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Haziran Ayında Küresel ve Ulusal Düzeydeki İki Çevre Sorunu
Çevre sorunları ve bu bağlamda doğal kaynakların yönetimi konusunda aslında yeni olmayan ancak
Haziran ayında yeniden gündeme gelen iki önemli sorun vardı. Bunlardan birincisi; küresel düzeyde bir
sorun olan ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi; ikincisi ise, ulusal düzeyde bir sorun olan ve
zeytin tarımını ilgilendiren bir yasa tasarısı idi.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 21. Taraflar Konferansı (COP21)
2015 yılında Paris’te yapıldı ve bu konferans yıllardır süren ve başarısız geçen müzakereler sonrasında tarihî
nitelikteki bir anlaşma ile (Paris İklim Anlaşması) sonuçlandı. 195 ülkenin üzerinde uzlaştığı ve 2020 yılından
itibaren geçerli olacak anlaşma, iklim değişikliği konusunda oldukça büyük bir öneme sahiptir. 190'dan fazla
ülke tarafından 2015'te kabul edilen Paris İklim Anlaşması, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar 56 milyar
ton düşürmeyi hedeflemektedir. Bu hedefle küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin
altında tutulması amaçlanmaktadır. Hukuki olarak bağlayıcılığı olmayan anlaşma çerçevesinde her ülkenin
kendi iklim hedefleri bulunmaktadır. ABD'nin iklim hedefleri, 2025'e kadar ülkenin sera gazı salımını yüzde
26 ila yüzde 28 düşürmesini öngörmekteydi. Anlaşma 22 Nisan 2016 tarihinde imzaya açılmış, atmosferde
en fazla sera gazı salımına neden olan iki ülke, Çin ve ABD'nin de aralarında bulunduğu yeterli sayıdaki ülke
tarafından onaylanarak 4 Kasım 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Ancak ABD Başkanı Donald Trump,
bu tarihten yaklaşık yedi ay sonra ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekildiğini resmen açıklamıştır. ABD
Başkanı Trump’ın bu politik kararı birden ortaya çıkmamıştır. Bu karar Trump’ın seçim kampanyası
döneminden beri dile getirdiği ve sonuçta gerçekleştirdiği bir karardır. Bu karar, öncesinde ve sonrasında
kamuoyunda geniş yankı buldu ve halen tartışılmaya devam edilmektedir.
Ulusal düzeydeki çevresel sorun ise, doğrudan zeytin tarımı ve bu bağlamda doğal kaynak
yönetimini ilgilendirmekteydi. Üretim Reform Paketi olarak bilinen, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı çerçevesinde, zeytinliklerin yasal statüsünü düzenleyen 3573 Sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve
Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun”da değişiklik yapılması konusundaki TBMM çalışmaları, başta
zeytin üreticileri olmak üzere zeytincilik sektöründeki geniş bir kesimin kaygılanmasına neden oldu. Bu
tasarının yasalaşması halinde ortaya çıkabilecek olası sorunlar ülke kamuoyunda yaygın bir şekilde
tartışıldı. Sonuçta, doğal kaynak yönetimi ile bu bağlamda gıda güvenliğini de ilgilendiren bu yasa tasarısı
geri çekildi.
Haziran ayı Haber Bülteni’nde ağırlıklı olarak bu iki konuyu içeren ve farklı kaynaklardan derlenen
haberlere yer verdik. Bülten’de diğer dosyalar ve bunlarla ilgili güncel haberleri sizler için derledik.
Hepimizin daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevrede yaşaması dileği ile…

DOĞA

Antonio Vicente: Brezilya'da tek başına ya ğmur ormanı yaratan adam
Yıl 1973'tü. Ormanlar, sanayileşme ve kârın önünde bir engel olarak görülüyordu.
Dönemin askeri rejimi, varlıklı toprak sahiplerine modern çiftçilik tekniklerine yatırım yapmaları için yüklü
miktarda yardım sağlıyordu. Böylece generaller ülkede tarımı ilerletmeyi amaçlıyordu.
Vicente ise, hayvancılıktaki artış, ormanların yol oluşu, hızlı kentleşme ve nüfusun büyümesi sonucu, su
kaynaklarının git gide azalışına endişeyle tanık oluyordu.
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40104764?ocid=wsturkish..social.facebook.sponsored-post.AEP-vicente-amazon.1865male.Ad1.mktg

Karadeniz’de Plankton Şenliği
Bu muhteşem uydu görüntüsü evimizin ve komşularımızın sakin bir ilkbahar gününün yanı sıra,
Karadeniz’de fotosentez yapan bitkisel planktonların popülasyonundaki patlamayı gösteriyor. İşte
Karadeniz’in bürünmüş olduğu harika rengin hikayesi.
Bitkisel planktonlar (fitoplanktonlar) fotosentez yaptıklarından, güneş ışığından yararlanabilmek için su
yüzeyinde bulunur. Fitoplanktonlar güneş ışığı dışında bazı besinlere de ihtiyaç duyarlar. Karadeniz’e bu
planktonların beslenmesi için gerekli olan besinler Tuna ve Dinyeper nehirleriyle taşınıyor. Bu besinlerin ve
güneş ışığının artışıyla ilkbaharda bu planktonların sayısında bir patlama oluyor ve bu da fotoğraftaki
muhteşem görüntüleri oluşturuyor. Bu olaya plankton çiçeklenmesi (bloom) de deniyor.
http://sarkac.org/2017/06/karadenizde-plankton/

Pasifik Ülkeleri Deprem Tehdidine Karşı Çalışıyor
Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan devletler için, depremler hayatın bir parçası. Bu depremlerin çoğu küçük
ve zarara yol açmıyor. Ancak Richter ölçeğine göre büyüklüğü 6’dan fazla olan ciddi depremler, hazırlıklı
olanlar dahil toplumları parçalayabilir. Pasifik kıyısındaki şehir merkezlerinde, büyük bir deprem sonrası,
içilebilir su, elektrik, kanalizasyon ve yakıt sistemlerinin yeniden çalışması haftalar alabilir. Bu nedenle
okyanusun karşı kıyılarındaki ülkeler, maliyet ve kazanç dengesinde seçimler yapmak zorundalar.
https://www.amerikaninsesi.com/a/pasifik-ulkeleri-deprem-tehdidine-karsi-calisiyor/3885522.html

