kuruyor
İklim dengesinin bozulması, kuraklık ve vahşi sulama yöntemlerinin kullanılması nedeniyle Türkiye’nin
sulak alanları bir bir kuruyor. Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin verilerine göre Türkiye son 40 yılda sulak
alanlarının yüzde 50’sini kaybetti. Nesli tükenen kuşlara ev sahipliği yapan Seyfe Gölü de en kötü günlerini
yaşıyor.
http://www.hurriyet.com.tr//gundem/damla-damla-hayat-kuruyor-40783353

Sibirya soğukları Avrupa'yı esir aldı
Avrupa Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasına teslim oldu. Salıyı Çarşambaya bağlayan gece Baltık
Denizi'nden Akdeniz'e kadar uzanan kuşak üzerinde sıfırın altında ısı rekorları kırıldı. Almanya'nın en
yüksek dağı olan Zugspitze'de gece ısısı sıfırın altında 30,5 santigrat dereceye kadar düştü. Alman
Meteoroloji Enstitüsü şimdiye kadar böyle bir soğuk ölçmemişti. Polonya, Fransa ve İtalya'da da hava buz
kesti. Cuma gününden bu yana Avrupa'da en az 24 kişi donarak öldü.
http://www.dw.com/tr/sibirya-so%C4%9Fuklar%C4%B1-avrupay%C4%B1-esir-ald%C4%B1/a-42767057

Almanya iklim hedeflerine ulaşabilmek için 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.de/2018/02/01/almanya-iklim-hedeflerine-ulasabilmek-icin-1-trilyon-avro-harcayacak/

Yakın Gelecekte İklim Mülteciliği Artacak
Mülteci dendiğinde aklımıza bir ülkeden bir başka ülkeye göç etmek zorunda kalan insanlar geliyor hep.
Oysa göç etmenin çoğumuzun çok daha alışık olduğu bir yöntemi var, aynı ülke içerisinde bir yerden bir
başka bölgeye göç etmek. Bugüne kadar bu göçe genelde ekonomik sorunların ya da savaşların yol açtığını
düşünürdük. Bugün ise iklim değişikliği önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Artık insanlar ülkenin bir
bölgesi iklim değişikliği nedeniyle yaşanamaz hale geldiği için bir başka bölgeye göç etmeye başlıyorlar.
Hatta bu tür göç bir ülkeden bir başka ülkeye yapılan göçe oranla çok daha yaygın olmaya başlıyor.
https://climatechange.boun.edu.tr/?p=2043

20 yılda 2.4 derece arttı
Küresel ısınma Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü de olumsuz yönde etkiledi. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü'ne ait son 20 yıllık
uydu görüntülerini incelediklerini, göldeki yüzey suyu sıcaklığındaki değişiklikler nedeniyle ekosistemde
olumsuzluklar meydana geldiğini söyledi.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20-yilda-2-4-derece-artti-40783319
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Denizlerimiz Isınıyor: 1970 – 2017 Arasında Olculen
ı ı
Deniz Suyu S cakl k Istatistikleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı veriler 1970-2017 dönemi ortalamasına kıyasla 2017 yılında
Türkiye kıyılarında denizlerin ısındığını gösteriyor. Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları’ndan
toplanan veriler, Marmara denizinin 2017 yılında uzun yıllar ortalamasına göre en fazla artışın (+0.71°C)
ölçümlendiği yer olduğunu ortaya koyuyor.
http://www.iklimhaber.org/denizlerimiz-isiniyor-1970-2017-arasinda-o%CC%88lc%CC%A7u%CC%88len-deniz-suyusicaklik-i%CC%87statistikleri/

