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Paris İklim Anlaşması, TBMM'de 
kabul edildi 



Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olması için hazırlanan kanun teklifi Çevre 
Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından 6 Ekim 2021 tarihinde 
Meclis Genel Kurulu'nda da kabul edildi. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 
 

 

Gıda sektöründe "tarladan 
sofraya" yeşil dönüşüm nasıl 
olmalı? 

Dünya tarımsal üretiminde yedinci sırada, gıdaya yönelik tarımsal üretimde ise 10. sırada yer 
alan Türkiye'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) kapsamında açıklanan "Tarladan Sofraya" 
(Farm to Fork) stratejisinden nasıl etkileneceği ve bu stratejiye uyum sağlamak için neler 
yapması gerektiği İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Gıda Ürünleri Sanayi Sürdürülebilirlik 
Yol Haritası"nda. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/paris-iklim-anlasmasi/
https://www.isoyesilblog.com/gida-sektorunde-tarladan-sofraya-yesil-donusum-nasil-olmali/


 

 
 

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı geliyor 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isminin Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirileceğini açıkladı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 
 

https://www.isoyesilblog.com/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligi-geliyor/


 
 

Bakan Varank: "Amacımız metal 
sektörünü yeşile ve çevreye daha 
duyarlı bir yapıya kavuşturmak"  
Demir Çelik, Metal Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı (METAL EXPO) dahilinde düzenlenen 
Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) Çalıştayı'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çelik ve alüminyum sektörlerinin 2030 ve 2050 yılı 
projeksiyonlarını AYM çerçevesinde hazırladıklarını vurguladı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 
 

https://www.isoyesilblog.com/bakan-varank-amacimiz-metal-sektorunu-yesile-ve-cevreye-daha-duyarli-bir-yapiya-kavusturmak/


 
 

Nobel Fizik Ödülü, küresel ısınmayı 
çalışan bilim insanlarına verildi 
Nobel Fizik Ödülü'nün bu yılki sahipleri iklim modellemeleri ve küresel ısınma tahminleri 
üzerine çalışan Japan meteorolog ve klimatolog Syukuro Manabe ve oşinograf ve iklim 
modelleyicisi Klaus Hasselmann ile teorik fizikçi Giorgio Parisi oldu. 
 
Metinleri okumak için tıklayınız 

 
 

https://www.isoyesilblog.com/nobel-fizik-odulu-kuresel-isinmayi-calisan-bilim-insanlarina-verildi/


 
 

Meclis'in taslak raporuna göre 
Türkiye'yi bekleyen iklim 
senaryoları 
TBMM Küresel İklim Değişikliğinin Nedenlerini ve Alınacak Önlemleri Araştırma Komisyonu 
tarafından hazırlanan taslak iklim raporuna göre Türkiye'de 2099'a kadar yaz sıcaklığındaki 
artış 6 dereceyi aşabilir ve yağışlar yüzde 60 azalabilir. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 
 

https://www.isoyesilblog.com/meclisin-taslak-raporuna-gore-turkiyeyi-bekleyen-iklim-senaryolari/


 
 

İklim aciliyetini anlamak için yeni 
bir kavram önerisi: Yeşil enflasyon 

İklim değişikliği kaynaklı çevre felaketleri ya da ekonomik kayıplarla ilgili her gün onlarca yeni 
rapor gündeme gelse de iklim aciliyeti konusunda daha yeni ve somut göstergelerle 
bilgilendirilmeye ihtiyacımız var. Bu noktada Forbes'dan Olga Paxon, "yeşil enflasyon" 
kavramını öneriyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 
 

https://www.isoyesilblog.com/iklim-aciliyetini-anlamak-icin-yeni-bir-kavram-onerisi-yesil-enflasyon/


 

Şirketler için sürdürülebilirlik 
değerlemesi sürekli hale geliyor  
Borsa İstanbul, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi değerleme metodolojisinde değişiklik yaptı. 1 
Ekim 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan değişiklikle, endeks kapsamında yer 
alacak şirketlerin belirlenmesi için daha önce yılda bir defa yapılan sürdürülebilirlik değerlemesi 
sürekli hale geldi. 

Metinleri okumak için tıklayınız  

 

https://www.isoyesilblog.com/sirketler-icin-surdurulebilirlik-degerlemesi-surekli-hale-geliyor/


 

Türkiye'de sadece iki ilde temiz 
hava solunuyor 

Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından hazırlanan "Kara Rapor 2021" Türkiye'nin ciddi hava 
kirliliği sorunlarını gün yüzüne çıkarıyor. Rapora göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 
kılavuz değerlerin altında temiz havaya 2020 yılında Türkiye'de sadece Bitlis ve Hakkari'de 
rastlandı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 
 

https://www.isoyesilblog.com/turkiyede-sadece-iki-ilde-temiz-hava-solunuyor/


 

Dünyanın en büyük online kent 
forumunda "Çözüm Üreten 
Kentler" konuşuldu 

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve 1-2-3 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi 
gerçekleştirilen Marmara Urban Forum'da (MARUF21), "Çözüm Üreten Kentler: Yeniden 
Düşün, Birlikte Hareket Et," temasıyla yerleşik kentsel politikalar ve kent sorunlarına dair olası 
çözümler ele alındı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
 

 

https://www.isoyesilblog.com/dunyanin-en-buyuk-online-kent-forumunda-cozum-ureten-kentler-konusuldu/

