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SAYI: 012.01.2014/090
KONU: Burs Verilmesi IIak 31.03.2014

2001 yrhnda kurulan Tiirkiye Qevre Koruma Vakfr, Bakanl{rn desteklenmesi ve
giiglendirilmesi faaliyetleri yamnd4 iilkemiz gevre delerlerinin korunmasr ve geligtirilmesine
yiinelik gahqmalara katkr ve destek sallayan bir sivil toplum kurulugu olarak faaliyetini
siirdiirmektedir.

Vakrf senedimizin 3.maddesi d ve g bentleri uyannca; yiiksek lisans ve doklora
d$encilerine burs verilmesi planlanmaktadrr. Burslar tez agamasmdaki ti$encilere verilecek
olup, yiiksek lisans dlrencilerine ayhk 600 TL olmak i.izere 12 ay stiLre ile verileceklir.
Doktora dgencilerine ise ayhk 900 TL olmak i:zerc 24 ay siire ile verilecektir. Tiirkiye Qewe
Koruma Vakfr tarafindan verilecek olan ytiksek lisans ve doktora bursun4 lisans mezunu

olan ancak, EKI de belirtilen konu baghklan altmda tez hazrrlayan dlrenciler
baglurabileceklerdir.

Burs tin bagvurulan her yrl I Ocak-28 $ubat ve 1 Mayrs-30 Haziran tarihleri arasrnda

vakfin web sitesi i.izerinden (u lry.1;gSgy..Ad yaprlacak olup, Burs Komisyonu tarafindan
delerlendirilen bagvuru sonuglan bir asil ve bir yedek olmak iizere, web sitesinde
duyunrlacaktr.

Gerelini bilgilerinize suxrrm.

EKLER :

I adet EKI Dosyasr (Burs Konulart)



EK-1

TURKiYE qEvRE KoRUMA VAKFI

Wxsnx risnNs vE DoKTon^e Odnnncirnniruin BURS KoNULARI

- ENER'I

o Ekolojik Yapt Tasanmt:

Modern binalarda enerii tasanufu, verimlili[i (yenilenebilir enerji kullanrmrJ, geri kazantm,

iklimlendirme gibi gevreye duyarhh!r artlran ozgiin tasartmlar

o Geleneksel Kriy Evleri ve Ktrsal Dtintigtim

Krrsal yerlegmelerde dayanrkh yapr ve gevre kalitesinin ytikseltilmesi igin ddniigiim, geleneksel koy

evlerinin yagahlmasr, kiiy planlamastna bir model konulartnt igeren gahgmalar

- KENTSEL D0NuSuM

. Kentsel Dtiniigiim Atrklartntn Geri Kazantm Yollan,

Kentsel drintig{im atlklannln geri kazanrmr, ddniigimiin gevresel ve ekonomik analizi konulartnt

igeren galtgmalar,

o Kentsel ddntigiim ve emlak deferleme

Kentsel doni1giimde emlak def,erleme y6ntemleri, imarda olugan arh de$erin kentliye drindi.irtilmesi

konulartnt igeren gahgmalar

r "Marka $ehirler" kavramrntn iilke turizmine ve tantttmtna katktst,

- MEKAN / SOSYAL HAYAT

r Ttirkiye'deki MekAnsal Planlama sisteminin sorunlanna kurumsal kapasite gergevesinde

deIerlendirme

. Sug ve MekAn iligkisi

Kentlerde mekAnrn sug olutumuna olumlu, olumsuz katktlartnt inceleyen, suq faktdrlerini ortaya

koyan, mekAnsal giiziim iinerileri geligtiren gahgmalar

. Sosyal Hayatrn Mekina Etkisi

Sosyal hayafin mekAna, mekantn sosyal hayata etkilerini, bireysel yagamrn mekan tasartmtna

etkilerini, yiiksek yaprlann sosyal hayata etkilerini inceleyen gahgmalar

r KentlileqmedenKentlegmeninSosyolojikAnalizi

Krrdan kente gogii, giiE sonucu kentlerde ekonomik ve sosyal hayatr, mekAn seqimi konulartnt

sosyolojik bakrmdan inceleyen galt gmalar

EHIRCILIKLE ITGILI KON



EVRE ItE ILGILI KONU B

Tiirkiye'de S$D Uygulamasrnrn Planlama Sistemine Etkilerinin incelenmesi [Mekansal Strateji
Planlan yaklagtmt)

Ttirkiye'de tehlikeli atrk yonetiminin sorunlarrnrn Ttirkiye'ye sosyal ve finansal maliyetinin
tespit edilmesi

Tiirkiye'de Sewe Denetimi Nasrl Daha Etkin Hale Getirilebilir?: Kurumsal Model 0nerisi

T{irkiye'de Su Ytinetimi'nin kurumsal yaplstna iligkin tespitler ve tineriler

Sanayi B6lgelerinde Terniz Uretim

Qewesel Fayda Maliyet Analizi

Halk Saflrlr Politikalan ve Marka $ehirler

DEN|Z VE KIYI Y6NETiMI

l. Balast suyu yiinetimi ve Balast suyu antrmrn teknolojilerinin Tiirkiye'de uygulanmasrmn

delerlendirilmesi,

2. Bafik gemilerin deniz gewesine olan etkilerinin aragtmlmast,

3. istilacr tiirler ve Tiirkiye deniz ekosistemi iizerindeki etkileri'

4. Gemi bakm, onanm ve stikiim tersanelerinin gewesel yiinetimi,

5. Derin deniz dega{rmn delerlendirilmesi ve ulusal kullammt,

6. Deniz gewesi zararlanmn maliyetlendirilmesi'

7. Deniz ve l:ryr faaliyetlerinde risk y6netimi,

8. Dispersantlann geweye olan etkileri ve iilke denizlerinde kullarumt'

9. Denizlerde petrol ve dolalgaz arama faaliyetlerinin deniz gewesine olan etkileri,

10. Deniz giiplerinin deniz ekosisterni tizerindeki etkileri ve deniz g<iplerinin izlenmesi.

3.

