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ÜNİVERSİTE İLE İLİŞKİLER 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, 
MİMARLIK BÖLÜMÜ KÜTÜPHANESİNE, ODAMIZ YAYINLARI HEDİYE 
EDİLDİ 

Şube Başkanı Ercan Şen ve Şube Yazmanı Adem Tanrıver 23 Haziran 2017 Cuma 
günü Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünü 
ziyaret ederek fakülte dekanı Prof. Dr. Ali Özbilen, Mimarlık Bölümü Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Havva Özdoğan ve bölümde görevli araştırma görevlileri ile 
birlikte görüşme yapmıştır. Ziyaret sonrasında fakülte ve bölüm kütüphanesinde yer 
alması amacıyla odamız yayınları verilmiş ve bundan sonrada özellikle Mimarlık 
bölümünün her açıdan destekleneceği belirtilmiştir.  
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BASIN AÇIKLAMASI 

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ VE ÇEVRE KORUMA HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI 

Çevre sorunları, asıl olarak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan hızlı 
ekonomik büyüme ile öncelikle Batıda olmak üzere, toplumların gündemine girmiş 
ve daha yoğun biçimde yansımaya başlamıştır. Sanayi Devrimiyle birlikte ortaya 
çıkmaya başlayan ve insan sağlığını ve ekonomiyi etkileyen hava kirliliği ve 
ormanların yok olması gibi sorunlarla çevre sorunları oluşmaya başlamıştır. 1972`de 
Roma Kulübü tarafından hazırlanan Ekonomik Büyümenin Sınırları ve Dünya Çevre 
ile Kalkınma Komisyonu tarafından yayımlanan Ortak Geleceğimiz adlı rapor, çevre 
sorunlarının uluslararası politik alana taşınmasını sağlanmıştır. 

Türkiye`de "çevre"ye ilişkin konular, "çevre" kavramından ve ekosistem bilincinden 
uzak olmakla birlikte 1940`lı yıllarda toprağa ve ormana ilişkin sorunlarla ortaya 
çıkmıştır. Nitekim sanayileşmeyle birlikte sanayiye dayalı kirlilik sorunu da çevre 
sorunları arasına girmeye başlamıştır. 1960`lı yıllarla birlikte ortaya çıkan hava 
kirliliği en somut biçimde algılanan çevre sorunu olmuş, birçok disiplinin çevre 
konularına ilişkin çalışmalarının başlatıcısı olmuştur. 

 

Öncelikle Ülkemizde ve yerelde yaşadığımız yerleşmelerde çevre konusu ele 
alındığında, aşağıda belirtilen hususlara öncelik verilmesi gerekmektedir. 

 Temel sağlık hizmetleri ile temiz içme ve kullanma suyu ile kanalizasyon 
hizmetleri nüfusun tamamına ulaştırılmalı, 

 Tüm paydaşların çevre koruma konusunda eğitimi ve bilinçlendirilmesi için 
gerekli altyapı oluşturulmalı, 

 Çevre bilimleri ve teknolojileri konularında araştırmaların yürütülmesi için 
gerekli teşvik ve destek sağlanmalı, 
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 Ulusal mevzuat her alanda uluslararası hukuk ile uyumlu hale getirilmeli; 
taraf olunan uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülük ve taahhütlerin yerine 
getirilmesi için altyapı çalışmaları tamamlanmalı, 

 Mevcut durumun sağlıklı ve gerçekçi bir şekilde ortaya konmasına yarayacak 
envanterler yapılmalı ve çevresel sorunlar belirlenmeli, 

 Üretim ve hizmet sektörlerinin tümünde temiz üretim teknolojileri 
kullanılmalı ve yatırımcılar bu yönde teşvik edilmeli, 

 Doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğinin korunmasına ve yaşatılmasına önem 
verilmeli, orman alanları, tarım alanları, mera alanları, kıyı alanları gibi 
korunması gerekli olan alanlar ekolojik ve sürdürülebilir bir planlama 
çerçevesinde korunmalı ve kullanılmalı, 

 Tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere korunarak aktarılması için yasa ve 
denetim sorunları çözülmeli; eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları arttırılmalı, 

 Acil durum yönetimi çevresel risk değerlendirmeleri yapılarak acil durum 
yönetim stratejileri ve gerek doğal gerekse çevresel afetlere yönelik sakınım 
planları hazırlanmalıdır. 

Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi, tüm çevresel değerlerin korunmasında, 
yaşatılmasında, yönetiminde, toplum ve kamu yararını gözeterek, gelecek nesilleri 
düşünerek hareket etmeye devam edecektir. Havasına, suyuna, toprağına, kısacası 
tüm yaşam alanlarına ve bu yaşam alanlarında hala hayat bulmaya çalışan nesilleri 
koruyan ve koruyacak olanların Dünya Çevre Gününü ve Çevre Koruma Haftasını 
kutluyoruz. 06.06.2017 

  

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 

TRABZON ŞUBESİ 

 


