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Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği 
Platformu Projesi'nin lansmanı gerçekleştirildi 

Türkiye'de döngüsel ekonomiyi somut adımlar ve ölçülebilir çıktılarla iş dünyasının iş 
yapış şekli haline getirmek için çalışmalar yürüten İş Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği, İstanbul sanayinde döngüsel ekonomiye geçişi güçlendirecek yeni 
bir projeye imza attı. İstanbul Sanayi Odası ve SKD Türkiye ortaklığında yürütülen 
Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi'nin lansmanı 
gerçekleştirildi. 
Metinleri okumak için tıklayınız 

https://www.isoyesilblog.com/dongusel-ekonomi-ve-kaynak-verimliligi-platformu-projesinin-lansmani-gerceklestirildi/


 

AB Büyük Detoksu: 12 bin toksik kimyasal 
yasaklanacak 

Avrupa Birliği'nin zararlı kimyasal maddelerin kısıtlanmasına yönelik şimdiye kadarki 

en kapsamlı yeni yol haritasına göre, 12 bin toksik kimyasal yasaklanacak. Yol 

haritasının, su şişeleri gibi ürünler için kullanılan sert plastiklerin içindeki alev 

geciktiricileri, PVC ve bisfenoller gibi kimyasalların tüm alt kategorilerini ve doğada 

bozunmaları çok uzun sürdüğü için "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFA'ları da 

kapsaması planlanıyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/ab-buyuk-detoksu-12-bin-toksik-kimyasal-yasaklanacak/


 

Gezegen 1,5 derece eşiğine giderek 
yaklaşıyor 

Önümüzdeki beş yıl içinde ortalama küresel sıcaklığın, yarı yarıya ihtimalle sanayi 

öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerine çıkması bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü 

tarafından yayımlanan rapor, ayrıca 2022 ile 2026 yılları arasındaki en az bir yılın, 

kayıtlara geçen en sıcak yıl olma olasılığının ve önümüzdeki beş yılın sıcaklık 

ortalamasının 2017-2021 ortalamasından daha yüksek olma olasılığının yüzde 93 

olduğunu ortaya koyuyor.  

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/gezegen-15-derece-esigine-giderek-yaklasiyor/


 

Avrupa şirketleri, Yeşil Mutabakat'a ne 
kadar hazır? 

PwC Türkiye tarafından yapılan Avrupa Yeşil Mutabakat Araştırması'na göre 

Avrupa'daki şirketlerin yüzde 60'ı, Avrupa 5.Yeşil Mutabakatı'ndan haberdar değil. AB 

Yeşil Mutabakatı için hazır olan şirketlerin oranı yüzde 49 iken, yüzde 66'sı ise 

önümüzdeki yıllarda daha sürdürülebilir olmak için yatırım sermayesi ayırmış durumda. 

Araştırmaya göre, tedarik zincirlerindeki önemli kısımlarda değişiklik yapmayı 

planlayan şirketlerin oranı ise yüzde 51. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/avrupa-sirketleri-yesil-mutabakata-ne-kadar-hazir/


 

Plastiği saatler içinde parçalamanın yolu 
bulundu 

Gezegendeki plastik kirliliği endişe verici boyutlarda ve bilim insanları çevreye zarar 

vermeden plastikten yararlanmanın yollarını bulmak için arayış içinde. Bu kapsamda 

yürütülen yeni bir çalışma, plastik bileşenlerini parçalamak için gereken süreyi büyük 

ölçüde azaltan bir enzim varyantını haber veriyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/plastigi-saatler-icinde-parcalamanin-yolu-bulundu/


 

Doğru işgücü politikalarıyla yeşil istihdamı 
artırmak mümkün 

Daha yeşil bir ekonomi kurma ihtiyacı, genellikle potansiyel iş kayıplarına dair 

endişelerle gölgeleniyor. Bugün, tüm dünya fosil yakıtlardan uzaklaşmanın gerekli 

olduğu konusunda hemfikir. Peki, örneğin bir kömür madencisi güneş panelleri kurma 

işine nasıl geçebilir? IMF'in yeşil istihdama geçişi artırmaya yönelik önerilerini İSO 

Yeşil Blog için çevirdik. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

 

 

https://www.isoyesilblog.com/dogru-isgucu-politikalariyla-yesil-istihdami-artirmak-mumkun/