İzmir’deki Çamur Çürütme-Kurutma Tesisi ve İZSU do ğaya 175 bin a ğaç katk ı sa ğlad ı
İzmir’deki Çiğli Çamur Çürütme-Kurutma Tesisi’nden çıkan çamuru yine aynı tesiste elde edilen biyogazla
kurutan İZSU, Menderes Arıtması’ndaki çamuru kurutmak için de güneş enerjisinden yararlanıyor. 3 yılda
21.3 milyon liralık tasarruf sağlayan bu iki tesisin, kentteki karbon ayak izini azaltarak, doğaya 175 bin ağaç
kadar katkı yaptığı belirtildi.
Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne taraf olan ve 2020 yılına kadar kentteki karbondioksit
salımını yüzde 20 oranında azaltmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Çamur Çürütme ve
Kurutma Tesisi ile bu hedefine önemli oranda yaklaştı. 2014 yılı Şubat ayında 71 milyon liralık yatırımla
hizmete giren Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden ‘Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi’nde,
çürütme esnasında oluşan biyogaz, yenilenebilir enerji kaynağı olarak çamurun kurutulma işleminde
kullanılıyor. Ayrıca tesisten çıkan çamurlar, çevre dostu ve ekonomik olması nedeniyle çimento fabrikaları
tarafından yakıt olarak kullanılırken, bol miktarda organik madde içeren arıtma çamurlarının tarımda ve yeşil
alanlarda değerlendirilmesi için de hazırlıklar sürüyor.
http://enerjienstitusu.com/2017/04/27/izmirdeki-camur-curutme-kurutma-tesisi-izsu-dogaya-175-bin-agac-katki-sagladi/

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

ABD iş dünyasından Trump’ın Paris anlaşmasından çekilme kararına tepki
ABD’li büyük şirketlerin üst yöneticileri (CEO), Başkan Donald Trump’ın ülkeyi Paris İklim Anlaşması’ndan
çekme kararına tepki gösterdi.
Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter üzerinden
yaptığı açıklamada, “İklim değişikliği gerçek. Paris (anlaşmasından) çekilmek Amerika veya dünya için iyi
değil.” ifadelerini kullandı.
Musk ayrıca, Trump’ın ekonomi konseyinden de ayrıldığını bildirdi. Elon Musk, birkaç gün önce yaptığı
açıklamada, Trump’ın Paris anlaşmasından çekilme kararı alması durumunda ABD Başkanı’nın iş
danışmanlık konseyinden ayrılacağını duyurmuştu.
http://enerjienstitusu.com/2017/06/02/abd-is-dunyasindan-trumpin-paris-anlasmasindan-cekilme-kararina-tepki/

Paris İklim De ği şikli ği Anlaşması'ndan çekilen Trump'a dünyadan tepki
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2015 tarihli Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilme kararı alması
üzere dünya çapında çok sayıda siyasetçi, bilim insanı ve yenilebilir enerji kaynaklarından sorumlu yetkiliden
tepki geldi.
ABD Başkanı Trump, Paris İklim De ği şikli ği Anla şmas ı’ndan çekildiğini ve bu kararını Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri’ne hemen ileteceğini duyurdu. Ancak, anlaşmanın yasal hükümlerine göre, Genel
Sekreter bu bildirimi en erken 4 Kasım 2019 tarihinde kabul edebilir. Bu da, ABD’nin ancak resmi olarak
anlaşmadan 4 Kasım 2020’de çekileceği anlamına geliyor.
http://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/paris-iklim-degisikligi-anlasmasindan-cekilen-trumpa-dunyadan-tepki,LabiUjux7ESRgt_xPahOw/R2iTWHqfS0WTqFlD2TOehA

Trump’ın Paris Anla şması’ndan çekilmesi Türkiye’yi nasıl etkiler?
Trump’ın dün gece (TSİ) açıkladığı Paris Anlaşması’ndan çekilme kararı, Türkiye’nin iklim politikasının da
tekrar gündeme gelmesine vesile oldu. Sıkça rastladığım ve biraz şaşırdığım görüş şu: Trump’ın kararı
Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylamama kararının doğruluğunu ve haklılığını teyit ediyor.
Ben Trump’ın kararının Türkiye açısından pek de mühim olmadığını düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl Türkiye,
ABD’nin onayına rağmen Paris Anlaşması’nı onaylamamıştı. Trump’ın çekilme kararının da Türkiye
açısından pek bir etkisi yok.
https://yesilgazete.org/blog/2017/06/03/trumpin-paris-anlasmasindan-cekilmesi-turkiyeyi-nasil-etkiler-mustafa-ozgur-berke/

Trump’ın iklim beyanına dair 6 gerçek: Ne dedi ve ne anlama geliyor?
Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çekilmesinden sonra, Climate Tracker, “Şimdi ne olacak?” sorusunun altı
başlıkta cevapladığı bir infografik hazırladı.
Trump, ABD’nin “Paris Anlaşması’ndan Çekileceğini” ve “bağlayıcı olmayan Paris Anlaşması’nın bütün
uygulamalarına son verileceğini” söylüyor.
Bu ABD’yi Paris Anlaşması’nı destekleyen 195 ülkelik bir gruptan ayırarak, 3 ülkelik bir gruba dahil
ediyor: ABD, Nikaragua ve Suriye.
Trump’ın kararı etkili ancak hala Paris Anlaşması’nı onaylamış 146 ülke var.
Rusya, Avustralya, İngiltere, Hindistan ve Çin gibi ülkeler zaten ABD çekilse bile anlaşmada kalacakları
sözünü vermişti.
Tarihsel olarak dünyanın en büyük emisyon oranına sahip olan ABD’nin, şu anki emisyon oranı sadece
%14.
https://yesilgazete.org/blog/2017/06/03/trumpin-iklim-beyanina-dair-6-gercek-ne-dedi-ve-ne-anlama-geliyor/

Çin, Paris İklim Anlaşması’na ba ğl ı kalacak
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Çin Başbakanı Li Keqiang Berlin’de bir görüşme gerçekleştirdi.
İki başbakan görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
“Çin bizim için önemli ve stratejik bir partner haline geldi” diyen Merkel, global güvensizliklerin yaşandığı
bir dönemde ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda Çin ile ortaklıklarını daha da geliştirmek istediklerini ve
teröre karşı ortak mücadele konusunda da görüş birliği içinde olduklarını ifade etti.
http://enerjienstitusu.com/2017/06/02/cin-paris-iklim-anlasmasina-bagli-kalacak/

İklim deği şikli ğinin sonuçları
Bilim insanları uyarıyor: Küresel ısınma acilen maksimum iki derece ile sınırlandırılmalı. Aksi taktirde
gezegenimiz için geri döndürülemez kötü sonuçları olacak. Değişiklikler çoktandır hissediliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Paris'te imzalanan İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekme kararı
aldı. Trump'ın hamlesi tüm dünyada tepkiyle karşılandı.
Bilim insanları iklim değişikliğine karşıuyarıyor: Küresel ısınma acilen maksimum iki derece ile
sınırlandırılmalı. Aksi taktirde gezegenimiz için geri döndürülemez kötü sonuçları olacak. Değişiklikler
çoktandır hissediliyor.
http://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/iklim-degisikliginin-sonuclari,leGoTuCPZ0aFkZrXz2k0sw

