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Duyurular

COP26 
Kasım ayında Glasgow’da düzenlenmesi planlanan COP26 koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Detaylar için

tıklayınız.

Karantinada iklim kriziyle ilgili kendimizi geliştirmek için 10 öneri 
Karantina günlerinde iklim krizi hakkındaki bilgilerinizi tazelemek ve kendinizi geliştirmek istemez misiniz? İPM kıdemli iklim

bilimcisi Ümit Şahin sizin için bir liste hazırladı.

 

Güncel Haberler

 

İklim aktivistleri dijital iklim grevinden seslendi: Evde kalalım ama evimiz yanıyor 
Küresel çağrıyla birlikte bir araya gelen iklim aktivistleri canlı yayın ve video konferans ile
bir araya gelerek koronavirüsün getirdiği kısıtlamalara rağmen dijital ortamda iklim
grevlerini gerçekleştirdi. Fridays for Future ve Sıfır Gelecek’in çağrı yaptığı greve canlı
yayınla bitlikte iki bin kişi katıldı. Böylece Türkiye tarihinde ilk defa küresel bir eylem günü
dijital ortama taşınarak geniş kitlelere ulaşmış oldu. 16.00’da gerçekleştirilen konuşmaların
moderatörlüğünü FFF Ankara’dan Bilge Yerli ve FFF İstanbul’dan Duru Kireççi üstlendi.
Fridays for Future aktivistleri tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasını Atlas Sarrafoğlu
ve Selin Gören yaptı. (Yesil Gazete)

 

Almanya güneşte 50 GW sınırında 
Almanya’nın güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesinin Şubat ayında 356,71
MW, 2020’nin ilk iki aylık döneminde ise 730,4 MW artış gösterdi. Almanya Federal Ağ
İdaresi (Bundesnetzagentur) tarafından açıklanan verilere göre bu dönemki artışın 595,5
MW’lık bölümünü ise çatı kurulumları oluşturdu. Ülkenin güneş enerjisine dayalı toplam
kurulu gücü ise Şubat ayı sonu itibari ile 49.907 MW’a yükseldi. 2009 yılı sonunda 10,5
GW olan ülkenin güneş enerjisi gücü 2010-2019 yıllarında toplamda 38,66 GW artış
göstermişti. (Yesil Ekonomi)

 

2020 En Sıcak Beş Yıldan Biri Olabilir 
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) 2020 yılının en sıcak geçen beş yıldan biri
olacağını söylüyor. Koronavirüs pandemisi ABD ekonomisini ciddi anlamda yavaşlatmış
olsa da aynısını gezegenimizin ısınması için söylemek pek mümkün değil. 140 yıl
içerisinde dünya, 2019’ta en sıcak ikinci yılını yaşarken 2020’nin ilk birkaç ayı ya aylık
sıcaklık rekorları kırdı ya da kırmaya çok yaklaştı. Ocak 2020, kaydedilen en sıcak Ocak
ayıyken Şubat 2020 de en sıcak ikinci Şubat ayı oldu. Geçtiğimiz Pazartesi günü ise
Avrupa Birliği’nin iklim yönetim merkezi Copernicus, Mart ayının en sıcak ikinci ve üçüncü
Mart ayları ile eşit seviyede olduğunu bildirdi. (İklim Haber)

 

Koronavirüs: Daha Fazla El Yıkamak Su Kıtlığı Yaşayan Ülkelerde Ne Anlama Gelir? 
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre; sık ve derinlemesine el yıkama, COVID-19 gibi
bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. 2017 yılına ilişkin
küresel istatistikler, zayıf sağlık hizmetleri ve el yıkama olanağına sınırlı erişimin tahmini
olarak 1,5 milyon ölüme sebep olduğunu ortaya çıkardı. Şu anda yaklaşık 2,2 milyar insan
güvenli bir şekilde yönetilen su kaynakları olmadan yaşıyor ve en az gelişmiş ülkelerdeki
sağlık tesislerinin yaklaşık %22’si temel su hizmetlerinden yoksun durumda bulunuyor.
Temiz su ve hijyen koşullarının iyi olması, yeni koronavirüsün yayılmasını kontrol etmek
için gereken minimum değeri oluşturuyor. Ancak Sahra Altı Afrika’da durumlar farklı. Dünya
Bankası kırsal alanlarda yaşayan insanların yaklaşık %75’inin yeterli el yıkama
olanaklarına sahip olmadığını bildirdi. Ek olarak Kenya’nın Batı Eyaletinde çalışan bir
yardım kuruluşu, ziyaret ettikleri hanelerin %95’inin akan suya erişimi olmadığını tespit etti.
(Iklim Haber)