Kıyamet Senaryosu Gerçek Oluyor! Kutup 25 Derece Isındı, Avrupa Dondu
Avrupa'yı donduran "Doğu Canavarı" soğuklarının nedeni, 25 derece ısınan Kuzey Kutbu çıktı. Sıcaklık
ortalaması -30'larda seyreden kutupta sıcaklıklar, -5 dereceye kadar yükseldi. Sibirya'dan gelen ve 'Doğu
Ca7navarı' olarak adlandırılan soğuk hava dalgası Avrupa'da etkisini sürdürüyor. İtalya'nın başkenti Roma'ya 6
yıl sonra kar yağdı. Hafta başından beri de kıtada en az 7 kişi donarak yaşamını yitirdi. İngiltere'de son 27 yılın
en soğuk havasının önümüzdeki günlerde yaşanacağı bildirildi. Öte yandan Kuzey Kutbu'nu izleyen bilim
insanları hava sıcaklığının hafta başından beri mevsim normallerinin 25-30 derece üzerine çıktığını bildirdi.
https://www.haberler.com/kutup-25-derece-isindi-avrupa-dondu-10608624-haberi/

İklim Değişikli ği Hakkında Her Şey
Kyoto Protokolü: Taraflar BMİDÇS kabul ettikten sonra, sözleşmede verilen kararların iklim değişikliği
azaltmada yeterli olmayacağını ve bu aşamadan daha ileriye gitmenin gerekliliğini biliyorlardı. Bu nedenle
yeni bir müzakereler süreci başladı. 1997 yılında bu müzakerelerin ardından Kyoto Protokolü kabul edildi ve
16 Şubat 2005 tarihi ile yürürlüğe girdi. Şu anda Kyoto Protokolü’nde 192 tarafı vardır. Bunlardan 191 tanesi
devlet iken bir tanesi bölgesel ekonomik topluluktur.
http://cevrecitv.com/2018/03/17/iklim-degisikligi-hakkinda-her-sey-bolum-4/

İklim Değişikli ği Akdeniz’deki Canlı Türlerinin Sonunu Getirebilir
WWF, Doğu Anglia Üniversitesi ve James Cook Üniversitesi tarafından hazırlanan “Isınan Dünyada
Doğal Hayat: İklim Değişikliğinin Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkileri” başlıklı rapor dünyanın en geniş kitle
hareketi olarak kabul edilen ve bu yıl ‘Biyolojik Çeşitlilik’ temasıyla düzenlenecek Dünya Saati etkinliği
öncesinde yayımlandı. Rapora göre Paris İklim Anlaşması’ndaki 2 derecelik hedef tutturulsa bile dünyamız
bazı zengin doğal bölgelerinde tür çeşitliliğinin %25’ini kaybedecek. Akdeniz de alarm veren bölgeler
arasında yer alıyor. Küresel ısınma 2 derece ile sınırlandırılsa bile Akdeniz’deki çoğu tür grubunun
neredeyse %30’u, tüm bitkilerin ise üçte birinden fazlası risk altında kalacak.
https://www.iklimhaber.org/iklim-degisikligi-akdenizdeki-canli-turlerinin-sonunu-getirebilir/

13 Kentin Başı Sıcaklarla Derde Girebilir!
Yeni bir rapora göre, dünyadaki 13 şehir, önümüzdeki 10 yılda 2 dereceyi aşabilecek sıcaklık artışı
yaşayabilir.
Rusya’nın başkenti Moskova, Columbia Üniversitesi merkezli Kentsel İklim Değişikliği Araştırma Ağı
tarafından hazırlanan bir raporda yer alan 100’den fazla şehir arasında, en yüksek potansiyel sıcaklık artışı
ile karşı karşıya.
https://www.iklimhaber.org/13-kentin-basi-sicaklarla-derde-girecek/
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İklim Finansmanı: Çok Taraflı İklim Fonlarında 2017 Muhasebesi
Overseas Development Institute (ODI) ve Heinrich Böll Stiftung (HBS) Kuzey Amerika tarafından
gerçekleştirilen bir çalışmaya göre 2017 yılında çok taraflı iklim fonları tarafından sağlanan destekler 2
milyar dolara ulaştı ancak ihtiyaçlar ve sağlanan kaynaklar arasında hala uçurumlar var. Sağlanan
desteklerin küçük ada devletlerine ve en az gelişmiş ülkelere yoğunlaştığı görülüyor. Mikro, küçük ve orta
ölçekli şirketlerin iklim değişikliği bağlantılı tedbirleri de artan şekilde destekleniyor. İklim krizi bağlamındaki
kritik alanlardan su sektörüne sağlanan destekler hala çok sınırlı. Yeşil İklim Fonu (GCF) uygulayıcı
kurumlarında uluslararası kalkınma kurumlarının ağırlığı devam etmekte. Diğer yandan, iklim bağlantılı
finansal bildirimler, daha sürdürülebilir bir finansal sistem için yeni girişimler dünya çapında benimsenip
yaygınlaşıyor.
Overseas Development Institute (ODI) ve Heinrich Böll Stiftung Kuzey Amerika tarafından gerçekleştirilen
güncel birçalışmada 2017 yılıdan iklim finansmanı bağlamındaki bazı kilit gelişmeler ve rakamlar kamuoyu
ile paylaşıldı. Çalışmaya göre özellikle 10 gelişme dikkat çekici.
https://www.iklimhaber.org/iklim-finansmani-cok-tarafli-iklim-fonlarinda-2017-muhasebesi/

