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Duyurular

“Bütünün Hayrını Gözeten” Bir Gıda Tüketim Modeli 
2013 Gezi Direnişi sonrasında oluşan park, mahalle ve dayanışma forumları esnasında ortaya çıkıyor Kadıköy Kooperatifi

fikri. Kurulma aşamasının en başlarında Caferağa Dayanışması ile organik pazar ve mahalle çalışmaları gibi etkinlikler kısa
bir süre sonra kooperatif kurma düşüncesine evriliyor. 2014 yılında Çiftçi-Sen, Anadolu’da Yaşam Kooperatifi, Bükoop ve

Tohum İzi Derneği’nin katılımıyla forum ve dayanışmadakilerin organize ettiği bir çalıştay düzenleniyor. Bu çalıştayın
ardından Kooperatif Model Taslağı ortaya çıkıyor ancak bir takım grup içi sıkıntılar sebebiyle Kooperatif Çalışma Grubu

faaliyetlerini durduruyor. 2015’in başında ise yeni katılımcılar ile birlikte çalışmalar tekrar başlıyor. “Kadıköy Tüketim
Kooperatifi Girişimi” isminin belirlenip, sosyal medya hesaplarının açılmasıyla, teorik tartışmaların yanı sıra pratik

çalışmalara da başlanmış oluyorlar. Detaylar için tıklayınız.

Intersolar Europe 
Solar enerji endüstrisinin önemli etkinliklerinden Intersolar planlandigi gibi 17-19 Haziran'da yapilacak. Detaylar için

tıklayınız.

 

Güncel Haberler

 

İklim grevleri koronavirüs sebebiyle dijital ortama taşınıyor 
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını milyonlarca insanın hayatını etkilerken, iklim için her
hafta düzenli okul grevine çıkan ve toplu eylemler düzenleyen öğrenciler bazı ülkelerde
grevlerini dijital ortama taşıyacaklarını duyurdu. İsveçli iklim aktivisti ve Fridays for Future
(Gelecek için Cumalar) hareketinin ilham kaynağı Greta Thunberg sosyal medyada yaptığı
paylaşımda “Sayılarınızı düşük, ruhlarınızı yüksek tutun” dedi. (Yesil Gazete)

 

Borusan EnBW Saros RES için finansman anlaşmalarını tamamladı 
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 180 milyon ABD Doları tutarında yatırım ile
hayata geçecek proje için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 80 milyon ABD Doları, Alman
İhracat Finansman Ajansı (Euler Hermes) destekli olarak DZ Bank da 65 milyon ABD
Doları tutarında kredi sağlayacak. Yatırım için İş Bankası ve Garanti BBVA da toplam 65
milyon dolar tutarında ECA finansmanına yönelik banka garanti mektubu sağlayacak.
(Yesil Ekonomi)

 

Hayatın Tohumları: İklim Değişikliğine Uyum Sağlayan Bitkiler 
Londra’da bulunan Kew’den beş uzman, türleri belirlerken kuraklık ve hastalıklara direnç
gösterme ve artan küresel sıcaklara ayak uydurabilme gibi karakteristik özellikleri inceledi.
Kew tarafından yürütülen Crop Wild Relatives Project (Yabani Akraba Ekin Projesi – CWR)
teknik elemanı Eleanor Wilding, havucun yabani akrabası Daucus carota’yı seçti. Kesseler
ise seçilen tohumun 30 kat büyüttüğü görüntüsünü turuncu tonda boyadı ve ortaya çıkan
görüntü sivri uçlu bir yıldızı anımsattı. Daucus carota’nın (Görsel 1) kökenleri Afganistan,
Pakistan ve İran’ı içinde bulunduran İran Platosu’na dayanırken, artık Asya ve Avrupa’da
da yetiştiriliyor. Tohum örnekleri Kew’in 39 bin türe ait 2 milyarı aşkın tohuma ev sahipliği
yapan Batı Sussex’teki Milenyum Tohum Bankası’ndan (Millennium Seed Bank – MSB)
temin edildi. Wilding, “MSB tarlalarının uç kısımlarında Daucus carota yetiştiriyoruz” diyor.
(İklim Haber)

 

