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COP26 Gündem: Glasgow'da neler 
oluyor? 

26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) 1 Kasım'da İngiltere'nin ev sahipliğinde 
Glasgow'da başladı. 12 Kasım'a kadar sürecek zirve boyunca dünyanın dört bir yanından karar alıcılar 



1,5 derece hedefine ulaşabilmek için neler yapılabileceğini konuşacak. COP26 gündemi İSO Yeşil 
Blog'da. 
 
Metinleri okumak için tıklayınız 

 

 

Türkiye'ye 3,2 milyar dolarlık Yeşil 
İklim Fonu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye Yeşil İklim Fonu'ndan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak 
sağlanacağını açıkladı. İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar da 3,2 milyar dolarlık 
fonun Türkiye'nin yeşil dönüşüm projeleri için çok faydalı olacağını vurguladı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F25ADA09A22EB4F54B39359C1F665116F%2F5c1a54f61a138962c6a165d70a34ad6a%2F%3Fi%3Da8a76189152d17ece265e7c1283f96bb5706310f7b8a31b811215c4a3c65717663ee73cf4d6b61328a031f34209b4f264af4534c5b8f1a07d98fc6c055eab288359c8e1c151b8daaafaf42cab406a0943567eb7fff3014d6551a452bcea6825ab7121ed1fc515bd7&data=04%7C01%7C%7C8119a7ecabec4b16436708d9a4577547%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637721517803475899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rB6c397Wzzmds2VofQmFuuGkVJT4RalXmSZI%2BhtLF8U%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F9A8843C2FF3549B996AEF660EF25E91F%2Fc58c507081f92f0297b688737e8cd2e5%2F%3Fi%3Da8a76189152d17ece265e7c1283f96bb5706310f7b8a31b811215c4a3c65717663ee73cf4d6b61328a031f34209b4f264af4534c5b8f1a07d98fc6c055eab288359c8e1c151b8daaafaf42cab406a0943567eb7fff3014d6551a452bcea6825ab7121ed1fc515bd7&data=04%7C01%7C%7C8119a7ecabec4b16436708d9a4577547%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637721517803485857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=odHUcNhE3qWt%2Bzh4gpROSqdNCofpreiHNMMG70rxfcc%3D&reserved=0


 

İBB'den İstanbul İklim Vizyonu 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 5 Kasım Cuma günü yaptığı basın açıklamasıyla İstanbul İklim 
Değişikliği Eylem Planı'nı duyurdu. İBB, İstanbul İklim Vizyonu ile 2030 yılına kadar yüzde 52 mutlak 
azaltım, 2040 yılına kadar yüzde 89 mutlak azaltım ve 2050 yılına kadar da yüzde 100 mutlak azaltım 
hedefliyor.  

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F68A4C59AE8014FD6B1E8D283EBAEF396%2F3d55a16c25c5632158206487ddbd99fe%2F%3Fi%3Da8a76189152d17ece265e7c1283f96bb5706310f7b8a31b811215c4a3c65717663ee73cf4d6b61328a031f34209b4f264af4534c5b8f1a07d98fc6c055eab288359c8e1c151b8daaafaf42cab406a0943567eb7fff3014d6551a452bcea6825ab7121ed1fc515bd7&data=04%7C01%7C%7C8119a7ecabec4b16436708d9a4577547%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637721517803495802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Yt%2BCfdHQ87hA8TKfoDNm6no1EB0syFaH%2BjjkB9upwiM%3D&reserved=0


 

Türkiye 2050'ye kadar büyük 
ölçüde karbonsuzlaşabilir 

İstanbul Politikalar Merkezi tarafından yapılan "Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050'de Net 
Sıfır" başlıklı araştırma Türkiye'nin mevcut ekonomik yapısında büyük değişikliklere sebep olmayacak 
uygulamalarla 2050 yılına dek karbonsuzlaşmasının mümkün olduğunu ortaya koyuyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2FB46C61BCDF654E73B8DC678692D2193D%2Fb916b9f5d547a56b64b9660a5089b4de%2F%3Fi%3Da8a76189152d17ece265e7c1283f96bb5706310f7b8a31b811215c4a3c65717663ee73cf4d6b61328a031f34209b4f264af4534c5b8f1a07d98fc6c055eab288359c8e1c151b8daaafaf42cab406a0943567eb7fff3014d6551a452bcea6825ab7121ed1fc515bd7&data=04%7C01%7C%7C8119a7ecabec4b16436708d9a4577547%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637721517803495802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CbHzU79tShCu8dp5Ro2vClhYjudpemeLRYDkkI9iAq4%3D&reserved=0