‘İklimi nasıl pişirdik’: Kömür Atlası’nın Türkiye raporu yayımlandı
Uluslararası versiyonu Heinrich Böll Vakfı tarafından 2015 yılında yayımlanmış olan Kömür Atlası,
Türkiye’den makaleler ile zenginleştirilerek yayımlandı.
Editörlüğünü gazeteci Filiz Yavuz’un yaptığı Kömür Atlası’na ilişkin Türkiye’nin Kömür Gerçeği ve Kömür
Atlası’ndan Örnekler başlığıyla panel düzenlendi. Panele Kemerburgaz Üniversitesi EÇAM Müdürü Doç Dr.
Sevil Acar, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz ve BirGün gazetesi
yazarı Özgür Gürbüz konuşmacı olarak katıldı.
https://yesilgazete.org/blog/2017/06/02/iklimi-nasil-pisirdik-komur-atlasinin-turkiye-raporu-yayimlandi/

ENERJİ

Büyük güneş enerjisi tesislerinde maliyet konvansiyonel elektrik fiyatının altına indi
Büyük güneş enerjisi tesislerinden kazanılan elektriğin maliyeti konvansiyonel elektrik fiyatının altına indi.
Özel güneş panelleri de elektriği şebeke elektriğinden ucuza üretiyor. Güneş enerjisi altın çağını yaşıyor.
Güneş pilleri ve dizinleri üzerinden güneş enerjisini doğrudan elektriğe dönüştüren dev fotovoltaik tesisleri
bütün dünyaya yayılıyor. Avrupa güneş enerjisi işletmelerinin çatı kuruluşu olan SolarPower Europe’ın
Görünüm Raporu’nda güneş enerjisi branşındaki büyümenin tahminlerin çok daha üzerinde olduğu
kaydedildi.
http://enerjienstitusu.com/2017/06/02/buyuk-gunes-enerjisi-tesislerinde-maliyet-konvansiyonel-elektrik-fiyatinin-altina-indi/

Bakan Eroğlu: “Yenilenebilir enerji gücümüz son 15 yılda yüzde 187 arttı”
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “2002 yılında 12 bin 277 megavat olan yenilenebilir enerji
kaynakları gücümüz, 2017 yılı Nisan ayı sonu itibariyle yaklaşık olarak yüzde 187 artışla, 35 bin 271
megavata yükselmiştir” dedi.
http://enerjienstitusu.com/2017/06/01/bakan-eroglu-yenilenebilir-enerji-gucumuz-son-15-yilda-yuzde-187-artti/

Elektrik tüketiminin tamamını güneşten kar şılayan ilk hastane Denizli’de
Denizli Kale Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulacak Güneş Enerjisi’nden Elektrik Enerjisi Üretimi
projesiyle 90 gün sürecek çalışmalar sonunda Kale Devlet Hastanesi kendi enerjisinin tamamını güneşten
sağlayan ilk devlet hastanesi olacak.
Kale Devlet Hastanesi’nde Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi üretilmesi için kurulacak sistemle ilgili
projelendirme, çağrı mektubu, ilgili kurum ve kuruluş izinleri ve diğer resmi prosedürler tamamlandı. Projenin
önündeki tüm engellerin kalkmasıyla birlikte ihaleye çıkılarak sözleşme imzalandı. 90 gün sürecek
çalışmalar sonunda Kale Devlet Hastanesi elektrik tüketiminin tamamını kurulacak sistemden sağlayacak.
http://enerjienstitusu.com/2017/05/31/elektrik-tuketiminin-tamamini-gunesten-karsilayan-ilk-hastane-denizlide/

Bursa’da çamur yakma tesisinde elektrik üretimi başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’nde inşa edilen çamur yakma
tesisinde üretim başladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dünyanın en kaliteli çamur yakma tesisinin, son teknolojik
metotlar kullanılarak yerli üretimle Bursa’ya kazandırıldığını söyledi. Bursa’nın daha sağlıklı bir şehir olması
amacıyla çevre yatırımlarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, metan gazından elektrik üretimi, ana
içme suyu hattı üzerine kurulan tribünler ile sudan elektrik üretimi ve güneş panellerinden elektrik üretiminin
ardından şimdi de arıtma tesislerinde toplanan çamurlardan elektrik üretimine başladı. BUSKİ tarafından
projelendirilip Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’nde inşa edilen tesislerde üretimin başlamasını yerinde incelen
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sistemin işleyişi hakkında BUSKİ Genel Müdürü İsmail
Hakkı Çetinavcı’dan bilgi aldı.
http://enerjienstitusu.com/2017/05/16/bursada-camur-yakma-tesisinde-elektrik-uretimi-basladi/

TÜİK katı yakıtlar istatistiklerini açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı.
Buna göre mart ayı toplam satılabilir üretim miktarları taş kömüründe 118 bin 245 ton, linyitte 4 milyon
842 bin 340 ton ve taş kömürü kokunda 387 bin 367 ton oldu.
Teslimat miktarlarının ise taş kömüründe 2 milyon 682 bin 895 ton, linyitte 4 milyon 299 bin 557 ton ve
taş kömürü kokunda 446 bin 263 ton olarak gerçekleştiği görüldü.
http://enerjienstitusu.com/2017/05/30/tuik-kati-yakitlar-istatistiklerini-aciklandi/

Büyük güneş enerjisi tesislerinde maliyet konvansiyonel elektrik fiyatının altına indi
Büyük güneş enerjisi tesislerinden kazanılan elektriğin maliyeti konvansiyonel elektrik fiyatının altına indi.
Özel güneş panelleri de elektriği şebeke elektriğinden ucuza üretiyor. Güneş enerjisi altın çağını yaşıyor.
Güneş pilleri ve dizinleri üzerinden güneş enerjisini doğrudan elektriğe dönüştüren dev fotovoltaik tesisleri
bütün dünyaya yayılıyor. Avrupa güneş enerjisi işletmelerinin çatı kuruluşu olan SolarPower Europe’ın
Görünüm Raporu’nda güneş enerjisi branşındaki büyümenin tahminlerin çok daha üzerinde olduğu
kaydedildi.
http://enerjienstitusu.com/2017/06/02/buyuk-gunes-enerjisi-tesislerinde-maliyet-konvansiyonel-elektrik-fiyatinin-altina-indi/

