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İSO yeni sürdürülebilirlik 
projelerini tanıttı 
İSO Sürdürülebilirlik Platformu, beşinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda UNDP Türkiye Proje 
Yöneticisi Tuba Seyyah, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele yolculuğu hakkında bilgi verirken; İSO 
Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi Müdürü Gülberk Ertap, İstanbul Sanayi Odası'nın yeni 
sürdürülebilirlik projelerini tanıttı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F680694EDF025456FAE0F072372E3E04D%2Ff3f16c67ac7daa8f30eca31a2db8cff5%2F%3Fi%3De2780fdd9a50e83d157aa6873ea6edeee801c841b74a425fcf0e3695ac3beda88c0c616dbac9d1b61c631c100ff6435cb03263f67ce4fdaebd07d592dd958a0e650e1725586883a64051a071975d7e3655e72d0de4ce3a9d9a4cb9b9b9aa32ee24d979da004a72d4&data=04%7C01%7C%7Ce0007b2f0c4a401f676508d9f159bb39%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637806189990910665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gppppzgZVEwuLlz16A%2BOSC4oQw7QbXDCApLKkUC%2F070%3D&reserved=0


 

Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye 
Bildirgesi açıklandı 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" 
toplantısı sonucunda 11 maddelik bir sonuç bildirgesi yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı sonuç bildirgesi kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerden oluşuyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F601F855C7B6948E9BCBF5C3D7A5555C7%2Ffec1b62ce5780fe6fcdc17bafe2d896b%2F%3Fi%3De2780fdd9a50e83d157aa6873ea6edeee801c841b74a425fcf0e3695ac3beda88c0c616dbac9d1b61c631c100ff6435cb03263f67ce4fdaebd07d592dd958a0e650e1725586883a64051a071975d7e3655e72d0de4ce3a9d9a4cb9b9b9aa32ee24d979da004a72d4&data=04%7C01%7C%7Ce0007b2f0c4a401f676508d9f159bb39%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637806189990910665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7lpxl1xxCfpRcptVJ9cPt6Erbmc1YE9%2FdU3KQEN6KaA%3D&reserved=0


 

AB, nükleer enerjiyi yeşil yatırım 
olarak tanımlıyor 

AB Komisyonu'nun üye ülkelerdeki enerji yatırımlarının sınıflandırılmasına ilişkin yeni kuralları içeren 
mevzuat teklifine göre, ruhsatını 2045'e kadar alan, çevreye zarar vermeyen ve atıklarını güvenli 
biçimde tasfiye edebilecek nükleer enerji santrali yatırımları yeşil ve sürdürülebilir ekonomik aktivite 
olarak tanımlanacak.  

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F9424E0ADE6184DB6A22C492FAF0A2706%2F94f2f76a32a072d8ce3ff079468ecac8%2F%3Fi%3De2780fdd9a50e83d157aa6873ea6edeee801c841b74a425fcf0e3695ac3beda88c0c616dbac9d1b61c631c100ff6435cb03263f67ce4fdaebd07d592dd958a0e650e1725586883a64051a071975d7e3655e72d0de4ce3a9d9a4cb9b9b9aa32ee24d979da004a72d4&data=04%7C01%7C%7Ce0007b2f0c4a401f676508d9f159bb39%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637806189990910665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FpKJPDbR%2FSu2sdDLZ1vrPrLSvkiUBb%2BCFjSQw17vtIc%3D&reserved=0


 

"Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar"a 
geçiş zorunlu hale getiriliyor  
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle gelecek 
yıldan itibaren bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük yapıların kullandığı enerjinin 
en az yüzde beşini yenilenebilir kaynaklardan karşılaması zorunlu olacak. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F4837D245C48849719E828630133D5BAF%2F6a386f321f21389950bd1d3583ecb095%2F%3Fi%3De2780fdd9a50e83d157aa6873ea6edeee801c841b74a425fcf0e3695ac3beda88c0c616dbac9d1b61c631c100ff6435cb03263f67ce4fdaebd07d592dd958a0e650e1725586883a64051a071975d7e3655e72d0de4ce3a9d9a4cb9b9b9aa32ee24d979da004a72d4&data=04%7C01%7C%7Ce0007b2f0c4a401f676508d9f159bb39%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637806189990910665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=b4KLA4uD8VuwS1YBS5noDJT0Nt13RsQU4ajaIwLZr6s%3D&reserved=0


