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Prof Dr Nuri AZBAR, 1990 yılında DEÜ Çevre mühendisliğinden mezun olmuş, 1993’de aynı 

üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. 1999 yılında Amerika Birleşik Devlerinde 

Vanderbilt Üniversitesinde İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde doktorasını biyogaz 

tesisleri tasarımı üzerine tamamlamıştır.  

Biyoyakıtlar özelinde yenilenebilir enerji konularında çalışan sayın Azbar “Sanayide Endüstriyel 

Ekoloji ve Sürdürülebilir Temiz Üretim”, Sürdürülebilir Yerleşkeler”, “Endüstriyel Atıksu 

Arıtımı”  gibi konularda çalışmakta ve lisans ve lisansüstü dersleri vermektedir. Sanayi Odası, 

Çevre Mühendisleri Odası ve Çevre temalı derneklerle ortak çalışmaları ile sanayide ve toplumda 

çevresel gelişmelere katkı vermektedir.   

Prof. Dr Nuri Azbar halihazırda Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik 

Bölümü öğretim üyesidir. Biyomühendislik Bölümündeki temel eğitim yaklaşımı ve vizyonu 

“Biyorafineri” konsepti olup, atıktan değere dönüşümlerde katma değeri yüksek çıktıların 

üretimine yönelik araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. 
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Abstract 

Küresel ısınmanın kriz haline dönüşmesinde en önemli rolü olan fosil bazlı enerji kullanımlarımız 

ve faaliyetlerimiz artık insanoğlunu geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru götürmektedir. Son 

yıllarda daha sık ve şiddetli görülen kuraklıklar, salgın hastalıklar, tarımsal ürünlerde ani iklim 

değişikliklerine bağlı zararlar ve benzeri çevresel bozunmalar küresel ölçekte çok radikal 

tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Geçmişte benzeri hamleler olmasına rağmen 

istenen başarı ve kararlılık temin edilememiş ve AB Yeşil Mutabakatı bu noktada 2019 yılında 

devreye girerek sıfır karbonlu bir kıta olma yolunda kesin ve net karar alınmıştır. Bu mutabakata 

göre fosil bazlı karbon salımlarında 1990 yıllara göre 2030 yılına kadar %55 oranında azaltım ve 

2050 yılına kadar da “Net SIFIR KARBON” olma hedefi oluşturulmuştur. “Sınırda Karbon 

Vergilendirilmesi (SKD”) ile karbon ayak izi düşürülmesi otokontrol altına alınacak, aksi 

uygulamalarda yüksek karbon vergileri (85 Euro/ton şuan için geçerli rakam ve artacaktır) ile 

karşılaşılacaktır. AB ile en önemli ekonomik faaliyetlerimizden birisi olan tarım sektörü de bu 

bağlamda payına düşen sorumlulukları yerine getirmek zorunda kalacaktır. Bu açıdan 

bakıldığında sürdürülebilir tarım açısından da önemli hamlelerin (Dekarbonizasypn, 

Detoksifikasyon, Dematerilizasyon) yapılması ve döngüsel ekonomi kriterlerinin hayata 

geçirilmesi kaçınılmazdır. Bu sunum kapsamında AB Yeşil Mutabakatı genel hatları tarım ve 

gıda penceresinden bakılarak verilecektir. 

  

 