Liverpool Körfezi’ndeki rüzgar türbinleri en büyük ve en güçlü türbinler oldu
İngiltere’de hizmete giren yeni rüzgar türbinleri, kullanımdaki en büyük ve güçlü türbinler oldu.
Danimarkalı Dong Energy şirketi tarafından İngiltere’deki Liverpool Körfezi’ne kurulan yeni rüzgar
türbinleri, halen ticari kullanımdaki en büyük ve güçlü türbinler. Yeni hizmete giren türbinlerin hem ölçüleri,
hem de enerji üretim kapasiteleri hayli etkileyici.
Daha önce bu bölgeye kurulan Burbo Bank rüzgar türbini çiftliğine ek olarak kurulan 32 adet yeni türbinin
her biri 8 MW güç üretme kapasitesine sahip. Türbinlerden bir tanesinin tek turda ürettiği enerji, bölgedeki
bir evin günlük ihtiyacını fazlasıyla karşılamaya yetiyor.
http://enerjienstitusu.com/2017/05/23/liverpool-korfezindeki-ruzgar-turbinleri-en-buyuk-en-guclu-turbinler-oldu/

1177 MW’lık dünyanın en büyük güneş santrali Abu Dhabi’de yapılacak
Dünyanın en büyük bağımsız güneş enerjisi santrali Abu Dhabi’de inşaa edilecek.
3,2 milyar BAE Dinarı yatırımla inşaa edilecek güneş enerjisi santraline “Abu Dhabi’nin Işığı” adı
verilecek. Abu Dhabi Yönetim Konseyi Başkanı Yardımcısı Şeyh Hazza bin Zayed Al Nahyan’ın devlet
haber ajansı WAM’a yaptığı açıklamaya göre santral, Abu Dhabi’nin 120 km güneydoğusunda Suwaihan
bölgesinde inşaa edilecek. 1177 megawatt kapasiteye sahip olacak santralin inşaası Japonya’dan Marubeni
Corp ve Çin’den JinkoSolar Hoding’in oluşturdukları konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Santral 2019
ikinci çeyrekte faaliyete geçecek.
http://enerjienstitusu.com/2017/05/30/1177-mwlik-dunyanin-en-buyuk-gunes-santrali-abu-dhabide-yapilacak/

“1500 KW’lık yüzde yüz yerli rüzgar enerjisi santrali tamamlandı”
Türkiye’nin yerli kaynaklarla enerji ihtiyacını karşılama vizyonuna özel şirketler de destek veriyor. Yaptığı
Rüzgar santrali yatırımını anlatan İğrek Makine Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek, ”Bürokratik engeller ve
kanunlar sanayiciyi uğraştırıyor” diyor.
Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı İstanbul’da devam ediyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde
ziyaretçilerini ağırlayan buluşmada sektöre yön veren 200’e yakın firma enerji sektörüne ilişkin yeniliklerini
sergiliyor. Katılımcı firmalar; Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere çeşitli
ülkelerden profesyonel ziyaretçilerle bir araya gelip yeni iş bağlantıları ve anlaşmaları için fırsat
yakalayamaya çalışıyor. Fuar ayrıca, Yunanistan, Ürdün ve Kosova’dan gelecek önemli satın alımcılara da
ev sahipliği yapacak. Fuara katılan ve 1946 yılından bu yana makine, otomobil pres kalıpları dökümü
alanında üretim yapan İğrek Makine’nin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek, sektöre ilişkin özel
açıklamalarda bulundu.
http://enerjienstitusu.com/2017/05/05/1500-kwlik-ruzgar-enerjisi-santrali-tamamlandi/

ULAŞIM

Dünyada Elektrikli Araç Sayısı 2 Milyona Ulaştı
Gelişen ve küreselleşen dünyada hayatı büyük ölçüde kolaylaştıran motorlu taşıtların yerini elektrikli
araçlar alıyor. Çevreye olan etkilerinin yanı sıra ulaşım maliyetlerinin de azaltılması için ilk kez 1997 yılında
Japonya’da üretilmeye başlanan elektrikli araçlar son yılların gözdesi haline geldi.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın “Küresel Elektrikli Araç Rapor”undaki bilgilere göre; araç sayılarındaki
artışın bir diğer önemli sebebi de hükümetlerin çevreyi korumaya yönelik politikaları ve kullanıldığında enerji
verimliliğindeki artış olduğu belirtildi. Geçen yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona yaklaşan araç sayısını 2.3
milyonla araç şarj istasyonu takip etti. Avrupa’da ise geçtiğimiz yıl elektrikli araç sayısı 2,9 artış göstermiştir.
Dünyada elektrikli araç kullanımını en çok tercih eden ülkeler sırasıyla Çin, ABD ve Norveç olurken;
Avrupa’da ise elektrikli araçları en çok tercih eden ülkeler İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık oldu. Yeni
nesil araç projeleri olan elektrikli araçlar Türkiye’de de “yerli damgasıyla” üretime başladı. Elektrikli araçlar;
Konya, Eskişehir, İzmir ve Elazığ’da toplu taşıma aracı olarak hizmet verirken, Türkiye’de bu araçların
kullanımının artması öngörülüyor.
http://enerjienstitusu.com/2017/06/16/dunyada-elektrikli-arac-sayisi-2-milyona-ulasti/

KENT VE ÇEVRE
Şehrin mimarisi psikolojimizi nasıl etkiliyor?
Şehirlerde yaşayan nüfus artarken şehir planlamacıları kentlerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini
'nöro-mimari' ile yeniden ele alıyor.
"Biz binaları biçimlendiriyoruz, sonra onlar bizi biçimlendiriyor" demişti ünlü İngiliz siyasetçi Winston
Churchill, İkinci Dünya Savaşı'nda bombalanan parlamentonun tamiri konusunda konuşurken.
Ortaya attığı bu tezi bugün nörobilimciler ile psikologların desteklediğini duysa mutlu olurdu kesin.
Bugün binaların ve şehirlerin genel sağlığımızı ve ruh halimizi etkilediğini, beynimizin hipokampal
bölgesindeki özel hücrelerin, yaşadığımız yerin geometrik ve alan düzenlemelerine uyum sağladığını
biliyoruz.
Fakat çoğu zaman, eşi olmayan bir tasarım yaratma kaygısının, bu tasarımın şehirde yaşayanlar
üzerindeki etkisinin önüne geçtiğini görüyoruz. Ama bu durum değişmeye başladı.
http://www.bbc.com/turkce/vert-fut-40303350?ocid=socialflow_facebook

Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi elektrik üretiyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Sincan-Tatlar mevkiinde bulunan Ankara Merkezi Atıksu Arıtma
Tesisi’nde, kentin atık suyu standartlara uygun şekilde arıtılarak Ankara Çayı’na boşaltılırken, işlemler
sırasında ortaya çıkan biyogazla ve arıtılarak Ankara Çayı’na aktarılan suyla da elektrik üretiliyor.
Tesislerin enerji ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayan uygulama sayesinde, yıllık ortalama 8,4 milyon TL
değerinde elektrik tasarrufu sağlanıyor. Başkent’tin atık suları, 190 hektar alana kurulu Ankara Merkezi
Atıksu Arıtma Tesisi’nin yanı sıra kentin çevresinde ve ilçelerde bulunan 26 arıtma tesisiyle, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın standartlarına uygun şekilde arıtılarak Ankara Çayı’na boşaltılıyor. Atık suların
çevreye verebileceği zararları engelleyen arıtma işlemleri, Ankara Çayı’nın boşaldığı Sakarya Nehri için
hayati önem taşıyor.
http://enerjienstitusu.com/2017/05/11/ankara-merkezi-atiksu-aritma-tesisi-elektrik-uretiyor/