ENERJİ

“Offshore rüzgar enerjisi santralleri yüzde 25 daha fazla elektrik üretir”
KPMG Türkiye Enerji Sektör Lideri Ümit Bilirgen, yüksek inşa ve işletme maliyetine sahip offshore
santrallerin, karadaki santrallerden yüzde 25 daha fazla elektrik üretebileceğini belirtti.
http://enerjienstitusu.com/2018/02/28/offshore-ruzgar-enerjisi-santralleri-yuzde-25-daha-fazla-elektrik-uretir/

Afyonkarahisar’da Biyokütle Enerji Santrali kurulacak
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde toplam 350 bin metrekare alanda özel bir firma tarafından Biyokütle
Enerji Santrali kurulacak.
Çay’da istihdam olanaklarının artırılması ve bölge halkına ekonomik kazanç sağlanması amacıyla Çay
Belediyesi’nin girişimleri sonucu Biyokütle Enerji Santrali ve Sera Projesi hayata geçirildi. Belediye
tarafından özel bir firmaya yer tahsisi yapılarak, 50 bin metrekaresi sera olmak üzere toplam 350 bin
metrekarelik alana inşa edilecek proje için çalışmalar başladı.
http://enerjienstitusu.de/2018/03/20/afyonkarahisarda-biyokutle-enerji-santrali-kurulacak/

Mısır’da Dünyanın En Büyük Güneş Parkı Kuruluyor
Dünyanın en verimli güneş enerjisi potansiyeline sahip ülkelerinden biri olan Mısır, yüzünü ciddi bir
şekilde güneşe çevirmiş durumda. 2019 yılı ortalarında devreye girecek Benban Güneş Parkı ile 1.6-2.0GW
arasında bir güneş enerjisi kurulumuna ulaşmayı hedefliyor.
https://www.iklimhaber.org/misirda-dunyanin-en-buyuk-gunes-parki-kuruluyor/

İzmir 'rüzgar'da bir adım önde
Türkiye'nin 6 bin 872 megavatlık rüzgar enerjisi kurulu gücünün yüzde 19'una ev sahipliği yapan İzmir,
YEKA kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlarda da aday kentler arasında ön plana çıkıyor.
https://www.dunya.com/sektorler/enerji/izmir-ruzgarda-bir-adim-onde-haberi-405376

2016’da Kaynağından Alınan 17.3 milyar m3 Suyun Yarısı Termik Santraller Tarafından Çekildi
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan TÜİK Sektörel Su ve Atıksu İstatistikleri verilerine göre 2016 yılında su
kaynaklarından toplam 17.3 milyar m3 su çekildi. Bu suyun yarısı termik santraller tarafından, neredeyse
tamamen denizden, büyük oranda soğutma amacı ile çekildi ve alıcı ortama deşarj edildi.
http://www.iklimhaber.org/2016da-kaynagindan-alinan-17-3-milyar-m3-suyun-yarisi-termik-santraller-tarafindan-cekildi/

Muğla’da çöp gazından elektrik üretilecek
Muğla Büyükşehir Belediyesi, yapım aşamasında ve planlanan katı atık düzenli depolama tesisleri
entegre katı atık yönetim sistemiyle çöp gazından elektrik üretecek. Sistemle işletilerek enerji elde edilmesi,
karışık çöpteki ambalaj atıklarının ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması, depolanan çöp miktarının
azalması planlanıyor.
http://enerjienstitusu.com/2018/03/01/muglada-cop-gazindan-elektrik-uretilecek/
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Kadir Has Üniversitesi Yeni Çalışması: Türkiye, Enerjide Güneşi Seçti!

