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Paris İklim Anlaşması, 

TBMM'ye sunulacak 

  



Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Paris İklim Anlaşması'nın önümüzdeki ay meclisin onayına sunulacağını 

açıkladı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

 

Daha sürdürülebilir bir tekstil 
sanayi nasıl mümkün? 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 10 sektör 

için hazırlamaya başladığı yol haritalarından ilki olan "Tekstil Ürünleri 

Sanayi ve Giyim Eşyaları Sanayi" rehberini açıkladı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

http://lb.istanbulsanayiodasi.org.tr/eu/c/tq/10DC2D84FE8C4235ADDBF378B63EF9CB/05824910e35e809d81a081c82eaee104/?i=5480431634c3af1805b82603a3224874892a7097ff9415ee1b3751e7821a6359e7843c447ea34ea37d45f527f1671ae31c4db6d2a6986c7b1c79d5d0b47c9e39a894e15fdbb2756ffe61c932a5873b20910cffc6047a2759752170f365209725559e98b4cabb77a8
http://lb.istanbulsanayiodasi.org.tr/eu/c/tq/D6AC7E3FE49B408DAD7257A153FF8B97/102eb9559d1fd8a76aee34bf6cc3e126/?i=5480431634c3af1805b82603a3224874892a7097ff9415ee1b3751e7821a6359e7843c447ea34ea37d45f527f1671ae31c4db6d2a6986c7b1c79d5d0b47c9e39a894e15fdbb2756ffe61c932a5873b20910cffc6047a2759752170f365209725559e98b4cabb77a8


 
  

İklim kriziyle mücadelede 
küresel iş birliği şart 

Klimatolog Prof. Gordon McBean ve Dünya Bankası İklim Değişikliği 

Grubu Baş Ekonomisti Stephane Hallegatte'nin katıldığı İSO Yeşil Gündem 

Sohbetlerinin ikincisi, iklim kriziyle mücadelede küresel iş birliğinin 

önemine bir kez daha dikkat çekti. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

http://lb.istanbulsanayiodasi.org.tr/eu/c/tq/265B483D463543DB8D16020FE19383E6/4cca51b3a8145817bde97463db9a6f00/?i=5480431634c3af1805b82603a3224874892a7097ff9415ee1b3751e7821a6359e7843c447ea34ea37d45f527f1671ae31c4db6d2a6986c7b1c79d5d0b47c9e39a894e15fdbb2756ffe61c932a5873b20910cffc6047a2759752170f365209725559e98b4cabb77a8


 
  

Gençler iklim grevi için 
buluştu 

24 Eylül Cuma günü dünyanın birçok yerinden genç Küresel İklim Grevi'nde 

seslerini duyurdu. Fridays for Future Türkiye, Youth for Climate ve Roots 

and Shoots'un yaptığı çağrıyla, İstanbul'da da genç iklim aktivistleri iklim 

krizine karşı acil ve etkili önlem alınması talebiyle bir araya geldi. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

http://lb.istanbulsanayiodasi.org.tr/eu/c/tq/C3BADF4227394DCFA45E5580449471ED/d8c3bb89cd5f6d44a7038cdac88c39a9/?i=5480431634c3af1805b82603a3224874892a7097ff9415ee1b3751e7821a6359e7843c447ea34ea37d45f527f1671ae31c4db6d2a6986c7b1c79d5d0b47c9e39a894e15fdbb2756ffe61c932a5873b20910cffc6047a2759752170f365209725559e98b4cabb77a8


 

İklim değişikliği 216 milyon 
insanı göçe zorlayabilir 

Dünya Bankası tarafından hazırlanan bir rapora göre, iklim değişikliği 2050 

yılına kadar 216 milyon insanın göç etmesine neden olabilir.  

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

http://lb.istanbulsanayiodasi.org.tr/eu/c/tq/6F3EBFBB4DE2483895609783441BD723/e880cd21850a1bbae84d7729652ffb1a/?i=5480431634c3af1805b82603a3224874892a7097ff9415ee1b3751e7821a6359e7843c447ea34ea37d45f527f1671ae31c4db6d2a6986c7b1c79d5d0b47c9e39a894e15fdbb2756ffe61c932a5873b20910cffc6047a2759752170f365209725559e98b4cabb77a8


 

Avrupa Komisyonu 250 Milyar 
avro değerinde yeşil tahvil 

ihraç edecek 

Avrupa Komisyonu, 27 ülkeden oluşan Next Generation EU Programı'nın bir 

parçası olarak bu sonbaharda 250 milyar avroya kadar yeşil tahvil 

çıkaracağını söyledi. 

Metinleri okumak için lütfen tıklayınız 

 

http://lb.istanbulsanayiodasi.org.tr/eu/c/tq/284D67CC443B43C7AABD7D4A549599E6/e42e03ce64015b66257d93754d77cb11/?i=5480431634c3af1805b82603a3224874892a7097ff9415ee1b3751e7821a6359e7843c447ea34ea37d45f527f1671ae31c4db6d2a6986c7b1c79d5d0b47c9e39a894e15fdbb2756ffe61c932a5873b20910cffc6047a2759752170f365209725559e98b4cabb77a8


 

Çin, orta ve uzun vadeli 
kalkınma stratejilerine 
karbon emisyonu hedefleri 
koyacak 

Çin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Xie Zhenhua, geçtiğimiz günlerde 

Pekin'de düzenlenen bir toplantıda, Çin'in küresel iklim iş birliğini 

güçlendirmek için orta ve uzun vadeli kalkınma planına karbon nötr olma 

hedefleri koyacağını açıkladı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

http://lb.istanbulsanayiodasi.org.tr/eu/c/tq/16988AE41F6749039A137E46D2978771/e64ad2413e08a2b49a97d6b4a2441178/?i=5480431634c3af1805b82603a3224874892a7097ff9415ee1b3751e7821a6359e7843c447ea34ea37d45f527f1671ae31c4db6d2a6986c7b1c79d5d0b47c9e39a894e15fdbb2756ffe61c932a5873b20910cffc6047a2759752170f365209725559e98b4cabb77a8


 

Tarım ve Orman Bakanlığı: 
"Tarımı dönüştürüp yeni 

iklime hazır olacağız" 

İzmir'deki İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı'nda konuşan Tarım ve Orman 

Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığın iklim değişikliğine karşı eylem 

planlarının devrede olduğunu söyledi. 

Metinleri okumak için lütfen tıklayınız 

   

 
 

 

http://lb.istanbulsanayiodasi.org.tr/eu/c/tq/A655D23E0C844403AE86AB6B72B96903/6444dfaca115e7399861d46b083523e4/?i=5480431634c3af1805b82603a3224874892a7097ff9415ee1b3751e7821a6359e7843c447ea34ea37d45f527f1671ae31c4db6d2a6986c7b1c79d5d0b47c9e39a894e15fdbb2756ffe61c932a5873b20910cffc6047a2759752170f365209725559e98b4cabb77a8

