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Yeşil geçiş ile Türkiye'de GSYH 8 milyar 
dolar artabilir 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hazırladığı 
rapora göre, Türkiye'nin fosil yakıtlara bağımlı kalmak yerine yenilenebilir enerjiye 
yatırım yaparak 2030'a kadar her yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nı 8 milyar dolar kadar 
artıracak ve 300 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca 2019 yılıyla 
karşılaştırıldığında sera gazı emisyonlarını yüzde 8 azaltacak. 
Metinleri okumak için tıklayınız 

https://www.isoyesilblog.com/yesil-gecis-ile-turkiyede-gsyh-8-milyar-dolar-artabilir/


 

 

AB, nükleer ve doğal gazı 'yeşil' olarak 

etiketledi 

Avrupa Parlamentosu, doğal gaz ve nükleer enerjinin bazı özel kullanımlarını 

sürdürülebilir enerji kaynakları arasında sınıflandırdı. AB Konseyi'nin teklife 11 

Temmuz'a kadar itiraz etmemesi durumunda yasanın 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 

yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni kurallar, 2023'ten itibaren sürdürülebilir faaliyetler 

taksonomisine dahil edilerek, tesislere yapılacak yatırımların yeşil olarak 

etiketlenmesine ve pazarlanmasına olanak tanıyacak. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/ab-nukleer-ve-dogal-gazi-yesil-olarak-etiketledi/
https://www.isoyesilblog.com/ab-nukleer-ve-dogal-gazi-yesil-olarak-etiketledi/


 

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma 

Koordinasyon Kurulu kuruldu 

"Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu" kurulmasına ilişkin genelge, 

Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurul, Strateji ve Bütçe Başkanı başkanlığında; tüm 

bakanların ilgili bakan yardımcıları, Türkiye İş birliği ve Koordinasyon Ajansı, Türkiye 

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Türkiye İstatistik Kurumu başkanlarından oluşacak. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/ulusal-surdurulebilir-kalkinma-koordinasyon-kurulu-kuruldu/
https://www.isoyesilblog.com/ulusal-surdurulebilir-kalkinma-koordinasyon-kurulu-kuruldu/


 

Avrupa Parlamentosu'ndan yeşil yıkamaya 

karşı önlem 

Avrupa Parlamentosu, mevcut sürdürülebilirlik raporlama gerekliliklerini daha fazla 

şirket ve konu başlığını içerecek şekilde genişleterek yeşil yıkamayı sona erdirmeyi ve 

küresel düzeyde sürdürülebilirlik raporlama standartları için zemin hazırlamayı 

hedefliyor. Türkiye'de ise işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada sürdürülebilirliğe 

ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası 

standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları 

belirlenecek. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/parlamentodan-yesil-yikamaya-karsi-onlem/


 

Yeşil firmalara 344 milyarlık destek 

Avrupa Merkez Bankası, 2015 Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu bir yolda 344 

milyar avroluk kurumsal tahvil portföyünü kademeli olarak karbondan arındırmayı 

planlıyor. Bu kapsamda Avrupa Merkez Bankası, ekim ayından itibaren şirket 

borcundan vadesi gelen nakit yatırımlarını daha düşük sera gazı emisyonlarına, daha 

iddialı karbon azaltma hedeflerine sahip firmalara kaydıracağını belirtti. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/yesil-firmalara-344-milyarlik-destek/
https://www.isoyesilblog.com/yesil-firmalara-344-milyarlik-destek/


 

Okyanusların korunmasını amaçlayan 

Lizbon Deklarasyonu açıklandı 

Portekiz ve Kenya'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus 

Konferansı, okyanusları korumaya odaklanan beş günlük tartışma ve etkinliklerin 

ardından sona erdi. Temsilciler, okyanusların korunmasında karşılaşılabilecek 

zorlukları göz önünde bulundurarak, okyanusun karşı karşıya olduğu küresel acil 

durumla başa çıkmak için gereken bir dizi bilim temelli eylemi sunan "Lizbon 

Deklarasyonu" adlı bildiriyi kabul etti. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/okyanuslarin-korunmasini-amaclayan-lizbon-deklarasyonu-aciklandi/
https://www.isoyesilblog.com/okyanuslarin-korunmasini-amaclayan-lizbon-deklarasyonu-aciklandi/


 

'Kum pili' yeşil enerjinin büyük sorununu 

çözebilir 

Polar Night Energy'nin hayata geçirdiği dünyanın ilk ticari kum bazlı termal enerji 

depolama sistemi, yaklaşık dört metre genişliğinde ve yedi metre yüksekliğinde, kumla 

dolu büyük, yalıtılmış bir çelik tanktan oluşuyor. Depolama sisteminin içerisinde yer 

alan kum, basit bir ısı eşanjörü (değiştirici) kullanılarak ısıtıldığında, 100 kW nominal 

güç değerinde ve 8 megawatt-saatlik enerji depolayabiliyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/kum-pili-yesil-enerjinin-buyuk-sorununu-cozebilir/
https://www.isoyesilblog.com/kum-pili-yesil-enerjinin-buyuk-sorununu-cozebilir/


 

Karbon yakalama projeleri: Çözüm mü, 

yeni bir sorun mu? 

Uzun süredir tartışılan ancak nadiren kullanılan, atık karbondioksiti yeraltına gömen 

karbon yakalama ve depolama projeleri küresel olarak yükselişte. Bazı bilim insanları, 

bu teknolojiyi emisyonları azaltmak için gerekli bir araç olarak görüyor, ancak diğerleri 

bunun çevreye zarar vermeye devam ettiğini belirtiyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

 

 

https://www.isoyesilblog.com/karbon-yakalama-projeleri-cozum-mu-yeni-bir-sorun-mu/
https://www.isoyesilblog.com/karbon-yakalama-projeleri-cozum-mu-yeni-bir-sorun-mu/