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalk ınma Uygulama ve Ara şt ırma Merkezi ’nin
(CESD) gerçekleştirdiği “Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması”nın sonuçları, geçtiğimiz salı
günü Cibali Kampüsü’nde düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı. Toplantıya Kadir Has Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, CESD Müdürü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger ile proje ekibinden
Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, Prof. Dr. Meltem Ucal, Doç. Dr. Gökhan Kirkil ve Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi
katıldı.
https://www.iklimhaber.org/kadir-has-universitesi-yeni-calismasi-turkiye-enerjide-gunesi-secti/

Okul çatıları güneş enerjisi panelleriyle donatılacak
Hükümetin, ‘yerli ve milli enerji’ seferberliği doğrultusunda, yenilenebilir enerjinin kamu kurumlarında
yaygın kullanımı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti…
Bakanlığın gerçekleştireceği ‘Okullarda Yenilenebilir Enerji Projesi’ kapsamında, okul çatılarını güneş
enerjisi panelleriyle donatacak.Bu sayede okullar tükettiği enerjiyi üretebilecek teknolojiyle donatılacak.
MEB, Avrupa Birliği’nin FRiT Fonu bünyesinde Güneş Enerjisi Santrali Kurulması Hibe Programı
kapsamında, Alman Kalkınma Bankası ile protokol yaptı.
http://enerjienstitusu.de/2018/03/21/okul-catilari-gunes-enerjisi-panelleriyle-donatilacak/

Çin’de güneş enerjisi kurulu güç artışı ABD’nin 5 katına ulaştı
Çin Ulusal Enerji İdaresi’nin yayınlandığı rakamlara göre, geçen yıl ulusal güneş enerjisi kurulu gücü
52.000 MW arttı. 2016’da 34.000 MW güneş enerjisi kurulu gücü ekleyen Çin’de geçen yıl rekor kırılmış
oldu. Bu hızla Çin’in 2020’de yaklaşık olarak 250.000 MW güneş enerjisi kurulu gücüne ulaşması bekleniyor.
Güneş enerjisi kurulu gücünün rekor düzeyde artmasıyla geçen yıl ilk defa 45.000 MW artan ulusal termik
santral kurulu güç büyümesi geçilmiş oldu. Çin’de geçen yıl rüzgar enerjisi kurulu gücü 15.000 MW arttı.
http://enerjienstitusu.de/2018/03/15/cin-gecen-yil-gunes-enerjisi-kurulu-gucunu-abdnin-5-kati-artirdi/

Reaktör kazasından 7 yıl sonra Fukuşima’da durum
11 Mart 2011 günü Japonya’daki 9 büyüklüğündeki büyük depremle oluşan Tsunami’nin dev dalgalarıyla,
elektrik direklerinin yıkılması, hatların kopması sonucu Fukuşima nükleer santralına dışarıdan gelen
elektriğin kesildiğini, zemin altındaki ivedi elektrik üreteçlerinin de sular altında kalarak santralın elektriksiz
kaldığını biliyoruz. Reakörler, deprem sinyalini alır almaz planlandığı gibi otomatik olarak durdurulmuş,
büyük deprem sonucu binalarda herhangi önemli bir hasar olmamıştır. Durdurulan reaktörlerdeki nükleer
yakıtın içindeki çok çeşitli radyoaktif maddelerin yayınladığı ve yıllarca yayınlayacağı radyasyonun
oluşturduğu aşırı ısı enerjisi, elektriksiz kalan pompaların çalıştırılamaması nedeniyle soğutma suyuna
aktarılamamış ve yakıt elemanlarında ergime oluşarak büyük kaza ortaya çıkmıştır.
http://enerjienstitusu.de/2018/03/13/reaktor-kazasindan-7-yil-sonra-fukusimada-durum/

