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• EÇAM	
  Müdürü	
  Sevil	
  Acar’ın	
  
Ebru	
  Voyvoda	
  ve	
  Erinç	
  
Yeldan	
  ile	
  beraber	
  çıkardığı	
  
yeni	
  kitabı	
  
«Macroeconomics	
  of	
  
Climate	
  Change	
  in	
  a	
  
Dualistic	
  Economy»	
  nin
lansmanı 20	
  Mart’ta	
  
Karaköy’de	
  gerçekleşti.

AVRUPALILAŞMA
Tarih,	
  Kavram,	
  Kuram ve Türkiye Uygulaması
EÇAM	
  Yönetim	
  Kurulu	
  üyesi	
  Diğdem	
  Soyaltın’ın son	
  kitabı	
  Avrupalılaşma:	
  Tarih,	
  Kavram,	
  
Kuram	
  ve	
  Türkiye	
  Uygulaması	
  çıktı.
Kitabın	
  künyesi: Canan	
  Balkır ve	
  Diğdem Soyaltın (2018)	
  Avrupalılaşma:	
  Tarih,	
  Kavram,	
  
Kuram	
  ve	
  Türkiye	
  Uygulaması,	
  İstanbul	
  Bilgi	
  Üniversitesi	
  Yayınları
Avrupalılaşma,	
  uz̈ erinde tartışılan politik ve akademik bir kavram olarak,	
  Avrupa
bütünleşme çalışmalarında yeni bir analiz düzeyi ve araştırma alanı oluşturmaktadır.	
  	
  Kısaca
“AB	
  etkisi”	
  olarak da	
  adlandırabileceğimiz Avrupalılaşma kavramı,	
  Avrupa Birliği (AB)'nin
siyasal,	
  sosyal ve ekonomik dinamiklerinin ulusal söylemlere,	
  kimliklere,	
  siyasal yapılara ve
kamu politikalarına egemen olan mantığın bir parçası haline gelme süreci olarak
tanımlanabilir.	
  Bu	
  süreç sonucunda üye ülkelerin önce AB	
  kural ve normlarına sonra
birbirlerine yakınsamaları beklenmektedir.	
  Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin üyeliğinden
sonra Batı Balkan	
  ul̈ keleri ile birlikte adaylık statüsü	
  taşıyan Türkiye Avrupalılaşma araştırma
programının ilgi alanı haline gelmiştir.	
  Kitapta Türkiye'de Avrupalılaşmanın etkisi insan
hakları ve temel özgürlükler,	
  sivil-‐asker	
  ilişkileri,	
  yargı sistemi,	
  kamu yönetimi,	
  kamu
politikaları ve dış politika konuları çerçevesinde irdelenmiştir.	
  Kamu politikaları kapsamında
çevre,	
  tarım,	
  ticaret ve sosyal politika alanlarında AB	
  standartlarına uyum düzeyi analiz
edilmiştir.

“Dünyada Enerji Görünümü ve	
  Türkiye”
Konuşmacı:	
  Alpet CEO’su Ali	
  Murat	
  Yeşilyurt
• Çevre	
  Kulübü olarak 7	
  Mayıs Pazartesi
günü Alpet CEO’su Ali	
  Murat	
  Yeşilyurt’u
ağırladık.	
  Okulumuzdan ağırlıklı olarak son	
  
sınıf öğrencilerinin	
  katıldığı seminerde
Yeşilyurt’un iş hayatındaki
tecrübelerinden ve	
  sosyal yaşantısındaki
deneyimlerinden yararlandık.	
  ODTÜ	
  
Ekonomi	
  mezunu olan Yeşilyurt,	
  kariyer	
  
basamaklarını tırmanış	
  tecrübesini anlattı.	
  
Kişisel	
  tecrübesi	
  dışında	
  dünyada	
  ve	
  
Türkiye’de	
  enerji	
  trendlerine	
  dair	
  kapsamlı	
  
bir	
  söyleşi	
  gerçekleştirdi.

• Enerji alanına yönelişi tamamen tesadüfi
olan Yeşilyurt “Odasından çıkarken lambayı
kapatmayan personeli değil terfi ettirmek
kendisine	
  selam bile	
  vermek yanlış olur”	
  
diyor.	
  Türkiye’de birçok rafineriyi ziyaret
edip	
  kendi tabiriyle “işi mutfağında”	
  takip
eden Yeşilyurt, biz	
  çevre gönüllüleriyle
geçirdiği bu verimli seminer için çok
memnun olduğunu ifade etti.	
  Kendisiyle
önümüzdeki dönem için yeniden sözleştik.	
  
