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Duyurular

Oil Market Report 
IEA (Uluslararası Enerjı Ajansı)'nın hazırladığı 'Oil Market Report March 2020' yayımlandı. Raporda Covid-19

(Koronavirüs)'in Çin başta olmak üzere tüm dünyaya yayılması ve buna bağlı olarak 2020 temel durum küresel petrol talep
tahmininin azalmış olması gibi konular yer alıyor. Detaylar için tıklayınız.

Dijital İklim Eylemi 
Yeni koronavirüs (kovid-19) sebebiyle 3 Nisan’da 5’incisi düzenlenecek küresel iklim grevimiz İsveçli iklim aktivisti ve Fridays
For Future (Gelecek için Cumalar) hareketine ilham veren Greta Thunberg‘in çağrısıyla bu sefer dijital olarak gerçekleşecek.

Detaylar için tıklayınız.

 

Güncel Haberler

 

Bankalar Paris Anlaşması’ndan bu yana fosil yakıtlara 2.7 trilyon dolar aktardı 
Bankaların, küresel ölçekte fosil yakıtlara aktardığı finansmanı ortaya koyan en kapsamlı
raporuun bu yılki verileri yayımlandı. “Bankalar İklim Değişikliğini Finanse Ediyor” başlıklı
rapor, Paris Anlaşması’nın Aralık 2015’teki kabulünden bu yana, 35 küresel bankanın fosil
yakıtlara her yıl artırmak suretiye toplam 2,7 trilyon doların üzerinde finansman aktardığını
ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin
(Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC) 1,5° Küresel Isınma Özel Raporu,
iklim krizinin en ağır sonuçlarını bertaraf etmek için küresel ölçekte karbon emisyonlarının
acilen azaltılması gerektiğini ortaya koymuştu. Ancak raporun bulguları, dünyanın önde
gelen bankalarının finansman modellerinin, iklim krizini desteklemeye devam ettiğini
gösteriyor. (Yesil Gazete)

 

TurSEFF finansmanı 640 milyon avroyu aştı 
TurSEFF Finans Kurumları İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu Solar İstanbul 2020 Fuar ve
Konferansı’nın Güneş Enerjisi ve Finans başlıklı oturumunda bir konuşma yaptı.
Konuşmasında TurSEFF’in hedef kitlesinin Avrupa Birliği KOBİ kriterlerine haiz olan, yani
çalışan sayısı 250, yıllık cirosu 50 milyon ya da mali bilanço toplamı 43 milyon avro altında
olan KOBİ’ler ve belediyeler olduğunu kaydeden Hatipoğlu, finansman desteğinde alt limit
olmadığını, üst limitin ise proje başına 5 milyon avro olduğunu ayrıca enerji yatırımlarında
10 MW üst limit uygulandığı bilgilerini verdi. (Yesil Ekonomi)

 

Koronavirüs Hava Kirliliğinde Büyük Düşüşlere Sebep Oluyor 
Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) yayımladığı uydu görüntülerine göre, küresel koronavirüs
salgını endüstriyel faaliyetleri durduruyor ve dünya genelindeki hava kirliliği seviyesini
geçici olarak aşağıya çekiyor. ESA’nın Sentinel-5P adlı uydusundan edinilen bulgulara
göre, son altı haftada Asya ve Avrupa’nın şehir ve endüstriyel bölgelerindeki azot dioksit
(NO2) seviyeleri geçen seneye göre gözle görülür şekilde düştü. Araba motorları, elektrik
santralları ve diğer endüstriyel süreçler sonucu açığa çıkan NO2’nin astım gibi solunum
hastalıklarını ağırlaştırdığı düşünülüyor. (İklim Haber)

 

Koronavirüsten İklim Krizine Kötü Haber 
Alışılmamış koronavirüs salgını günlük hayatı değiştirdi: okullar, ofisler ve ibadet yerleri
kapatıldı, bar ve restoranlar kepenkleri indirdi ve dünya liderleri küresel salgın sonucu
panik alışverişi yapan vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyor. Covid-19 vakalarını azaltma
mücadelesi dünya çapında devam ederken, iklim değişikliği mücadelesinde geride
kalınıyor. Covid-19 sebebiyle azalan uçuşlar ve endüstrinin yavaşlamasıyla 2020 yılındaki
küresel emisyonlarda bir düşüş yaşanabilir. Ancak küresel ekonomi iyileşmeye başladıkça
düşük petrol fiyatları ile birlikte fosil yakıt tüketimi muhtemelen artacak ve bu da
yenilenebilirlere yapılan yatırımları ve elektrikli araç endüstrisini kötü etkileyecek. (Iklim
Haber)