TARIM VE GIDA

Şekerde Özelleştirme Sadece Fabrikaların Satılması De ğil
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi bir kez daha gündemde. Devlet sahip olduğu 25 şeker fabrikasından
14’ünü özelleştirmek,satmak için ihale açtı. Fabrika bazında ihaleler Nisan ayında yapılacak.
Şekerde özelleştirme sadece fabrikaların satılması değil. Ekonomik ve sosyal bir çok değer de satılmış
olacak, daha doğrusu kaybedilmiş olacak.
http://www.tarimdunyasi.net/2018/02/28/sekerde-ozellestirme-sadece-fabrikalarin-satilmasi-degil/

Genç çiftçilere hibe sürecek
Kırsal alanda yaşayanların desteklenmesi amacıyla başlatılan "genç çiftçilere 30 bin liralık hibe
desteği sağlanması" uygulamasına bu yıl da devam edilecek.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/genc-ciftcilere-hibe-surecek-40782821

Çam fıstığında dünyada ikinci sıradayız
Fıstık çamı alanında Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye 88 bin 443 hektar alan ile
İspanya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.
https://www.tarimdanhaber.com/haber/tarimsal-ekonomi/cam-fistiginda-dunyada-ikinci-siradayiz

Tarım üretimine risk oluşturan La Nina enflasyonu körükleyebilir
Tarımsal emtia üretimini etkileyebilecek güçte hava değişimlerine neden olan La Nina geri geliyor. Bazı
bölgelere aşırı yağış, bazılarına ise kuraklık getirirken, küresel üretimde art arda 6 yıldır yaşanmakta olan
artışı bu yıl göremeyebiliriz. Bu da gıda fiyatlarını daha yukarı itebilir.
https://www.dunya.com/ekonomi/tarim-uretimine-risk-olusturan-la-nina-enflasyonu-korukleyebilir-haberi-405167
,

SAĞLIK

Küflü yiyecek kalmayacak!
Meyve ve sebze gibi yiyeceklerin küflenme ve bozulma sorunu için Türk startup’lar harekete geçti. İTÜ
Çekirdek çatısı altında kurulan ‘Nanomik’ adındaki girişim yüzde 100 doğal koruyucular geliştirerek hem
Türkiye’nin cari açığını azaltmayı hem de daha sağlıklı beslenmeye destek vermeyi amaçlıyor.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kuflu-yiyecek-kalmayacak-40780176

Kuru köftede domuz eti, pul biberde boya, sucukta at- eşek eti, yoğurtta jelatin...
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzun bir aranın ardından taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen
firmaları ve ürünleri açıkladı. Bakanlığın açıkladığı listede 173 firmanın 282 ürünü buluyor.
Listede et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağ, bal, bitkisel yağ, çikolata ve enerji içeceği üretcilerinin
ürünleri yer alıyor. Özellikle et ve yağlarda yapılan taklit ve tağşişin boyutları inanılmaz boyuta ulaştı.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakanlik-173-firmaya-ait-hileli-urunleri-acikladi-40781924

Gıda sahtekarlarından akla zarar yöntemler
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen firmaları ve ürünleri internet
siteleri üzerinden açıkladı. 173 firmanın 282 ürününde gıda sahtekarlığını tespit edildi.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/gida-sahtekarlarindan-akla-zarar-yontemler-40782292

Cep Telefonları Kanser İlişkisinde Yeni Bulgular
2017’nin Şubat ayı başında ABD Ulusal Toksikoloji Programı’nın 2 ayrı memeli türünde (fare ve sıçan)
yaptığı ve 10 yılı aşan bir sürede tamamlanan deneysel araştırmaların sonuçları yayınlandı. Ortalama 3 bin
hayvanın kullanıldığı ve 25 milyon dolarlık bir bütçeye mal olan bu çalışmalarda, cep telefonlarının yaydığı
radyasyon deney hayvanlarına normal kullanımda insanların maruz kalabileceği sürelerin çok üzerinde
sürelerle uygulanmıştı (örneğin 2 yıl süreyle günde 9 saat).
https://sarkac.org/2018/02/cep-telefonlari-kanser-yeni-bulgular/

KENTLEŞME VE ULAŞIM

KENTLEŞME VE UL
Restorasyona desteği artırdı
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, 2005 ve 2006 yıllarında restorasyona
sağladıkları 75 bin lira kredi üst limitini, yıllar içerisinde aşamalı olarak yükselterek bu yıl 170 bin liraya
çıkardıklarını ifade etti.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/restorasyona-destegi-artirdi-40782848

