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"1,5 derece hedefine ulaşmak için 
şimdi ya da asla" 

IPCC'nin yeni raporu küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için sera gazı emisyonlarının 
2030'a yüzde 43 oranında azaltılmasının gerektiğini vurguluyor. IPCC Çalışma Grubu III Eş 
Başkanı Jim Skea, "Küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak istiyorsak şimdi ya da asla" 
ifadelerini kullanarak durumun aciliyetini öne çıkarıyor. 
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AB Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi 
yayımlandı 
Avrupa Komisyonu, uzun süredir yayımlanması beklenen Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi'ni 30 
Mart 2022 tarihinde paylaştı. İnisiyatif, AB pazarındaki tüm ürünleri daha dayanıklı, yeniden 
kullanılabilir, onarılabilir, geri dönüştürülebilir ve enerji açısından verimli kısacası daha 
sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.  

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Metanla etkili mücadele için 
Küresel Metan Merkezi kuruluyor 

Küresel ısınmayı sınırlamada önemli bir payı olan metan emisyonlarını azaltmak için Küresel 
Metan Merkezi isimli bir merkez kuruldu. Merkez, küresel metan emisyonlarının 2030'a kadar 
yüzde 30 azaltılmasını amaçlayan ve 100'den fazla ülkenin imzaladığı Küresel Metan İttifakı'nı 
uygulamak için hibe ve destek sunacak. 
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Beş yıl içinde tüm dünyanın erken 
uyarı sistemlerine ihtiyacı olacak 

Birleşmiş Milletler, aşırı hava olayları ve iklim felaketlerinden korunmak için erken uyarı 
sistemlerinin beş yıl içinde kullanıma sunulması gerektiğini vurguluyor. Dünya Meteoroloji 
Örgütü'nün bu yılın kasım ayına kadar korunmasız toplumlara yönelik erken uyarı sistemlerinin 
nasıl geliştirilebileceğine dair bir plan hazırlaması bekleniyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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AB'den sera gazlarını azaltmaya 
yönelik yeni adım 

Avrupa Komisyonu, florlu sera gazlarını ve ozon tabakasını incelten maddeleri daha sıkı 
kontrol etmeye yönelik iki yeni yönetmelik öneriyor. Komisyonun önerdiği düzenlemelerin kabul 
edilmesi, Paris Anlaşması taahhütlerine uygun olarak küresel sıcaklık artışını sınırlamaya 
yönelik önemli bir adımı temsil ediyor.  
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa 
Komisyonu'ndan Yeni Kural Kitabı 
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun yeni kural kitabı, şirketleri gelecek yıldan 
itibaren iklim etkilerini çevreleyen ölçümlerini yatırımcılara açıklamaya zorlayacak. Bu 
kapsamda, halka açık şirketlerin enerji geçişleri, aşırı hava olayları ve bunların işlerini 
potansiyel olarak nasıl etkileyebileceğiyle ilgili ayrıntıları da açıklamaları öngörülüyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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