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Sanayi tesisleri kirletici salım 
miktarlarını raporlayacak 

Sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından alınan karara göre sanayi tesislerine kirletici salım miktarlarını yıllık olarak 



raporlama zorunluluğu getirildi. Tesislerin sunduğu veriler, ilk kez oluşturulacak Kirletici Salım 
ve Taşıma Kaydı (KSTK) isimli sistem üzerinden kamuoyuyla da paylaşılacak. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

 

AB'den döngüsel ekonomi 
hamlesi: "Dijital Ürün Pasaportu" 

Avrupa Komisyonu, 2022 başı itibariyle Avrupa pazarındaki ürünlerin yeniden kullanılma ve 
geri dönüştürülme şanslarını artırmak amacıyla ürün bileşenleri hakkında bilgi içeren bir "dijital 
ürün pasaportu" sistemine geçmeyi planlıyor. Bu sistemle her bir ürün yapısı hakkında en 
doğru bilgiler paylaşılacak. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Türkiye'nin Sürdürülebilir Gıda Yol 
Haritası'nda Neler Var? 

Tarım ve Orman Bakanlığı "Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Ulusal Yol Haritası"nı 
açıkladı. Birleşmiş Milletler Türkiye kurumlarının ve gıda sistemindeki aktörlerin katılımıyla 
hazırlanan Yol Haritası'nda sürdürülebilir bir gıda sistemine dönüşümün gerçekleşmesi için 10 
öncelikli hedef yer alıyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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AB Sürdürülebilirlik Taksonomisi 
kuralları geliyor 

Avrupa Birliği, ulaşım ve binalar da dahil olmak üzere hangi faaliyetlerin sürdürülebilir olarak 
etiketlenebileceğini belirleyen iklim dostu yatırımlar hakkındaki kural kitabının ilk bölümünü 
açıkladı. Brüksel'den yapılan açıklamaya göre AB'nin sürdürülebilir finans sınıflandırmasının 
ilk bölümü 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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İklim değişikliği müfredata girdi 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ortaokulların iki kademesinde 
seçmeli "çevre eğitimi" olarak verilen ders, gelecek yıldan itibaren üç kademede "çevre eğitimi 
ve iklim değişikliği" ismiyle uygulanacak. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Türkiye, 2050'de yeşil hidrojen 
satabilir 

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, Türkiye 2050'de yıllık 3,4 milyon 
ton yeşil hidrojen üretme potansiyeline sahip. Rapora göre Türkiye'nin 2050'de yıllık 1,5 ila 1,9 
Mt hidrojen ihracat etmesi mümkün, ancak 3,4 milyon ton yeşil hidrojen üretimi için 2050'ye 
kadar toplam 85 ila 119 milyar dolar arası yatırım gerekiyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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AB yeşil binalar için harekete geçti 
Avrupa Birliği (AB) binalardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik 
hazırladığı Binalarda Enerji Performansı Direktifi'ni yeniliyor. Yeni yasa teklifine göre, bina 
stokunun yüzde 30'unu oluşturan en enerji verimsiz binalar ve en düşük enerji derecesine 
sahip yaklaşık 60 milyon bina 2033 yılına kadar yenilenecek. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F578F1D5100554781B1D65B0F783CA3EE%2Fee4f2f7dfef11898accefa7424d9dbab%2F%3Fi%3Dcbee64bf1b9e9cafa50bd253a062cf5c57024235b568ef0c9fa8f65190bc33b5b9e4333be513bed0f756e1f337f16f6a384825f59aee26409a35357686f75ffb98c3f102babba58736c323ec2c1c84f38ece05cfe6f489c5e021f572d4022246&data=04%7C01%7C%7Cacbbe4b805ef4b09c19808d9c54b239e%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637757748783960509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fD6%2FBCybXGZo2r0K1foW7mIqz1ZGOUe4OxbdLEhPsCs%3D&reserved=0