TARIM VE GIDA
Zeytin

Zeytin (Olea Europea), Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yetişen, zeytingiller familyasına mensup,
meyvesi yenen bir ağaçtır. Geniş, kıvrımlı ve düzgün olmayan bir gövdeye sahip olan zeytin ağacı on
metreye kadar uzayabiliyor. Yaşam süresi oldukça uzun olan zeytin ağacının 2000 yıldan yaşlı olanları var.
Ağacın meyve verir hale gelmesi normal koşullarda ortalama 25 yılı alıyor. Buna karşılık fidandan yetiştirilen
zeytin ağaçları çok daha erken (3 - 4 yılda) meyve verebiliyor.
Yüzden fazla madde içeren zeytin yaprağı da ayrı bir değer. Yaprakta yer alan oleuropein, zeytin ağacını
zararlılara ve hastalıklara karşı koruyan ve zeytin ağacının yüzlerce yıl ayakta kalmasını sağlayan en önemli
maddelerden birisi. Zeytin yaprağının zengin içeriğini oluşturan bu uçucu yağlar ve maddeler ilaç sanayiinde
kullanılıyor.
Dünyada en fazla bilinen zeytin türleri şunlar: Mazanilla (İspanyol, yeşil), picholine (Fransız, yeşil),
kalamata (Yunan, siyah), niçoise (Fransız, siyah), liguria (İtalyan, siyah), ponentine (İtalyan, siyah), gaeta
(İtalyan siyah), lugano (İtalyan, siyah), sevillano (Kaliforniya, yeşil.)
http://www.mahfiegilmez.com/2017/06/zeytin-dosyas.html

Zeytincilik sektörünün ihracatı yüzde 172 arttı
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) 2016 yılının son çeyreğinde başlayan ihracat artışını
Mayıs ayında da sürdürdü. Zeytin ve zeytinyağında ihracat artışı yüzde 172 oldu.
Türkiye’nin tek zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları birliğini bünyesinde tutan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)
2017 yılı Mayıs ayında 953 milyon 783 bin 84 dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB'nin, 2016 yılı Mayıs ayı
ihracatı ise 893 milyon 28 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. EİB'nin ihracatı Mayıs ayında yüzde 7 artış
gösterdi.
http://www.zeytinagacidergisi.com/mansetler/zeytin-ve-zeytinyagi-ihracati-yuzde-172-artti-7063

Nedir bu zeytin ağacının çekti ği…
Uzun yurtdışı seyahatinden dönüp 31 Mayıs Çarşamba günü “zeytinime dokunma” yazdık… Ne yazdık?
Zeytin bütün ağaçların ilkidir…
Üretim Reform paketi olarak bilinen Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 1939 yılından bu
yana yürürlükte olan ve zeytinliklerin yasal statüsünü düzenleyen 3573 Sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve
Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun”da değişiklik yapılması öngörülüyor.
http://www.egedesonsoz.com/yazar/nedir-bu-zeytin-agacinin-cektigi-/10625/

Ölmez ağacına baca
MECLİS’te bir yasa görüşülüyor; adı “üretim reform paketi”. Birkaç gündür koştur koştur şu konu
komisyondan geçirildi: Zeytinlik alanlarına “kamu yararı kararı alınmış yatırım” yapılabilmesi.
Özü şu maddede saklı, “Alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca
kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir” deniliyor.
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ugur-gurses/olmez-agacina-baca-40478437

‘Kesin bir zafer de ğil’: Zeytinliklerin imara açılmasını öngören tasarı komisyona geri çekildi
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş zeytinlik tasarısının geri çekileceğini duyurdu. Elitaş; “Üretim
Paketi’nin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenleme komisyona çekilecek” ifadelerini kullandı.
Tasarının komisyonda yeniden görüşülmesi öngörülüyor.
Zeytinciliğin sonunu getireceği gerekçesiyle sektörde yer alan örgütlerin, ihracatçıların ve üreticilerin sert
muhalefeti ile karşılaşan Üretimde Reform Tasarısı, programda olmasına karşın Genel Kurul’da
görüşülmemişti.
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi İcra Direktörü Mustafa Tan, tasarının komisyona geri çekilmesin
Yeşil Gazete’ye değerlendirdi. Tan, tasarının geri çekilmesini olumlu bir adım olarak gördüklerini belirterek,
“Dün, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Grup Başkanvekili ile
yaptığımız görüşmede bize, ‘Bu akşam tekrar değerlendireceğiz’ denilmişti. Bugün, tasarının komisyona geri
çekildiği duyuruldu.
https://yesilgazete.org/blog/2017/06/08/kesin-bir-zafer-degil-zeytinliklerin-imara-acilmasini-ongoren-tasari-komisyona-geri-cekildi/

Zeytinliklerde ‘yazlıkçı’ i şgali
Zeytinliklerde sanayi yapılaşmalarının önünü açan yasa tasarısı Meclis’te geri çekildi ama konut inşaatları
zeytinlikleri tehdit etmeye devam ediyor. Ucu bucağı görülmeyen zeytinlikler içinde inşa edilen yazlık siteler
için yasa devre dışı bırakılmış.
Zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenleme, kamuoyunda
gelen büyük tepkiler üzerine komisyonda iptal edildi. Ancak zeytinlikler için tehdit ortadan kalkmış değil. İmar
Yasası’na göre zeytinliklerde konut imarı için 3 bin metrekareden küçük arazilerde yüzde 5 kısıtlaması var. 5
bin metrekare ve üstü arazilerde ise en fazla 250 metrekare sınırlandırılması olmasına rağmen yasaya uyan
neredeyse hiç yok. Sahil kenarına yakın belediyelerde ise zeytinlikler imara açılmış durumda. Belediye
meclis kararlarıyla açılan yeni imar alanlarında Zeytinlik Yasası dikkate dahi alınmıyor. Çünkü 3573 sayılı
Zeytinlik Yasası’na göre de imarlı alanlarda da ancak yüzde 10’una konut yapılabiliyor.
TBMM Sanayi Komisyonu’nda zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan
ilgili düzenleme, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda
Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’ndan üç partinin ortak kararıyla çıkarıldı. 3573 sayılı Zeytinlikleri Koruma
Yasası’ndaki “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel
gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturulacak tesis yapılamaz ve işletilemez” maddesi
değiştirilmek istenmişti. Sanayi yapılaşmasının önünü açmak isteyen değişiklik kamuoyunda gelen büyük
tepkiler üzerine komisyonda iptal edildi.
http://www.hurriyet.com.tr/zeytinliklerde-yazlikci-isgali-40502893