 

Dünyanın dörtte biri aşırı derecede susuzluk çekiyor 
Su temini ve klima teknolojileri alanında çalışmalar yürüten Alman pompa ve pompa
sistemleri üreticisi Wilo, Dünya Su Günü kapsamında suyun hayatımızdaki önemi ve su
kaynaklarının korunması konusuna dikkat çekti. Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü’nün
(WRI) araştırmasına göre dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı derecede susuzluk
çektiğini ve birçok ülkede çeşme suyu dahi verilemeyecek derecede kuraklık yaşandığını
vurgulayan Wilo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ürek, Dünya Sağlık Örgütü’nün Raporu’na
göre ise yaklaşık 159 milyon insanın içme suyunu su birikintileri ve yüzey sularından
topladığı bilgisini paylaştı. Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişme Raporu’nda 2 milyar
insanın temiz suya erişme noktasında sıkıntı yaşadığının açıklandığını aktaran Ürek, Wilo
olarak herkesin temiz suya kolaylıkla ulaşabileceği bir dünya için suya ve geleceğe yön
verme hedefiyle yol aldıklarının altını çizdi. (Enerji Günlügü)

 

COP26 İklim Zirvesi video konferans ile yapılabilir mi? 
Koronavirüs salgınının ne kadar süreceği konusundaki belirsizlik, önümüzdeki aralık
ayında Glasgow’da yapılması planlanan BM İklim Zirvesi- COP26‘nın akıbeti hakkında
şüphelere yol açtı. İklim değişikliği konferansı, “Birleşik Krallık’ın şimdiye kadar ev sahipliği
yaptığı en büyük uluslararası zirve” olarak değerlendiriliyor ve iklim acil durumuyla
mücadelede için 30.000’den fazla delege ağırlaması bekleniyor. İngiltere hükümetinin eski
baş bilim danışmanı David King, Radio 4‘ün Bugün programına dün yaptığı açıklamada,
zirvenin ertelenmesinin söz konusu olabileceğini belirterek “Yüz yüze toplantılar yapma
alışkanlığından vazgeçmek gerekebileceğini” söyledi. (Yeşil Gazete)

 

Koronavirüs Karantinasındaki Ürdün’de Su Kıtlığı Endişesi 
Ürdünlü yetkililerin 22 Mart günü yaptıkları açıklamada, Ürdün’de ülke genelinde ilan edilen
sokağa çıkma yasağının ertesi günü şikayet ve endişelerin arttığını söyledi. İklim değişikliği
ve fazla kullanım sebebiyle dünyanın en fazla su sıkıntısı çeken beşinci ülkesi olan Ürdün,
Su ve Sulama Bakanlığı sözcüsü Omar Salameh’in ifadesine göre koronavirüse karşı
alınan karantina önlemi sonrası halkın artan su talebiyle baş etmeye çalışıyor. Salameh
kapanan okullar ve iş yerleri ile birlikte, Cumartesi gününden beri (21 Mart) tam teşekküllü
karantina uygulaması başlatıldığını ve insanların evlerinde daha fazla su tükettiklerini
belirtti. Ürdün’de şebeke suyu kentsel bölgelerdeki mahallelere haftada bir gün, erişimi
daha zor olan kırsal bölgelerdeki mahallelere ise iki haftada bir olacak şekilde dönüşümlü
olarak dağıtılıyor. (İklim Haber)

 

Dünya Su Günü'nün 2020 yılı teması 'Su ve İklim Değişikliği' 
22 Mart 1993 tarihinden bu yana her yıl farklı temalarla kutlanmakta olan Dünya Su Günü,
2020 yılında herkesin yaşamını sürdürebilmesi için tatlı su kaynaklarının önemine dikkat
çekmek ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla “Su ve İklim
Değişikliği” mesajı ile kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen kutlamalar ilk
kez 22 Mart 1993 tarihinde 1. Dünya Su Günü’nün kutlanması ile başladı. Her yıl Dünya Su
Günü kapsamında, temiz su kaynaklarına erişim ve tatlı su kaynaklarının
sürdürülebilirliğine dikkat çekilmesi amaçlanıyor. (AA)

Yazı

Prof. Dr. Levent Kurnaz: “Virüsler ve iklim değişikliği” (Yesil
Gazete)

Haftanın Fotoğrafı

Motorlu tekne trafiğinin durması sonucu Venedik'teki berrak sularda deniz yosunu görülmeye başladı.
(The Guardian)  

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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