 

New York’ta elektrikli bisiklet ve e-scooter yasallaştı 
New York Belediye Meclisi şehirdeki sokak, cadde ve çevre yolları için, saatte 48
kilometrelik üst hız limitine uyulması koşuluyla elektrikli scooter ve elektrikli bisikletlerin
kullanımını yasallaştırma kararı aldı. Karara göre 18 yaşın altındaki elektrikli bisiklet ve
elektrikli scooter kullanıcıları kask tatmak zorunda. Aksi halde 50 dolar ceza
uygulanacak. New York’ta pedal destekli e-bisikletler zaten yasaldı, ancak güvenlik
gerekçeleri ile gaz kontrollü bisikletler değildi.Türkiye’de de son dönemde görmeye
başladığımız Martı ve Palm benzeri girişimlerle elektrikli scooterlar hakkında bir yasa veya
kural bulunmuyor. (Enerji Günlügü)

 

İklim krizinin büyük ölçekli bir sonucu daha: Okyanuslar hızlanıyor 
Geçtiğimiz ay yayımlanan bir araştırmaya göre, okyanus dörtte üçünün hızı son on yıldır
artıyor. Bu; iklim krizi ciddi biçimde artmadan görülmesi beklenmeyen büyük çaplı bir
değişim. Bu değişimi okyanus yüzeyindeki enerjinin artmasına neden olan kuvvetli
rüzgarlar tetikliyor. Bu durum da akıntıların hızlanmasına ve okyanus sirkülasyonunda
artışa yol açıyor. Kitlesel mercan ölümleri hakkında ortak bulgular, balıkçılıktaki düşüş,
Grönland ve Antartika‘da buz tabakalarının okyanus etkisiyle erimesi, giderek artan
okyanus sıcaklık dalgaları ve yükselen deniz seviyeleri, son dönemde okyanuslarda fark
edilen önemli etkenler arasında yer alıyor. (Yeşil Gazete)

 

Koronavirüs Fosil Yakıt Sektörünü de Zayıflatabilir mi? 
Analistlere göre, koronavirüs salgınının, fiyat savaşı ile birleşen petrol talebini düşürmesi,
fosil yakıt endüstrisine hasar verdi. Endüstri, kendi tarihi açısından en büyük zorluklardan
biriyle karşı karşıya. Ancak asıl soru bu durumun kalıcı olarak iklim krizinin gidişatını
değiştirip değiştirmeyeceği. Birçok uzman değiştireceğini düşünüyor. Uzmanlar, petrol ve
doğalgaz talebinin azalmayacağını ve atmosferin yavaş yavaş iyileşeceği zamanın daha da
ileriye çekileceğini düşünüyorlar. (İklim Haber)

 

Türkiye'nin en büyük iki şehrinde ortalama hava kirliliği azaldı 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, kirli havanın solunum
ve dolaşım sistemine derinlemesine nüfuz edebildiğini belirterek, "Akciğerlerimize,
kalbimize ve beynimize zarar verebilir. Şehirlerdeki trafik yoğunluğunun ve diğer
faaliyetlerin azalması sebebiyle azotdioksit (NO2) yoğunluğunda büyük düşüşler
görülmeye başlandı." dedi. Corona Virüsle beraber alınan tedbirlerden dolayı İstanbul ve
Ankara'da azotdioksit (NO2) kirliliğinin azaldığını aktaran Toros, "Günlük ölçüm değerlerine
göre insanlar evde kalınca azotdioksit kirliliği mart ayının ikinci yarısında ilk yarısına göre
İstanbul'da yüzde 36 ve Ankara'da yüzde 45 azaldı. Böylelikle Türkiye'nin en büyük iki
şehrinde ortalama hava kirliliği oranı yüzde 41 azalmış oldu." dedi.(Hürriyet)

Yazı

Prof. Dr. Levent Kurnaz: “ Buzulların altındaki virüsler" (Yesil
Gazete)

Haftanın Fotoğrafı

Patagonya'daki bir buzulda su basıncı ile oluşan çatlak. (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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