Umuyoruz kendisini farklı konularda da	
  
dinleme imkanı bulabiliriz.
Yaren	
  Tanış

19	
  Nisan: Yeşil	
  Enerji Yeşil	
  Kariyer
• Etkinlik Sevil	
  Acar’ın açılış	
  
konuşmasıyla	
  başladı.	
  
Ardından dinleyicilere Çevre	
  
Kulübü ve	
  EÇAM’ın katkılarıyla
hazırlanan “geri dönüşüm”	
  
temali kampanya videosu
izletildi.	
  Videoya bu linkten
ulaşabilirsiniz:	
  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=iiUSkq6HmTY

1.	
  Oturum
Alanında uzman birçok çevre gönüllüsüyle bir araya geldiğimiz etkinlik
iki oturumdan oluşuyordu.	
  İlk	
  oturumun moderatörlüğünü Leyla Ateş
yaptı.	
  Oturumda pek çok farklı alandan konuşmacı söz aldı. Türkiye	
  
Barolar Birliği Çevre	
  ve	
  Kent	
  Hukuku Komisyonu üyesi Av.	
  İsmail	
  Hakkı
Atal gerek Adana’da gerek Akdeniz bölgesinin birçok yerinde usulsüz
verilen ÇED’leri anlattı.	
  Ardından “Enerji ve	
  İnekler”	
  kitabının yazarı	
  ve	
  
BirGün gazetesi köşe yazarı Özgür	
  Gürbüz	
  ile “basında çevre”	
  teması
üzerine söyleştik.	
  Kariyerinin bir ekonomi gazetesinde çevre muhabiri
olarak başladığını belirten Gürbüz yaklaşık 20	
  yıldır Türkiye’nin çevre
sorunlarıyla ilgileniyor .	
  İlk	
  oturumun son	
  konuşmacısı olan	
  Özlem	
  
Katısöz’ün ardından konuşmacılarımızla daha yakından tanışabilmek
üzere	
  kahve	
  molasında bir araya geldik.	
  

2. Oturum
İkinci oturumun moderatörlüğünü Yasa	
  Ekşioğlu yaptı.	
  İkinci oturumun ilk	
  
konuşmacısı olan Görkem Töre çevre gönüllüsü insanların iş hayatına
atılırken CV	
  çalışmalarında ne	
  gibi farklılıklar yaratabilecekleri hususunda
güncel bilgiler verdi.	
  Ardından ikinci konuşmacımız olan Kardelen	
  Afrodit	
  
Adsal, Danimarka’da biyogaz iş geliştirme uzmanı olarak çalıştığı	
  süreçteki	
  
deneyimlerini	
  paylaştı.	
  Türkiye ile bağlarını asla koparmayan Adsal
“Çocukluğum Çanakkale-‐İstanbul	
  arasında geçti.	
  Feribotla giderken dağların
ardındaki rüzgar enerjilerini görüp hep	
  büyük işler yapacağım derdim”	
  
şeklinde konuştu.	
  Bize hedefinin aslında daha çocukken belli	
  olduğunu ve bu
bağlamda da	
  kararlılığın ne	
  kadar önemli olduğunu anlattı.	
  Akabinde
hepimizin sosyal medyadan da	
  tanıdığı Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi
Barış Gençer Baykan “Türkiye’de Yenilenebilir Enerjide Genç İstihdamı:Rüzgar
ve Güneş Sektörlerinin Değerlendirilmesi”	
  başlıklı raporunu bizlerle paylaştı.	
  
Ardından “İşini güneşe Dön”	
  isimli projesinden bahsetti.	
  Konuşmacılarımızla
önümüzdeki dönemlerde de	
  görüşmek dileğiyle.	
  

