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Dünya Güncesi
Ö z g ü r

T e k

Nükleer Santralde Yangın

Kasırgalarİşbaşında
Karayipler – Kasırga sezonu geçtiğimiz aylarda açılmıştı. Atlas
okyanusunda oluşan kasırgaların Karayipleri ve ABD’yi etkisi altına
aldığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan Fay kasırgası üç milyon
dolara yakın bir hasara yol açtı. Gustav adlı tropik fırtınaysa Karayipler
üzerinden ABD’ye yaklaşıyor. Gustav’ın Fay’dan daha etkili olacağı
konusunda yetkililer vatandaşlarını uyarmış durumda. Hızı saatte 154
km’ye çıkan fırtına Küba ve Jamaika arasında bulunuyor.

Madrid,İ spanya – Geçtiğimiz günlerdeİspanya
nükleer enerji santrallerinden birini kapattı.
Elektrik santralinde çıkan yangın nedeniyle bu
yola gidildiği belirtiliyor. Aslında kuzey batı
İspanya’da bulunan Vandellos II adlı santral
geçtiğimiz yıllarda güvenlik standartlarına
uymadığı için rekor ceza almıştı. Greenpeace
yetkilileri türbin odasından büyük bir dumanın
görüldüğünü belirtti. Santral yetkilileriyse
yangının reaktörden ayrı bir alanda bulunan
elektrik santralinde çıktığını açıkladı.

Organik Yün Tartışmaları
Uruguay –Dünyada organik yüne talep gittikçe artıyor.
Uruguay’daysa bu konuda tartışmalar sürüyor. 26 milyon
küçükbaş hayvanı olan ülkede geçtiğimiz birkaç yıl içinde bu sayı
düşerek 10 milyona inmiş. Bu yıl için 42 milyon kilo yün
üretilmesi bekleniyor. Ekonomideki değişimler, artan maliyetler
üreticileri zora sokmuş durumda. Uzmanlar hayvan sayısındaki
düşüşe karşın kaliteyi düşürmeden Yeni Zelanda’nın yolundan
gitmenin bir çözüm olacağını düşünüyor.

Dünyanın Atıkları
Aşağıda, daha temiz üretim, atıkların azaltılması ve atıkların dolaşımının izlenmesi için yapılan Basel
Anlaşması’na taraf olan (atıkları ihraç ve ithal eden) ülkelere ilişkin haritayı görebilirsiniz. Elli bin tondan çok
atık ihraç ya da ithal eden ülkelerin gösterildiği haritadan, atıkları ihraç eden ülkelerin başını Avrupa ülkelerinin
çektiği anlaşılıyor. Hollanda, Belçika Almanya veİ sviçre açık ara önde. Yeni kıtadan doğal olarak ABD
bulunuyor. Japonya da uzak doğudaki dikkat çekici başka bir ülke. Atık ithal edenlerin başını Almanya çekiyor;
Hem de binlerce ton atıkla. Belçika da büyük miktarda atık ithal ediyor.İ kinci haritadaİ sveç ve Norveç sahne
alıyor. Belarus, Kazakistan, Ukrayna da atık ithalatı yapan ülkeler arasında yer alıyor.
2003’te imzalanan Basel Anlaşmasına göre bilgi veren ülkeler.
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Atık Suyla
Tarım

Danimarka Rüzgârı
Yakalamanın Peşinde
Kopenhag, Danimarka – Danimarka parlamentosu
2012’de Kuzey Denizi’nin Kattegat kolunda Jutkland ve
Anholt adaları arasında kurulmak üzere 400 MegaWatlık
(MW) rüzgâr enerjisi santraline onay verdi.
Danimarka’nın en büyük deniz aşırı santrali 400.000
evin elektrik gereksinimini giderecek.

Stokholm,İ sveç - Birleşmiş
Milletler’in geçtiğimiz
günlerde yayımlanan bir
raporuna göre dünya
üzerinde 200 milyon kişi
arındırılmamış atık suyla
üretilen gıdaları tüketiyor.
Dünya çapında 53 kentte
yapılan bir araştırmaya
dayanarak ağır metaller ve
lağım suyuyla kirlenmişolan
bu sularla kentsel tarım yapıldığı vurgulanıyor. Ancak
dünyanın son 30 yılda gördüğü en kötü gıda krizi ve su
kıtlığı karşısında kentsel tarımın kentlere katkısı büyük.
Kentlerin %80’inde görülen atık suyla yapılan tarım
yalnızca gelişmekte olan ülkelerde değil gelişmişülkelerde
de görülen bir etkinlik.

Avrupa’nın Tuvalet
Sorunu
Avrupa – Avrupa Birliği ülkelerinde
20 milyon kişinin evlerinde tuvaletin
olmadığı belirtiliyor. Yapılan bir
araştırmada Avrupa’nın birçok
bölgesinde insanların hijyenik tuvalet
kullanma olanağının olmadığı ortaya
çıktı. Örneğin Bulgaristan’da nüfusun
%42’sinin kırsal kesimde yaşadığı ve
bu kesimin yalnızca %2’sinin lağım
sistemi olduğu açıklandı. Bunun
yanında Romanya’da 10 milyon kişi
boru altyapısı olmadan yaşıyor ve
kırsal kesimde oturanların yalnızca
%15’inin su tesisatı var. Litrede 50
miligram olması gereken nitrat
miktarının da kimi bölgelerde 10 kat
aşıldığı anlaşılmış.

Olimpiyatlar Pekin’i Yeniledi
Beijing, Çin – Barcelona olimpiyatlara ev sahipliği
yaptığında kaynakların birçoğunu kentin altyapısını
düzenleme ve yenileme için kullanmıştı.
Barselona’dan sonra yapılan olimpiyatlarda bu
düşünce çeşitli nedenlerle etkin birş ekilde yaşama
geçirilemedi. Ancak son olimpiyatların yapıldığı
Pekin’de de olimpiyatların kentin dönüştürülmesi
için bir fırsat olarak kullanıldığı bildirildi. Ulaşım
altyapısında büyük değişiklikler yapan Çin’in, metro
hatlarıyla ve kurulan park alanlarıyla daha yeşil bir
başkenti var. Oyunlar için birçok kişinin başka
yerlere zorla taşındığı belirtilse de tüm bu değişimin
kent için daha yararlı olduğu ileri sürülüyor.

Batı Afrika Sular
Altında Kalacak mı?
Akra, Gana - Batı Afrika kıyılarının
2099 yılında sular altında kalacağı
bildirildi. Moritanya’nın çöllerinden
Kamerun’un tropik alanlarına kadar
uzanan kıyı çizgisinin iklim değişikliği
nedeniyle değişeceği öngörülüyor. Yılda
2 cm yükselen deniz seviyesinin yer altı
sularına etki edeceği ve içme suyu olarak
ve tarımda milyonlarca kişi tarafından
kullanılan bu kaynakların tuzlanarak
kullanılmaz hale geleceği belirtildi.

Tropik Yağışlar Sel Getirdi
Hanoi, Vietnam – Ülke son 40 yılda yaşadığı en
büyük sel felaketini atlattı. Tropik bir fırtına sonucu
gelen yağmurların neden olduğu selde 120 kişinin
yaşamını kaybettiği ve 44 kişinin de kayıp olduğu
bildirildi. 800 evin seller tarafından yıkıldığı,
17.900 evin ve 15.000 hektar ekili alanın zarar
gördüğü ülkeye selin maliyeti 105 milyon dolar.
Yardımların sürdüğü ülke selden dolayı oluşan
yaralarını sarmaya çalışıyor.