2017 tarım desteklerinin analizi
Genel olarak 2017 tarım desteklerine bakıldığında şu değerlendirmeleri yapabiliriz: Milli Tarım söylemi
desteklere yansımadı. Türkiye’de, bakan değişince tarım politikası, tarıma bakış açısı değişiyor. Bürokratlar
görevden alınıyor yerine yenileri atanıyor. Yeni gelenler tarımı,sistemi,bakanlığı tanıyıp anlayıncaya kadar
zaman geçiyor. Göreve gelen yeni bakan kendine göre bir söylem geliştiriyor. Faruk Çelik’in Gıda,Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı görevine geldikten sonra geliştirdiği en önemli söylem; Milli Tarım Politikası oldu.
Bitkisel üretimde havza bazlı destekleme, hayvancılıkta bölgesel bazda yetiştiricilik bölgeleri oluşturulması
bu söylemin temel iki unsuru. Tarım destekleri de bu söylem doğrultusunda verilecekti. 2017 Tarım
Destekleri Kararnamesi’ne bakıldığında bu söylemin ancak yüzde 10 düzeyinde yaşama geçtiği görülüyor.
http://www.tarimdunyasi.net/2017/06/08/2017-tarim-desteklerinin-analizi/

"Tohumculukta ulusal stratejiler"**
Türkiye Tohumcular Birliği, yaklaşık 1.5 yıllık çalışma ile TÜBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare
Enstitüsü (TÜSSİDE) ile birlikte "Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi"ni gerçekleştirdi.
Proje kapsamında "Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Raporu hazırlandı. Başka bir deyimle tohumculuk
sektörünün yol haritası çıkarıldı.
Çalışma kapsamında, Türkiye Tohumcular Birliği’ne bağlı 7 alt birlik için ayrıca ulusal strateji geliştirme
raporları hazırlandı. Böylece, tohum yetiştiriciliği, bitki ıslahçıları, tohum sanayicileri ve üreticileri, tohumluk
dağıtım sektörü, fide sektörü, süs bitkileri sektörü, fidancılık sektörü için de ayrı ayrı "ulusal stratejiler"
belirlendi.
https://www.dunya.com/kose-yazisi/tohumculukta-ulusal-stratejiler/363232

Karkas et ithalatı hazırlığı**
Milli Hayvancılık Politikası ile ithalata bağımlılığı azaltmayı ve yerli hayvan varlığını artırmayı hedefleyen
hükümet, kırmızı et fiyatındaki artışı önlemek için karkas et ithalatına hazırlanıyor.
Hayvancılıkta özellikle de kırmızı ette yaşanan durum gerçekten vahim. Hükümet bir yandan Milli Tarım
Politikası ile yerli hayvan varlığını artırarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Bir yandan da kırmızı et
fiyatı artmasın diye besilik, kasaplık hayvan ithal ediyor.
İki yıldan beri yapılmayan karkas et ithalatı için ise hazırlıklar sürdürülüyor. Edindiğimiz bilgilere göre Et
ve Süt Kurumu Avrupa Birliği'ne verilen taviz çerçevesinde 19 bin ton karkas etin ithalatını da içine alan
toplam 50 bin ton karkas et ithalatı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu etin önemli bölümünün Bosna
Hersek'ten yapılması öngörülüyor.
https://www.dunya.com/kose-yazisi/karkas-et-ithalati-hazirligi/365419

Dünyanın ilk 'yüzen çiftli ği' Hollanda'da kuruluyor
Hollanda denince ilk akla gelen görüntüler olan yel değirmenleri ve meralarda otlayan ineklere, kanal ve
nehirler üzerinde yüzen çiftlikler de eklenecek.
Giderek artan nüfus ve büyük kentlerde tarım alanlarının hızla daralması nedeniyle Hollanda, su üzerinde
yüzen çiftlikler kurmaya hazırlanıyor.
Dünyanın ilk yüzen süt ürünleri çiftliğinin yapımına, ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam'daki
Merwehaven'da kısa süre içinde başlanıyor.
Beladon adlı şirket tarafından geliştirilen ve AgriFood adlı kuruluşla birlikte hayata geçirilen proje
kapsamında iki ayrı yüzen çiftlik inşa edilecek.
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40297923?ocid=socialflow_facebook

ÇEVRE MEVZUATI
Rüzgar ve Güneş Enerjisinde Yarışma Yönetmeli ği yayımlandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 3 bin megavat kapasiteli rüzgâr yarışması için beklenen
yönetmeliği yayımladı.
EPDK’nın “Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans
Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği” 13 Mayıs 2017 tarih ve 30065 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlandı.
http://enerjienstitusu.com/2017/05/15/ruzgar-veya-gunes-enerjisinde-yarisma-yonetmeligi-yayimlandi/
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170513-8.htm

Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin
Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeli ği yayımlandı
7 Mart 2017 tarih ve 30000 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170307-4.htm

YENİ YAYINLAR VE RAPORLAR

Yazar: Gaius Plinius Secundus
Çevirmen: İnanç Pastırmacı
Yayınevi : Say Yayınları
İlk Baskı Yılı : 2017
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Sayfa Sayısı : 256
Ebat : 14x21
Fiyat: 14 TL

Yaşlı Plinius’un İS 77-79 yıllarından günümüze ulaşan ve otuz yedi kitaptan oluşan Doğa Tarihi adlı bu
büyük eseri kozmoloji, coğrafya, antropoloji, zooloji, botanik, tıp, farmakoloji, mineraloji ve sanat tarihi gibi
hususlarda iki bin cildi bulan kitaptan derlenmiş bilgi, gözlem ve olguları bir arada toplaması bakımından bir
ansiklopedi olma niteliğini taşıyor. Bu bilgi hazinesinin takdim ve fihristinin yer aldığı birinci kitabı ile
kozmoloji konularının ele alındığı ikinci kitabı, eserin ilk defa Türkçeye kazandırılan bu baskısında bir araya
geliyor.
http://www.dr.com.tr/Kitap/Doga-Tarihi/Gaius-Plinius-Secundus/Bilim/Ekoloji-Cevre-Bilim/urunno=0001680244001

Yazar: Hüseyin Çağlar İnce
Yayınevi : A7 Kitap - Yayınevi Genel Dizisi
Sayfa Sayısı : 160
Ebat : 14x21
İlk Baskı Yılı : 2017
Baskı Sayısı : 1. Baskı

