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COP26 gölgesinde, COP27 yolunda 

COP27, 6-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Mısır'ın Şarm El-Şeyh 
kentinde gerçekleşecek. COP 26'da alınan kararların ve verilen 
taahhütlerin ne derece yerine getirildiği ve hangi konularda başarısız 
olunduğu gibi başlıkların gündemde olacağı COP27, bu anlamda birçok 
tartışmayı beraberinde getiriyor. 
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Ağır sanayi net sıfır hedefine nasıl 
ulaşabilir? 

Enerjiye ve endüstriyel ürünlere olan talebin 2050 yılına kadar yüzde 30 

ila yüzde 80 arasında artması bekleniyor. Sanayinin karbondan 

arındırılması için acilen eyleme geçilmezse, sera gazı emisyonları taleple 

birlikte artmaya devam edecek ve dünyanın net sıfır hedefine ulaşmasını 

imkansız hale getirecek. Bu kapsamda Dünya Ekonomik Forumu, 

sektörlerin net sıfır hedefine ulaşabilmelerine yönelik bir yol haritası 

özelliği taşıyan yeni bir rapor hazırladı. 
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Merkez bankalarının iklim modelleri 
ne kadar güvenilir? 

Avustralyalı bir iklim araştırmacısı, merkez bankaları tarafından kullanılan 

iklim modellerinin zayıf olduğunu ve trilyonlarca doların yanlış tahsis 

edilebileceğini söyledi. Mevcut iklim modelleri, iklim değişikliğinin 

maliyetinin bazı bölgelerde olduğundan fazla, bazılarında ise fazlasıyla 

hafife alınmasına sebep olabilir. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/merkez-bankalarinin-iklim-modelleri-ne-kadar-guvenilir/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2FC343ADDBB3EA455E84D3C00E3FF6D82E%2F11e7370308ebcefb1e036da0b22c826d%2F%3Fi%3D3e04062e2d979dfd7fcab7cf6f899d66245d7265f73e1139808b759625e73244ea1b5f4e3f36c7d6441d6ebe34c78231ed899cfef7ff377d9264e56bbb2c6f6facb621781a6d69ae0696c9f1b7c3fdb99b9fba040fa94315dbac975a006e5b8c&data=05%7C01%7C%7C85c33ab142f64bfba20308da84243865%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637967588359108212%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vr6jpC65P3onvANSWRekz%2BZd3o0JbxZ14ZXewd%2But8Y%3D&reserved=0


 

Tüketici davranışları iklim krizine 
karşı şirketleri harekete geçiriyor 

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, etkili bir tüketici grubu şirketleri iklim 

değişikliği konusunda sorumluluk almaya zorluyor. Gelişen yeni tüketici 

hareketinin liderlerinin, Z kuşağı üyeleri olduğu varsayılabilir. Ancak yeni 

bir araştırma, bu tüketici grubunun, iklim değişikliğinin çocukları ve 

torunları üzerindeki etkisinden endişe duyan orta yaşlı ve daha ileri yaştaki 

insanlar olduğunu gösteriyor. 
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Avrupa'da "yeni normal" dönemi 

Fransa'dan İspanya'ya, Avrupa genelinde su kıtlığı şartları zorluyor. Ancak 

fosil yakıt tüketimi de artmaya devam ediyor. Uzmanlar, küresel ısınma 

hızının artmasıyla kışların daha sıcak, yazların ise kavurucu olacağı ve 

yaşanan su kıtlığının Avrupa'nın "yeni normal"i haline gelebileceği 

konusunda uyarıyor. 
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Güneş jeomühendisliği tehlikeli bir 
girişim mi yoksa bir kurtuluş 
reçetesi mi? 

Ulusal Bilimler Akademisi tarafından yayımlanan raporda, iklim 

değişikliğinin hızla ilerlediği ve bu yüzden gezegen ölçeğinde müdahale 

seçeneklerinin, özellikle de "güneş jeomühendisliğinin" dikkate alınması 

gerektiği belirtildi.  Ancak jeomühendislik yaklaşımlarına, çözdüğünden 

daha fazla soruna sebep olabileceği için karşı çıkanlar da var.  

Metinleri okumak için tıklayınız 
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