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IPCC Raporu: Dünya çoklu iklim 
tehditleriyle karşı karşıya 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Çalışma Grubu II'nin Altıncı Değerlendirme 
Dönemi (AR6), "İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık" raporunun Politika 



Yapıcılar için Özetini (SPM) kabul etti. IPCC'nin son raporu, ilk kez iklim değişikliği tehdidini ve 
eylemin aciliyetini kesin olarak tanımlıyor.  

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

 

Moto kuryeler elektrikli araç 
kullanmaya başlayacak 

21-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenen İklim Şurası'nda moto kuryelerin kullandığı araçların 
belirli bir oranda elektrikli olması yönünde karar alınacağı açıklandı. Türkiye'nin iklim 
değişikliğiyle mücadelede 2053 hedeflerinin belirlendiği İklim Şurası'nda beş gün boyunca yedi 
tematik alanda komisyon çalışmaları yapıldı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Türkiye'nin ilk yeşil hidrojen tesisi 
kuruluyor 

Türkiye'nin beş büyük enerji kuruluşu, Türkiye'nin ilk yeşil hidrojen tesisi için imzaları attı. Fosil 
yakıtların yerine ikame edilebilecek en büyük potansiyele sahip yeşil hidrojenin üretimi ve 
kullanımı için çalışacak tesis, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Enerjisa Üretim, Eti Maden, 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Aspilsan Enerji iş birliğinde kurulacak. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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"Küresel ısınmayı durdurmak için 
metana daha çok odaklanın" 

Metan, karbondioksitten sonra iklim değişikliğine en çok katkıda bulunan ikinci gaz, ancak 
karbondioksite göre çok daha güçlü bir sera gazı. Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları 
küresel ısınmayı durdurmak için metan gazına daha çok odaklanılması gerektiğini gösteren bir 
araştırmaya imza attı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Türkiye'de 2021'de rüzgâr ve 
güneşe dayalı elektrik üretimi arttı 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan "Enerji Görünümü 
2021" raporu yayımlandı. Enerji piyasasında öne çıkan belirleyici trendler ile enerji yatırımları 
ve finansmanı konularının mercek altına alındığı raporda, rüzgâr ve güneşe dayalı elektrik 
üretiminde belirgin bir artış olduğuna dikkat çekiliyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Sürdürülebilir ambalajda dünya 
trendleri neler? 

Ambalajlar için sürdürülebilirlik düzenlemeleri giderek daha iddialı hale geliyor. Tüketicilerin 
çevre ve ambalaj sıkıntısı konusunda giderek daha fazla endişe duymasıyla, ambalajlamada 
sürdürülebilirlik bir mega trend haline geldi ve sektörde daha katı sürdürülebilirlik 
düzenlemeleri ortaya çıkmaya başladı.  

Metinleri okumak için tıklayınız 
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