Doğadabuan çok önemli bir çalışma. Çünkü Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine ışık tutuyor. Doğa olmasa,
insan olmaz. İnsan onun muhteşem düzeninin bir parçası. O işleyen büyük düzen, hayatın her alanında hala
rehber olmaya devam ediyor. Çok alakasız gibi görülse de; üretim sistemlerinde insan ne zaman açmaza
düşse, bakacakları arasında “doğanın düzeni” de var. O nedenle doğayı tanımak, onun mantığı üzerine
düşünmek, yaşamın her alanında sürdürülebilirlik için olmazsa olmazlardan. Hüseyin Çağlar İnce'nin
hazırladığı bu kitap da işte bu öğrenme sürecinin yapıtaşlarından birisi.
http://www.dr.com.tr/Kitap/Dogadabuan/Bilim/Ekoloji-Cevre-Bilim/urunno=0001700002001

Yazar: Stefano Mancuso, Alessandra
Yayınevi : Yeni İnsan Yayınevi
Çeviri : Almıla Çiftçi
Sayfa Sayısı : 144
Ebat : 14x21
İlk Baskı Yılı : 2017
Baskı Sayısı : 1. Baskı

Viola

Bu kitapta yazılanları bize çok önce öğretilmiş bilgilerle anlamamız imkansız. Yeni bir perspektif ve zarif
bir bakış açısıyla bilindik bitkilere yönelik bütün yargılarınız temelden sarsılabilir. Dünyanın her yanında ses
getirmeye aday bu yepyeni kitap, şimdiden pek çok dergiye kapak oldu ve insanlık bir kez daha doğru
bildiklerini kenara itmek zorunda kalacak gibi. “Birkaç saatliğine alışık olduğunuz insan merkezciliğinizi bir
kenara bırakın. Daha zengin ve daha muhteşem diğer dünyaya adım atın.
http://www.dr.com.tr/Kitap/Bitki-Zekasi/Bilim/Ekoloji-Cevre-Bilim/urunno=0001698717001

Tarihi Kentler Birliği 15.Yıl Kitabı Çıktı
Geleceği Birlikte Yaşatmak
Kitabı yayıma hazırlayan: ÇEKÜL Vakfı

Bünyesinde yüzlerce belediye barındıran Tarihi Kentler Birliği’nin hedefler, mücadeleler, dayanışma ve
azimle geçen 15 yılı, kitaplaştı. "Geleceği Birlikte Yaşatmak/Tarihi Kentler Birliği 15. Yıl" kitabı, TKB'nin
koruma çalışmalarını başlangıcından günümüze biraraya getiriyor. Kitap, Birliğin etki alanı ile "fikri rotasının"
izlenebildiği kapsamlı bir kaynak niteliğinde.
http://www.tarihikentlerbirligi.org/wp-content/uploads/TKB15.YilKitabi_Cilt_E_Book.pdf

DUYURULAR

4. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ
Tarih: 5-7 Temmuz 2017
Yer: İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi Konferans Salonu

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve sera etkisi terimlerinin birbirleri ile ilişkili olduğu bilinmesine karşılık,
bugün için ezici bir çoğunlukla iklim değişikliği terimi ağırlıklı olarak gündemde kalmaktadır. İnsanın çevre ve
özellikle atmosferik çevre ile olan karşılıklı ilişkilerinin ayrıntıları, son 30-40 yılda daha iyi anlaşılır hale
gelmiştir. Bu ayrıntılar arasında gelecekte ortaya çıkabilecek kuraklık ve düşük akımlar, sulaklık ve yüksek
(taşkın) akımlar, küresel soğuma ve ısınmanın nedenleri bulunmaktadır. İklim değişikliğinin akılcı ve
katılımcı çözümlerinin neler olabileceği hakkında yapılan değişik ulusal ve uluslararası toplantılarda, iklim
değişikliğinin bilimsel, politik, sosyal, ekonomik ve sürdürülebilirlik açılarından da ele alınarak incelemesinde
her toplum, ülke ve bölge için sayısız yararlar bulunmaktadır.
http://www.tikdek.itu.edu.tr/

22. DÜNYA PETROL KONGRESİ
Tarih: 9-13 Temmuz 2017
Yer: İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Rusya Enerji Bakanı Novak ve ABD Dışişleri Bakanı
Tillerson’ın katılımıyla gerçekleşecek 22. Dünya Petrol Kongresi’nde enerji verimliliği, petrol çevre ilişkisinin
yanı sıra Türkiye’nin enerji sektöründeki geleceğine ilişkin bir çok soruya yanıt arayacak.
22. Dünya Petrol Kongresi, 9-13 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Kongreye, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, ABD Dışişleri Bakanı Rex
Tillerson, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife ve Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı
Dharmendra Pradhan dahil 50 hükümet temsilcisi katılacak.
http://enerjienstitusu.com/2017/06/14/22-dunya-petrol-kongresi-9-13-temmuz-tarihlerinde-istanbulda-gerceklesecek/

II. ULUSAL UYGULAMALI BİYOLOJİK BİLİMLER KONGRESİ
Tarih: 9-12 Temmuz 2017
Yer: Afyon İkbal Termal Otel
http://www.ubbk.gen.tr/

GIDA, TARIM, HAYVANCILIK VE SANAYİ FUARI
Tarih: 12-16 Temmuz 2017
Yer: Edirne

Edirne Gıda Tarım Sanayi Fuarı; tarım, hayvancılık ve tüketici ürünleri sektörlerindeki uluslararası
katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.
http://tarim.com.tr/Etkinlik/275/Edirne-Gida-Tarim-Sanayi-Fuari-2017.aspx

ÜÇÜNCÜ ZOOLOJİ KONGRESİ
Tarih: 12-15 Temmuz 2017
Yer: Afyon İkbal Termal Otel

Üçüncü Zooloji Kongresi’nde(www.zooloji.gen.tr); tüm biyologların bilgilerini bilimsel bir ortamda
paylaşmaları yanında zoolojideki yeni çalışma alanlarının ve problemlerinin tartışılması, çözüm önerilerinin
getirilmesi, biyoloji bilimindeki bu uzun yolculuğun hatırlanması, kutlanması ve kongrenin asıl işlevini
kaybetmeden genç bilimcilere mesleğin geçmişini, bu mesleğe sahip çıkılmasını ve geleceğini de anlatmak
mümkün olacaktır.
http://www.zooloji.gen.tr/

TARIM VE TARIM TEKNOLOJİLERİ FUARI
Tarih: 23-26 Ağustos 2017
Yer: Antalya

Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı Tarım ve Hayvancılık sektörlerindeki uluslararası katılımcı ve
ziyaretçileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.
http://tarim.com.tr/Etkinlik/278/DLG-OCP-Tarla-Gunleri-2017.aspx

