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Duyurular

iklimBU İklim Muhabbetleri 
Prof. Dr. Levent Kurnaz ile iklimBU İklim Muhabbetleri 2. bölümünü Youtube üzerinden tekrar izleyebilirsiniz.

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

 

Yüksek karbonlu ürünlere de sigara paketlerindeki uyarılar gerekli 
Bir grup halk sağlığı uzmanı sigara paketlerinde yer alan uyarılarda olduğu gibi, iklim
krizinin sağlık üzerindeki etkilerini göstermek için uçak biletleri, enerji faturaları ve benzin
pompaları gibi yüksek karbonlu ürünlerde benzer uyarıların konulması gerektiğini
savunuyor. Guardian’da yer alan habere göre uzmanlar bu şekilde tüketicilerin satın
aldıkları ürün ve hizmetlerin iklim çöküşü üzerindeki etkisinin farkında olmasına katkı
sağlamayı amaçlıyor. Uzmanlara göre bu yöntem hem oldukça ucuz hem de etkili olacak.
(Yesil Gazete)

 

GCL 60 GW kapasiteli güneş paneli fabrikası kurmayı planlıyor 
Çinli güneş paneli üreticisi GCL Systems Çin’de yıllık 60 GW güneş paneli üretim
kapasitesine sahip olacak bir fabrika kurmayı planladığını açıkladı. Şirket tarafından
Shenzen Borsası’na gönderilen açıklamaya [1] göre fabrika Hefei Döngüsel Ekonomi
Uygulama Sitesi’nde inşa edilecek. Dort faz halinde gerçekleşecek yatırımın 2020-2023
yılları arasında, her yıl 15 GW’lık yeni kapasite devreye alınacak şekilde tamamlanması
hedefleniyor. (Yesil Ekonomi)

 

Trump Hükümeti Şirketlere Kirlilik Yasalarını Çiğneme İzni Verdi 
Trump hükümeti, ABD Çevre Koruma Ajansı’nın (US Environmental Protection Agency –
EPA) eski yetkililerini şaşkına uğratan olağanüstü bir karar alarak, rutin olarak yapılan
kirlilik görüntüleme ve raporlamalarına uyulmasını beklemeyeceğini ve bu kurallar
çiğnendiğinde herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. Kirleticiler Covid-19
salgınını gerekçe olarak gösterdikleri sürece çevre yasalarını görmezden gelebilecek. EPA,
kamu sağlığını tehlikeye atan bu süreçte eyaletlerin kararına saygı duyacak ve şartları
değerlendirerek müdahale etme kararı alacak. Askıya alma durumunun ne zaman
sonlanacağı ise belli değil. (İklim Haber)

 

Japonya’nın Güncellenmiş NDC’si Hayal Kırıklığına Neden Oldu 
Japonya daha önceden hazırladığı 2030’a kadar olan küresel ısınmayla mücadele planını
30 Mart günü yeniden teyit etti. Paris Anlaşması mimarları, planın yeterince güçlü olmadığı
konusunda eleştirilerde bulunuyor. Ulusal Katkı Beyanı (NDC) olarak da bilinen
güncellenmiş iklim eylem planını BM’ye sunan ilk G7 endüstriyel ülkesi olan Japonya, 2015
yılında koyduğu seragazı emisyonlarını 2030’a kadar 2013 seviyelerine göre %26 oranında
azaltma hedefini başarana kadar kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. (Iklim Haber)

 

Karanlıkta yüzde 25 verimliliğe sahip organik güneş hücresi üretildi 
Fransız araştırma enstitüsü Fransız Alternatif Enerjileri ve Atom Enerjisi Komisyonu'nun
yeni enerji teknolojileri ve nanomalzemeler (Liten) bölümü ve Japon tekstil şirketi Toyobo,
geleneksel, inorganik güneş pillerinin çalışamadığı yerlerde işlev görebilecek ince, esnek
ve dünyanın en verimli güneş hücrelerini geliştirdi. Ortaklığın altı aylık çalışmaları
sonucunda iç mekan uygulamaları için geliştirilen süper organik güneş pilleri yapılan
testlerde yüzde 25 verimlilik gösterdi.Organik güneş hücreleri, nesnelerin interneti
uygulamaları için kablosuz bir enerji kaynağı olarak veya sıcaklık-nem ve hareket
sensörleri gibi cihazlarda kullanılabilecek. (Enerji Günlügü)

 

İklim aktivisti çocuklardan video-klip: Dünya Evimiz ve Yanıyorsa… 
İklim aktivisti çocukların oluşturduğu Fridays For Future (Gelecek için Cumalar) Türkiye
eylemcileri, kendi yazdıkları ve seslendirdikleri Dünya Evim ve Yanıyorsa adlı şarkılarını ve
çektikleri videoyu paylaştı. 3 Nisan’da tüm dünyada koronavirüs salgını nedeniyle internet
ortamında gerçekleştirecek digital iklim grevi öncesinde yayımlanan video, Ada Müzik
Stüdyoları’nda çekildi. Sözleri aktivist gençlerin cümleleri ve manifestosundan derlenen,
müziğini Tuna Erlat ve Banu Kanıbelli’nin yaptığı video klibi Ali Kanıbelli çekti. (Yeşil
Gazete)

 

AB, Koronavirüs Planında İklim Krizini Dikkate Alacak 
Avrupa Birliği’nin (AB) 27 lideri, geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşen altı saatlik bir video
konferansın ardından koronavirüs ekonomik toparlanma planını koordine etme konusunda
anlaştı. Yapılan açıklamada, planın detaylarının üzerinde çalışılacağı belirtildi. Aynı
zamanda planın, AB’nin gezegeni ısıtan emisyonları azaltma amacını tanımlamak için
kullandığı “yeşil dönüşüm” ile tutarlı olmasının gerekliliğinin kabul edildiği ifade edildi.
Avrupa Komisyonu, Greta Thunberg’in de katıldığı toplantıda AB’nin 2050 net sıfır emisyon
hedefini yasal olarak bağlayıcı kılacak “İklim Yasasını” onaylamıştı. AB Haziran’da 27 üye
ülkesinin zirvede planı onaylamasını istiyor. Üye ülkeler arasında sadece Polonya plana
karşı çıktı. (İklim Haber)

 

Küresel gıda güvenliği ve Türkiye 
2019 yılının son günlerinde ortaya çıkan yeni salgın hastalık, gıda güvenliğini her açıdan
tehdit eden bir konumda. Ölümcül virüs kısa sürede küresel tedarik zincirini
parçalayabilecek hale geldi. Özellikle gıda ürünlerinde yaşanan talep artışı beraberinde
fiyat artışlarını getirirken, devletler gıda piyasasına müdahale ettiler. Ancak küresel ticaretle
birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olan ulus devletler, gerekli ürünleri tedarik etme konusunda
henüz başarı elde edemediler. Kovid-19 olarak adlandırılan Vuhan virüsünün 21. yüzyılda
sadece gıda güvenliğinde değil, daha birçok alanda yeni yaklaşımların benimsenmesine
neden olacağı ve peşinden değişimi getireceği açıktır. (AA)

Yazı

Koronavirüs gezegeni kurtarabilir mi? (Yesil Gazete)

Haftanın Fotoğrafı

Antarktika'daki Casey Araştırma İstasyonu, bu yaz rekor sıcak hava dalgası deneyimledi. (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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