Su fakiri olmamıza çok az zaman kaldı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yılda kişi başına düşen kullanılabilir
su miktarı 1000 metreküpten daha az olan ülkelerin su fakiri olarak kabul edildiğini bildirerek, “Ülkemizde
kullanılabilir su miktarı 112 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Halen 81 milyon olan ülke nüfusumuza göre
kullanılabilir su miktarı 1382 metreküpe kadar inmiş durumda. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde kişi başına
kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpler düzeyine inecek. Su fakiri olmamıza çok az zaman kaldı” dedi.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/su-fakiri-olmamiza-cok-az-zaman-kaldi-40780168

Almanya'da 'dizel yasağı' uygulanabilecek
Federal Mahkeme eyalet ve belediyelerin dizel araçları trafikten men edebileceğini karara bağladı. Egzoz gazı
emisyonundaki nitrik oksit miktarı üst sınırı aşan dizel motorlu araçların trafiğe çıkması yasaklanabilecek.
http://www.dw.com/tr/almanyada-dizel-yasa%C4%9F%C4%B1-uygulanabilecek/a-42757327

KSTA: Dizel araç kullananlar aptal durumuna düştü
Alman basınında Leipzig'teki Federal İdare Mahkemesi'nin eyalet ve belediyelerin hava kirliliğini önlemek
amacıyla dizel motorlu araçları trafikten men edebileceğine hükmetmesi ağırlıklı yorum konusu.
http://www.dw.com/tr/ksta-dizel-ara%C3%A7-kullananlar-aptal-durumuna-d%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC/a-42763301

Almanya'da dizel yasağı ne getirecek?
Leipzig'teki Federal İdare Mahkemesi, Almanya'da eyalet ve belediyelerin hava kirliliğini önlemek
amacıyla dizel motorlu araçları trafikten men edebileceğine hükmetti. Peki, yasak beraberinde ne getirecek?
http://www.dw.com/tr/almanyada-dizel-yasa%C4%9F%C4%B1-ne-getirecek/av-42762986

Çin'den Milyar Dolarlık Süper Otoyol!

Çin, güneş ışığı sayesinde elektrik üretecek ilk güneş enerjili süper otoyolu açmaya hazırlanıyor. 100 mil
(160 km) uzunluğundaki otoyol, doğu Çin'deki üç büyük şehri birbirine bağlayacak. Bu otoyol, elektrikli
otomobilleri şarj edebilir ve sürücülerin durmadan yola devam etmesine izin verebilir. Karayolunun ilk kısmı
2021'de açılacak.
http://www.milliyet.com.tr/cin-den-milyar-dolarlik-super-otomobil-2619125/
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Elektrikli Taşıma Hem Çevreyi Hem de Ekonomiyi Güçlendirecek
Cambridge Econometrics geçtiğimiz salı günü AB’de elektrikli araçlara geçiş sürecini konu alan
“Avrupa’nın Geleceğini Güçlendirmek: Petrolden çıkış ekonomiyi nasıl güçlendiriyor” (Fuelling Europe’s
Future: How the transition from oil strengthens the economy) adlı raporunu yayımladı. Raporun merkez
senaryosuna göre, elektrikli taşıma sayesinde Avrupa 2030’da 49 milyar euro daha az petrol ithalatı
yapacakken elektrikli taşıma 2030 yılına kadar Avrupa’da 206.000 yeni iş olanağı sağlayacak.
http://www.iklimhaber.org/elektrikli-tasima-hem-cevreyi-hem-de-ekonomiyi-guclendirecek/

NÜFUS
İstatistiklerle Kadın, 2017
Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadın nüfus oluşturdu

Türkiye’de 2017 yılında, erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390
kişi oldu. Diğer bir ifadeyle nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu. Kadınlar ile erkekler
arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 65 ve daha yukarı yaş grubunda
kadınların lehine değişti. Bu yaş grubundaki nüfusun %44’ünü erkekler, %56’sını ise kadınlar oluşturdu.