ÇEDBİK-‐ LEED	
  Eğitimi
ÇEVRE	
  dediğinizde,	
  iklim değişikliğiyle mücadele dediğinizde bunların
olmazsa olmaz unsurlarından	
  biri “Yeşil	
  Binalar”.	
  Yani çevreye uyumlu,	
  enerji
ve su kaynaklarını verimli kullanan,	
  insan sağlığına zarar vermeyecek
malzemelerle yapılan binalar.	
  Dünya genelinde en	
  çok kullanılan yeşil bina
derecelendirme sistemi olan LEED’in (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda
Liderlik)	
  yeni versiyonu lanse edildi.	
  Binaların tasarımı,	
   inşası ve işletimi
açısından performans değerlendirmesinin yapıldığı LEED,	
  18	
  yıldır yenilikçi
versiyonlarıyla küresel yeşil bina piyasasına öncülük etmekteydi ve 26	
  
Mart’ta yayınlanan LEED	
  v4.1	
  versiyonu ile bir ilke daha imza atmış oldu.	
  The	
  
U.S.	
  Green	
  Building	
  Council	
  (USGBC)	
  ve teknik ekibin kıdemli başkan
yardımcısı Melissa	
   Baker,	
   yapılan değişikliklerin her	
  tür proje için
sertifikasyon sürecini basitleştirip kolaylaştıracağını söylemişti.	
  Bütün binaları
LEED	
  kullanıcısı yapmakta kararlı olduklarını ve LEED4.1’in	
  lansmanının yeşil
binalar vizyonu için atılmış önemli bir adım olduğunu belirtmişti

• Öğrencilerimizden	
  
Tuba	
  Parlak	
  ve	
  Yaren	
  
Tanış 11	
  Nisan	
  2018	
  
tarihinde Çevre	
  Dostu
Yeşil	
  Binalar Derneği	
  
(Çedbik)	
  tarafından
alanında
professyoneller ile
verilen LEED	
  v.4	
  
eğitimine bir Green	
  
Associate	
  olma hayali
ile katıldılar.

Bu	
  sistemin puanlaması 6	
  kategoride yapılıyor:	
  Sürdürülebilir Araziler
(14	
  puan),	
  Su	
  kullanımında etkinlik (5),	
  Enerji ve Atmofer (17),	
  Malzeme
ve Kaynaklar (13),	
  İç Hava Kalitesi (15),	
  İnovasyon ve Tasarım (4	
  artı 1	
  
puan da	
  tasarımda LEED	
  sertifikalı profesyonel kullanmaktan
kazanılıyor).	
  Bu	
  puanlamaya göre binalar dört ayrı alanda sertifika
alabiliyorlar:	
  Sertifika:	
  26	
  -‐ 32	
  puan,	
  Gümüş:	
  33	
  -‐ 38	
  puan,	
  Altın:	
  39	
  -‐ 51	
  
puan,	
  Platin:	
  52	
  -‐ 69	
  puan.	
  Farklı projeler için farklı LEED	
  sertifika
sistemleri geliştiriliyor.	
  Ekonomiye özellikle sürdürülebilirlik ve yaşam
kalitesi açısından gerek yenilenebilir enerji kullanımı gerekse de	
  atık
madde ve suların geri dönüşümü ile büyük etkisi olan bir sistem.	
  Bu	
  
kısım eğitimde sürdürülebilir araziler başlığında Çedbik’in uluslararası
ilişkilerden sorumlu Yardımcı Başkan’ı “Yeşil Kadın”	
  Dr. Duygu	
  Erten
tarafından verildi.	
  

“Yeşil	
  kadın” dedik, çünkü her	
  yıl,	
  çevreyi korumayı görev edinmiş,	
  daha
yeşil,	
  daha temiz,	
  daha yaşanabilir bir dünya için çalışan STK	
  lideri,	
  
politikacı,	
  iş insanı küresel çapta 10	
  kadına Amerikan Yeşil	
  Binalar
Konseyi’nin “Sürdürülebilirlikte Lider Kadınlar”	
  ödülü veriliyor.	
  Ne	
  mutlu
bize ki 2017	
  yılında bu ödülü Türkiye’den Dr. Duygu Erten almıştı ve biz	
  
de	
  kendisinden faydalanma şansına bu eğitim aracılığıyla erişmiş olduk.	
  
Çevre adına farkındalık yaratmak ve elini taşın altına koymak isteyenlere
eğitimi tavsiye ediyorum.	
  Lütfen etkinizi küçümsemeyiniz ve	
  bu
sürdürülemez düzenle mücadele için bir yerden başlayınız.	
  YEŞİL	
  
ekonomi, yeşil kadın,	
  yeşil	
  dönüşüm ülkesi olmamız dileğiyle…
Tuba	
  PARLAK

Katıldığımız	
  Etkinliklerden	
  Ek	
  Görseller

