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Shell, Karbon Emisyonlarını Dengelemek için 300 Milyon Dolarlık Orman Planı 

Başlattı- Financial Times 

İklim hedeflerine uymak için birçok petrol şirketinin karbon dengesine yatırım yaptığı 

bu dönemde, Royal Dutch Shell, emisyonlarını azaltmak amacıyla 300 milyon dolarlık 

bir ormancılık programı başlatıyor. Enerji şirketi, önümüzdeki üç yıl boyunca Hollanda 

ve İspanya'daki büyük ormanlar da dahil olmak üzere karbon depolamaya yönelik 

projelere 300 milyon dolar harcayacak. Aynı zamanda, sürücülere pompada benzin veya 

dizel satın aldıklarında karbon ofset satın alma seçeneği sunmaya başlayacak. 

Slovenya, UNESCO ile Uluslararası Yapay Zeka Araştırma Merkezi Kuruyor- 

Forbes 

Slovenya hükümeti, UNESCO’nun resmi desteğiyle, Avrupa'nın ilk uluslararası yapay 

zekâ (AI) araştırma merkezini kurma planlarını açıkladı. 1972 yılında JSI ve Ljubljana 

Üniversitesi'nde ilk araştırma başladığında, Slovenya, AI alanında bir geçmişe ve 

bağlılığa sahip. 90'lı yıllarda Slovenya AI araştırmalarının, “sezgisel araştırma” ile 

başlayan ve makine öğrenmesi ve nitel akıl yürütme gibi alanlara doğru genişlemesi 

devam etti. Sonuç olarak, bu dönem Sloven araştırmacılarının ve akademilerdeki 

yayınların varlığında bir artışa neden oldu. 

Çevre Kirliliği Krizi Sonrası, Porto Riko, Gelecek Yıl Tüm Kömür Gücünü Ortadan 

Kaldıracak– Forbes 

Porto Riko adası, 2020'de tüm kömür esaslı enerji üretimine son verecek. Vali Ricardo 

Rosselló, yenilenebilir enerjiye hızlı bir geçiş yapmayı taahhüt ediyor. Duyuru, Porto 

Riko Enerji Kamu Politikası Yasası'nın (PS 1121) Porto Riko Senatosu tarafından 

onaylanmasından iki hafta sonra yapıldı. İki partinin de desteğiyle kabul edilen tasarı, 

adanın 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir enerjiye ulaşmasını öngörüyor. 

Kanada'nın Doğal Gaz Endüstrisi LNG'ye İhtiyaç Duyuyor– Forbes 

Kanada, ABD kaya gazı devrimi ile aynı avantajların çoğuna sahip olduğu için bu durum 

biraz şaşırtıcı (ABD gaz üretimi 2008'den bu yana %55 arttı). Kanada, devasa bir gaz 

kaynağına, önde gelen petrol-gaz şirketleri ve uzmanlarına ve serbest piyasa rekabetine 

sahip. Ancak ülkenin doğal gaz endüstrisi hızla kriz moduna geçti; çünkü ABD'de artan 

kaya gazı üretimi, Kanada gazının ithal edilmesine duyulan ihtiyacı azalttı. Kanada’nın 

ABD’ye yaptığı gaz ihracatı, 2007’den bu yana %25 oranında azalarak 7.8 Bcf / d’ye 

geriledi. Hala yüksek bir ihracat seviyesi olmasına rağmen, ABD'deki kaya gazında 

beklenen durmadan büyüme, Kanada gazı ihtiyacını azaltmaya devam edecektir. 
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