Kadınlarda do ğu ş ta beklenen yaşam süresi 80,7 yıl oldu

Hayat tabloları, 2016 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78,
erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl oldu. Genel olarak kadınların erkeklerden daha uzun süre yaşadığı ve
doğuşta beklenen yaşam süresi farkının 5,4 yıl olduğu görüldü.
En az bir e ğitim düzeyini tamamlayan kadınların oranı %82,8 oldu

Türkiye’de 2016 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam
nüfus içindeki oranı %88,9 iken bu oran erkeklerde %95,1, kadınlarda ise %82,8 oldu.
Yüksekö ğretimde kadın profesörlerin/okutmanların oranı %43,1 oldu

Yükseköğretim istatistikleri sonuçlarına göre; 2007 yılında erkek profesörlerin/okutmanların oranı %59,9 iken
kadın profesörlerin/okutmanların oranının %40,1 olduğu görüldü. Bu oran 2016 yılında erkeklerde %56,9’a
düşerken kadınlarda %43,1’e yükseldi.
Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından az oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam
edilenlerin oranı %46,3 olup bu oran erkeklerde %65,1, kadınlarda ise %28 oldu.
Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne
daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı %15,2, lise altı eğitimli
kadınların işgücüne katılım oranı %27,2, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %33,6, mesleki veya
teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %41,4 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne
katılım oranı %71,3 oldu.
Kadın istihdamı en fazla hizmet sektöründe oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam
oranı incelendiğinde, tarım sektöründe toplam istihdam oranı %19,5, erkek istihdam oranı %15,5, kadın istihdam
oranı %28,7 oldu. Sanayi sektöründe toplam istihdam oranı %26,8, erkek istihdam oranı %31,6, kadın istihdam
oranı %15,9 oldu. Hizmet sektöründe ise toplam istihdam oranı %53,7 olup bu oran erkeklerde %53, kadınlarda
%55,4 oldu.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27594

MEVZUAT
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebli ğ
Bu Tebliğ, 24 Mart 2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180324-14.htm

YENİ YAYINLAR VE RAPORLAR
YENİ YAYINLAR VE RAPORLAR

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Müsteşar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ANKARA-2018

http://tucev.org/dosyalar/kitap/bitkisel-ve-hayvansal-atiklardan-biyodizel-uretimi.pdf

Atıksuların Havasız Şartlarda Arıtımı Esasları

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Müsteşar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ANKARA-2018
http://www.cevresehirkutuphanesi.com/assets/files/slider_pdf/ukdBsoiX2BdM.pdf

Merkezi Isıtma Sistemlerinin ve Isı Ölçüm Ekipmanlarının Verimlilik Potansiyelleri

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Müsteşar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ANKARA-2018
http://www.cevresehirkutuphanesi.com/assets/files/slider_pdf/rBIoUNwdAe2D.pdf

Kentsel Tasarım Rehberleri
Bu çalışma 05.11.2015 tarihinde imzalanmış olan protokol çerçevesinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile
üretilmiştir.
Türkiye planlama sistemi içerisinde kentsel tasarımın (kentsel tasarım rehberleri ve kentsel tasarım
projelerinin) yeri ve sürecinin tanımlanması; ortaya konulan tanım-model ışığında kentsel tasarım rehberlerinin
mevzuat ve planlama pratiği içerisinde yer alabileceği önerilerin geliştirilmesi ile birlikte planlama mevzuatında
yeni yaklaşımların oluşturulması amacıyla yayınlanmıştır.
http://mpgm.csb.gov.tr/kentsel-tasarim-rehberleri-i-82334
Cilt 1:
http://webdosya.csb.gov.tr/csb/dokumanlar/mpgm0055.pdf
Cilt 2:
http://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/file/Kentsel%20Tasarim/Kentsel%20Tasarim
%20Rehberleri/KENTSEL%20TASARIM%20REHBERLERI_Cilt2.pdf
Cilt 3:
http://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/file/Kentsel%20Tasarim/Kentsel%20Tasarim
%20Rehberleri/KENTSEL%20TASARIM%20REHBERLERI_Cilt3.pdf

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 Araşt ırma Dairesi Başkanl ığı 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 Tu ğba 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

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

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