İklim Krizi; Türkiye’de Tarımın Çıkmazları ve Politik Ekolojisi 
İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)- Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi’nin
desteğiyle Fikret Adaman, Duygu Avcı, Umut Kocagöz ve Gökçe Yeniev’in “İklim Değişikliği
Bağlamında Türkiye’de Tarımın Politik Ekolojisi” araştırması, aslında uzun bir çalışma
dizisinin ilk ayağı olarak tasarlanmış. Çalışmada öne çıkan temel problematik ise, iklim
değişikliği ve tarım ilişkisi bağlamında Türkiye’ye odaklanarak, son 20 yılda neoliberal
politikaların arka planında neler olduğu ve yakın gelecekte neler olmasının beklendiği.
Araştırmacılar, bu yoldan giderek, iklim krizine uyum ve azaltım bağlamında, Türkiye’deki
farklı kesimlerin ve farklı köylülük tipolojilerinin bu süreçlerden ne şekilde etkileneceğine de
bakmayı hedeflediklerini söylüyorlar. Farklı aktörler dışında, coğrafyadan coğrafyaya,
üründen ürüne, sermaye kullanımına kadar birçok farklı parametreye de odaklanan
çalışma, sadece iklim değişikliğinin tarım üzerindeki mevcut etkileri ve tarımı neler
beklediği ile kendini sınırlandırmıyor. (Iklim Haber)

 

Rusya yılda 160 milyon ton LNG üretme kapasitesine sahip 
Rus özel doğalgaz şirketi Novatek CEO’su Leonid Mikhelson yaptığı açıklamada,
Rusya'nın yılda 160 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretme potansiyeline sahip
olduğunu söyledi.Rusya’nın üst parlamentosu Federasyon Konseyi, Kuzey Kutbu'nda daha
fazla LNG üretimi için doğalgaz üretiminden vergi almamayı onaylamıştı. Vergi
muafiyetinden Novatek de faydalanacak. (Enerji Günlügü)

 

Mısır’da fırtına ve selden 21 kişi öldü 
Mısır’da etkili olan fırtına ve yoğun yağışa bağlı sel felaketlerinde 21 kişi öldü. Başbakan
Mostafa Madbouly, ülkede 35 veya 40 yıldır bu kadar kötü bir hava koşulu yaşanmadığını
söyledi. Mısır Bugün’de yer alan habere göre ölümler elektrik çarpması ve enkaz altında
kalma sonucunda gerçekleşti. Ölenler arasında üstüne ağaç düşerek ölen altı yaşında bir
çocuk da vardı. (Yesil Gazete)

 

Karantina Etkileri: Kuzey İtalya’daki Hava Kirliliği Azaldı 
Uydulardan sağlanan görüntüler sonucu İtalya’nın kuzey bölgelerinde, trafik ve endüstriyel
faaliyetlerin durma noktasına gelmesi nedeniyle hava kirliliğinin gözle görülür oranda
azaldığı gözlemlendi. Temiz Hava Hakkı Platformu ise, kirli hava solumanın solunum
sisteminin savunma mekanizmalarını bozarak bireylerin, koronavirüs gibi zararlı
mikroorganizmalardan daha fazla etkilenmesine sebep olduğuna dikkat çekti. İtalya
hükümetinin koronavirüsü ile mücadele etmek adına ülke çapında karantina ilan etmesi
üzerine, ülkenin kuzey bölgesindeki hava kirliliğinde gerileme gözlemlendi. Cuma günü (13
Mart) yayımlanan uydu görüntüleri, küresel salgının emisyonlar üzerindeki potansiyel
etkilerini ortaya koyan yeni bir örneği ortaya koydu. (Iklim Haber)

 

İklim Değişikliği: 2020 kışında sıcaklık rekoru kırıldı 
Kutuplar hâlâ soğuk, ancak hızla ısınıyor. Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden alınan
son verilere göre, rekorlar kitabını güncelleme zamanı geldi. Geçtiğimiz Şubat ayı, yalnızca
dünyanın gelmiş geçmiş en sıcak ikinci Şubat ayı değildi. Avrupa'da Aralık ayı başından
Şubat sonuna kadarki tüm kış dönemi boyunca sıcaklık 1981-2010 ortalamasının 3,4
santigrat derece üzerindeydi. Böylelikle bu kış sıcaklık rekoru kırıldı. Verilere göre,
Antarktika'da yaz sonu ortalamadan daha sıcaktı, Avustralya daha soğuktu ve Siberya ile
Orta Asya'da sıcaklıklar Şubat ayı ortalamasından önemli ölçüde daha yüksekti.
(euronews)

Yazi

Prof. Dr. Levent Kurnaz: “Çekirge sürüleri ve değişen iklim
koşulları” (Yesil Gazete)

Haftanın Fotoğrafı

Korona virüsü iklim grevine engel olmadı. (Talkradio)  

Haftanın Karikatürü

Haftanın Sözü

-Haber başlıklarının ve/ya resimlerin üzerine tıklayarak haberlerin orijinal kaynaklarına gidebilir ve
konular hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

-Bültenimize üye olmak için sitemizde bulunan üyelik linkini kullanabilirsiniz. 

-Bülten üyeliğinden çıkmak için tıklaynız.
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