 

Karbon yakalamada yeni teknoloji: 
Mekanik Ağaçlar 

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Klaus Lackner ve ekibinin geliştirdiği mekanik ağaçların bir tanesi, 
doğal bir ağaca göre havadaki karbondioksiti yaklaşık 1000 kat daha hızlı uzaklaştırabiliyor. The 
Conversation tarafından Prof. Lackner ile karbon yakalama teknolojileri üzerine yapılan söyleşiyi 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%2F6280F3A590874E08BCF5AC1D3A96FAC2%2Fee959ab35a0bc9bee0d58812c8b31b40%2F%3Fi%3De2780fdd9a50e83d157aa6873ea6edeee801c841b74a425fcf0e3695ac3beda88c0c616dbac9d1b61c631c100ff6435cb03263f67ce4fdaebd07d592dd958a0e650e1725586883a64051a071975d7e3655e72d0de4ce3a9d9a4cb9b9b9aa32ee24d979da004a72d4&data=04%7C01%7C%7Ce0007b2f0c4a401f676508d9f159bb39%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637806189990910665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Cv9eUqGADhiAZLsdUdW7pMp1%2FK2hB6J4Nbkp50DXS3U%3D&reserved=0


 

Doğrudan Yabancı Yatırımları 
Sürdürülebilir Kılmanın Yolları 
Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki en önemli gündemlerinden biri 
doğrudan yabancı yatırımlar oldu. 2020'de küresel çapta yüzde 35 azalan doğrudan yabancı yatırımları 
sürdürülebilir kılmanın yolu ise özel sektör ve kamu sektörü iş birliğinden geçiyor.  

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F83C13ADA355A4FDF8CE2103CBF7E45DC%2F89ed1f195c6d9af91aec9fa44e7e49bd%2F%3Fi%3De2780fdd9a50e83d157aa6873ea6edeee801c841b74a425fcf0e3695ac3beda88c0c616dbac9d1b61c631c100ff6435cb03263f67ce4fdaebd07d592dd958a0e650e1725586883a64051a071975d7e3655e72d0de4ce3a9d9a4cb9b9b9aa32ee24d979da004a72d4&data=04%7C01%7C%7Ce0007b2f0c4a401f676508d9f159bb39%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637806189990910665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sj1T%2BljK1RNBrfBNCl19dY1OS%2B6axc2Zmin5QJ7%2FRVA%3D&reserved=0


 

Karbon kredisi satın almanın 
görünmeyen yüzleri 
Guardian'dan George Monbiot'un makalesi, zengin şirketlerin büyük bir karbon arazi gaspını 
yasallaştırmak için "doğa temelli çözümler"in arkasına saklandığına dikkat çekiyor. Monbiot'un 
makalesini İSO Yeşil Blog için Türkçeleştirdik. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2FDBB0F4CEF8E54BE58897E7A5B22DEBD9%2F6e71b8b77ba1d191361c1d352ff08934%2F%3Fi%3De2780fdd9a50e83d157aa6873ea6edeee801c841b74a425fcf0e3695ac3beda88c0c616dbac9d1b61c631c100ff6435cb03263f67ce4fdaebd07d592dd958a0e650e1725586883a64051a071975d7e3655e72d0de4ce3a9d9a4cb9b9b9aa32ee24d979da004a72d4&data=04%7C01%7C%7Ce0007b2f0c4a401f676508d9f159bb39%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637806189990910665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=e4cg3QqimPDmkcrTIAQgackiJFd%2BC7WnxUNvU8UDe1w%3D&reserved=0