7.



ir<liu orci$ircriGi ve Heve y6xprixri

1, Kyoto drinemine iligkin Birlemiq Milletlerin Rolii ve "Karbon Ticaretinin tevre Eti[i Agrsrndan

De[erlendirilmesi

2. Ttirkiye'de MRV sisteminin izlenmesi ve raporlanmasr kapsamrnda ilgili sektdrlerde (Ene{i ve

sanal sekt6rlerinden biri ) SGE ytinetmelifinin etkilerinin teknik ve ekonomik olarak belirlenmesi

3. Tiirkiye'de ilgili sekt6rlerde (<izellikle enerji sektdriinde) emisyon ticaretinin uygulanabilirlifinin

tespit edilmesi

4. Iklim de$gikliSnin salhk ve turizme sosyo-ekonomik etkileri

5. Demir-gelik sektdrtinde MET (Mevcut en iyi tetnit; Uygulamalan, Tiirkiye'deki dernir gelik

sektdriiniin sayrsr, MET'lerle uyum durumu

6. Yiyecek, igecek ve siit endiistrisi MET (Mevcut En iyi Teknik) Uygulamalan, Tiirkiye'deki grda

sekt6rtiniin sa)nsr ve MET'lerle uyum durumu (Tiirkiye'de grda endiistrisi sayr olarak gok fazla

bulundulu i gin segilmigtir)

7. Qimento sekt6riinde MET Uygulamalan, Tiirkiye'deki gimento fabrikalanmn saysr, MET'lerle

uyum durumu

8. Ulusal hava kirleticileri emisyon miktanmn zamansal ve mek6nsal dalrhmr yaprlarak hava kalitesine

etkisinin uydu verileriyle kargrlagtrrmah olarak incelenmesi

SU VE TOPRAK Y6NETiMi

1) Attk su anttmtnda membran kullanmmdan kaynaklanan konsantre atrk sulann delerlendirilmesine

y6nelik teknoloji uygulamalanmn aragtrrmasl,

2) Zeytin salamura ve karasuyu, giil igleme tesisi atrk sulan, peynir alh suyu vb. anttml giig atrk sulann

temiz iiretim ve anttm teknolojileri aglsrndan incelenmesi ve b<ilgesel ydnetim planlan

olugturulmasr.

3) Ahk su),un geri kazammr konusunda uygun antrna teknolojilerinin belirlenmesi

4) Mezbahane ahk sulanmn ara$trnlmasr,

5) Kiigiik yerlegim yerleri igin uygun, yenilikgi, yerinde antrna tekniklerinin aragtrnlarak ulusal atrk su

ydnetim modeli olugturulmasr.

6) Antrna gamurunun geri kazamm ve bertaraf teknolojilerinin belirlenmesi

? Ahk su anftna teknolojilerinin aragtrnlmasr



ATIKYONETIMI

1) Atrk geri kazamm tesislerinde temiz tiretim ydnetiminin belirlenmesi

2) Poliklorlubifenillerin (PCB) ekipmanlardan anndrrma teknolojileri

3) Mermer atrklan geri kazarum ve iiriin geligtirme teknolojilerinin aragtrnlmasr

4) Atrklann bertarafinda yakma, piroliz, gazlaqtrrma proseslerinin kargrlagtrnmah olarak incelenmesi

ve lisanslandrma kriterlerinin belirlenmesi.

5) Oruiinii tamamlamrg lastiklerin pirolizi sonucu elde edilen pirolitik yallann sentetik yakrtlara

ddniigti.iriilmesi

6) Afik pillerin etkin bir qekilde kayna$nda ayn toplanmasrm sallamak amaoyla uygulanabilir bir

sistem 6nerisinin geligtirilmesi.

7) Atlk pillerin geri kazamm teknolojilerinin ve bertaraf tekniklerinin ekonomik verimlilik ve

uygulanabilirlik agrsrndan kargrlaqtrnlmasr.

8) Atrk elektrikli ve elektronik egyalann Tiirkiye genelinde toplanmasrm etkinlegtirecek alt yaprlann

kurulmasr, toplama sisteminin optimizasyonu,

9) Qiip toplama ve taqrma maliyetlerinin analiz edilmesi,

10) Belediye ahklannda (organik auklar) biyokurutna yiinteminin uygulanabilirlili,

f f) Atrk diizenli depolama ve rehabilite edilen sahalarda depo gazmm hesaplanmasr ve modelleme

yiintemlerinin aragtrnlmasr,

12) Atlk motor ya$ toplama sisterninde kontrol mekanizmalanmn olugturulmasr

13) Bitkisel atrk yallann konutlardan toplanma mekanizrnalanmn ara5tmlmasr,

14) istanbul'da ingaat ve yrkrnh atrklanmn delerlendirilmesi, ingaat yrkrntr atrklannm geri

kazammrndan elde edilecek iiriinlerin ve kullamm alanlanmn belirlenmesi.