XIII. ULUSLARARASI KATILIMLI EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, UKECEK 2017
İzmir Biyologlar Derneği İzmir Şubesi Başkanlığı ve Trakya Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü işbirliği ile
Tarih: 12-15 Eylül 2017
Yer: Edirne
http://ukecek.com/

19. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU
Tarih: 12-15 Eylül 2017
Yer: Sinop Üniversitesi, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli

Sempozyumun amacı; Su Ürünleri Mühendisliği eğitiminin ve Su Ürünleri sektörünün gelişimi ve
gelecekten beklentileri konularında düzeyli ve bilimsel bir tartışma ortamı oluşturmak, yeni bilgileri Su
Ürünleri camiasına duyurmaktır.
http://susemp2017.sinop.edu.tr/

ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR VE
TEKNOLOJİLER KONGRESİ
Tarih: 21-24 Eylül 2017
Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi

Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD); Süleyman Demirel Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Külcü’nün başkanlığında yapılacak olan bu uluslararası sempozyumu paydaş
olarak birlikte organize etmeye karar vermiştir.
Doğal kaynakların hızla tüketildiği, bölgesel ve küresel ölçekte çevre sorunlarının insanlığın geleceğini
tehdit eder konuma geldiği, kültürel değerlerin küreselleşme potasında eridiği günümüz dünyasında,
sürdürülebilirlik stratejisinin bütünsel bir yaklaşımla değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu strateji
doğrultusunda, kongre kapsamında sürdürülebilirlik kavramı birbiriyle ilişkili üç ana temada “Ekolojik
Sürdürülebilirlik”, “Ekonomik Sürdürülebilirlik” ve “Kültürel Sürdürülebilirlik” değerlendirilecektir.
http://www.sky2017.org/anasayfa.html

I. ULUSLAR ARASI ORGANİK TARIM VE BİYOÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU
Tarih: 27- 29 Eylül 2017
Yer: Bayburt Üniversitesi Konferans Salonu

Sempozyum temel amacı, Uluslararası düzeyde bilim insanları, akademisyenler, devlet, sivil toplum
temsilcileri ve üreticileri bir araya getirmek suretiyle organik tarım ve biyoçeşitlilik ile ilgili sorunların
tartışıldığı, iyi uygulama örneklerinin sunulduğu, bu alanda bilgi ve deneyim paylaşıldığı bilimsel bir zemin
hazırlamaktır.
http://otbiyosem.bayburt.edu.tr/davet.aspx

ULUSLARARASI MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU
Tarih: 27-29 Eylül 2017
Yer: Kefaluka Resort Hotel
Bodrum / TURKEY

Sempozyumda, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesi sürecinde çevre dostu yöntemlerdeki güncel
gelişmelerin sektör temsilcileri ile paylaşılması, çevresel kaygıları gözeterek madencilik uygulamalarındaki
bilimsel gelişmelerin tartışılması, sorunların belirlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi hedeflenmiştir.
http://isme.org.tr/

ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
Çevre Mühendisleri Odası ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenmektedir.
Tarih: 5-7 Ekim 2017, Ankara

Çevre sorunlarına her geçen gün yenilerinin eklendiği ülkemizde, sağlıklı, konforlu, enerjisi etkin,
sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile sorunları tartışmak, bilimsel yaklaşımla çözüm önerilerini ortaya koymak
ve karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, akademisyenlerin, öğrencilerin
ve çevre alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların iki yılda bir düzenlenen ulusal Çevre Mühendisliği
kongresinde buluşturulması hedeflenmiştir.
http://www.cmo.org.tr/etkinlikler/cmo_kongre/index.php?etkinlikkod=30

6. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ
Tarih: 5-7 Ekim 2017
Yer: Çukurova Üniversitesi / Adana

Kongrenin başlıca hedefi, ülkemizde Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji ile ilgili konularda faaliyet
gösteren tüm çözüm ortaklarının etkileşimde bulunabileceği bir platform oluşturmaktır.
http://www.biyoloji.gen.tr/kongre-nicin-gerekli-/Detay/29092011143209

BOZCAADA ULUSARARASI EKOLOJİK BELGESEL FESTİVALİ
Tarih: 11-15 Ekim 2017
Yer: Bozcaada

BIFED festivali dünyanın sorunları ve zenginlikleriyle ilgili filmlerin ve her türlü sanat eserinin üretimine ve
sunumuna yeni bir neden oluşturmak ve ciddi ve bağımsız bir platform yaratılmasına öncülük etmek ve bu
çalışmaları ödüllendirmek amacıyla düzenlenmiştir.
http://www.bifed.org/festival-hakkinda/

IV. ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ
19-22 Ekim 2107
Yer: İkbal Termal Otel / Afyon

Ülkemizin çevre sorunlarına çözüm üretecek, katkı sunacak, fayda sağlayacak araştırmaları
gerçekleştiren tüm bilim insanlarını; çalışmalarını, bilgilerini, emeklerini, tecrübelerini ve önerilerini
paylaşmak amacıyla düzenlenen 4. Ulusal Çevre kongresinde sunulan araştırmalar gerekli
değerlendirmelerden sonra makale içeriğinin uygun olduğu Nobel International Journals dergilerinden birinde
tam makale olarak yayınlanacaktır.
http://www.cevrekongresi.gen.tr/

IV. ULUSAL MÜHENDİSLİK KONGRESİ
Tarih: 20-23 Ekim 2017
Yer: İkbal Termal Otel / Afyon

Çalışmaların akademik bir ortamda tartışılıp yeni buluşların paylaşılması amacıyla yapılacak bilimsel
toplantıdır.
http://www.muhendislik.web.tr/

4. ULUSAL SU KONGRESİ
26-29 Ekim 2017
Yer: İkbal Termal Otel / Afyon
Kongrenin başlıca hedefi kongrede belirtilen konuları akademik düzeyde tartışarak, ilgili alanlardaki
gelişmeleri paylaşmak ve suya dair her şeyi konuşmaktır. Ayrıca, ülkemizde Su Bilimi ile ilgili konularda
faaliyet yürüten kamu ve özel kuruluşların bilimsel bir çatı altında karşılıklı iştişarede bulunabilecekleri ortam
oluşturmaktır.
http://www.sukongresi.gen.tr/kongre-konulari/Detay/29092011140703

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

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

ULUSLAR ARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI

Tarih: 8-10 Kasım 2017
Yer: Congresıum Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı
Kapsamlı bir organizasyon olan EIF’2017; enerji sektörü üst düzey şirket yöneticilerini, karar alıcıları,
enerji sektörü kanaat önderlerini, sivil toplum kuruluşları yöneticilerini, akademisyenleri ve düzenleyici
kuruluşları bir araya getirecektir.

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

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

Tarih: 16-18 Kasım 2017
Yer: Antalya

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

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

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

TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI’NIN MEVCUT YAYINLARI

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

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

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