 

2050'ye kadar beş milyardan fazla 
insan yılda en az bir ay suya 
erişemeyecek 

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yayımlanan "İklim Servislerinin Durumu 2021: Su" raporunda 2008 
yılı verilerine göre su sıkıntısı çeken insan sayısının 2,3 milyar ve yılda en az bir ay suya erişemeyen 
insan sayısının ise 3,6 milyar olduğu belirtilirken 2050 yılına kadar bu sayının beş milyarı aşacağı 
vurgulanıyor. 
 
Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2FBE9DA94CC9204DB2AF94FA2EF7514CCD%2F3a12171566c01b4229fb120f4a957a21%2F%3Fi%3Da8a76189152d17ece265e7c1283f96bb5706310f7b8a31b811215c4a3c65717663ee73cf4d6b61328a031f34209b4f264af4534c5b8f1a07d98fc6c055eab288359c8e1c151b8daaafaf42cab406a0943567eb7fff3014d6551a452bcea6825ab7121ed1fc515bd7&data=04%7C01%7C%7C8119a7ecabec4b16436708d9a4577547%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637721517803505772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=63bg9b16yfW4t3KNY4WeRZXq5HcWGUJjfNNrf1hQ0O4%3D&reserved=0


 

Döngüsel Ekonominin 
Potansiyelleri 

Son günlerde en çok duyduğumuz kavramlardan biri döngüsel ekonomi. Dünya Çevre Merkezi'nin 
(World Environment Center) eski başkanlarından Terry F. Yosie, döngüsel ekonomi anlayışının 
sınırlılıklarına ve potansiyellerine dikkat çekiyor. Yosie'nin makalesini İSO Yeşil Blog için çevirdik. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F15340B5EEDB14E72BF02BC2F21C40D6D%2F2888e65f2a3a164957b8ab9869b19158%2F%3Fi%3Da8a76189152d17ece265e7c1283f96bb5706310f7b8a31b811215c4a3c65717663ee73cf4d6b61328a031f34209b4f264af4534c5b8f1a07d98fc6c055eab288359c8e1c151b8daaafaf42cab406a0943567eb7fff3014d6551a452bcea6825ab7121ed1fc515bd7&data=04%7C01%7C%7C8119a7ecabec4b16436708d9a4577547%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637721517803515721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lJ0KhH3Gx9vx3CVXwckbYuINPpZtqIG9MUbnRYs3tkQ%3D&reserved=0


 

Tedarik zincirlerinde 
sürdürülebilirliğin önemi artıyor 

Yazılım şirketi Keelvar tarafından yapılan araştırmaya katılan kaynak bulma ve satın alma yöneticilerinin 
yüzde 32'si sürdürülebilirliği çok önemli olarak nitelerken, yüzde 65'i sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak 
için yapılan maliyet artışlarının önemli bir bariyer olduğunu söylüyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F1974EF06CA7E4D83A56FF42465255552%2F08e4700f2493594f446519c2448a2255%2F%3Fi%3Da8a76189152d17ece265e7c1283f96bb5706310f7b8a31b811215c4a3c65717663ee73cf4d6b61328a031f34209b4f264af4534c5b8f1a07d98fc6c055eab288359c8e1c151b8daaafaf42cab406a0943567eb7fff3014d6551a452bcea6825ab7121ed1fc515bd7&data=04%7C01%7C%7C8119a7ecabec4b16436708d9a4577547%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637721517803515721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kjZ3vjw7eCstk0dcs5lzkT5679vuxOsJdVDZZIkjxmU%3D&reserved=0


 

Türkiye'nin startup 
ekosistemindeki iyileşme sürüyor 

Startup Blink tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye'nin startup ekosistemi pandemiye rağmen 
iyileşmeye devam etti. Pek çok kriterin göz önünde tutulduğu sıralamada Türkiye, bir önceki yıla göre 
beş basamak yükselerek, en iyi startup ekosistemine sahip 100 ülke arasında 44. oldu. 

Metinleri okumak için tıklayınız  
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