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Fosil yakıtların kullanımı artarken, yeşil enerji 
durağanlaşıyor 

REN21'in hazırladığı rapora göre, artan enerji tüketimi ve fosil yakıt kullanımındaki 
yükseliş, yenilenebilir enerjideki büyümeyi geride bıraktı. SHURA Enerji Dönüşümü 
Merkezi'nin hazırladığı "Türkiye Enerji Dönüşümü Görünümü 2021" raporuna göre ise, 
Türkiye'de elektrik talebi, 2020-2021 döneminde yüzde 7,5 oranında yükseldi ve bu 
dönemde yenilenebilir enerji yatırımları hızlansa da artan talep çoğunlukla doğal gaz 
santrallerinden elektrik üretimiyle karşılandı. 
Metinleri okumak için tıklayınız 

https://www.isoyesilblog.com/fosil-yakitlarin-kullanimi-artarken-yesil-enerji-duraganlasiyor/


 

Döngüsel Ekonomi Ödülü sahiplerini 
bekliyor 

Döngüsel ekonomide iş birliklerinin güçlendirilmesini hedefleyen EIT Döngüsel 

Ekonomi Topluluğu'nun Döngüsel Ekonomi Ödülü için başvurular başladı. Döngüsel 

Ekonomi Ödülü, "Yeni Döngüsel İş Modelleri", "Döngüsel Ekonomi Değerlendirme 

Metodolojileri", "Lojistik Dahil Atık Değerlendirme" ve "Dijital Ürün Pasaportları" olarak 

belirlenen dört tematik alanda verilecek. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/dongusel-ekonomi-odulu-sahiplerini-bekliyor/


 

AB, iklim hedeflerindeki ilerlemeyi ölçecek 
yeni göstergeler belirledi 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) 2030 yılına kadar çevre politikalarını takip 

etmek için rehber görevi görecek ana göstergeler listesini sundu. Belirlenen yeni 

İzleme Çerçevesi ile, şeffaflığın teşvik edilmesi ve Avrupalıların AB iklim ve çevre 

politikası hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor. İzleme Çerçevesi, sürdürülebilir 

finansmanı, "kirleten öder" ilkesini ve çevreye zararlı sübvansiyonların aşamalı olarak 

kaldırılmasını kapsayan göstergeler de içeriyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/ab-iklim-hedeflerindeki-ilerlemeyi-olcecek-yeni-gostergeler-belirledi/


 

COP27 öncesinde tartışmalar alevleniyor 

Bu yıl COP27'ye ev sahipliği yapacak ülke olan Mısır, konferansta gezegenin sıcaklık 

artış hızını yavaşlatmak için geçmişte verilen taahhütlerden geri adım atılabileceğinden 

kaygılanıyor. Konferansın başkanı olan Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, 

Bloomberg News'e verdiği röportajda, "Konferans, dünyanın enerji ve gıda kriziyle 

karşı karşıya olduğu zor bir jeopolitik ortamda gerçekleşecek. Bu durum, hepimizin 

önceliğinin iklim değişikliği olduğu konusunda dikkat dağıtıcı bir etken oluşturabilir." 

diyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız

 

https://www.isoyesilblog.com/cop27-oncesinde-tartismalar-alevleniyor/
https://www.isoyesilblog.com/cop27-oncesinde-tartismalar-alevleniyor/


 

Güneş pencereleri güneş panellerine 
alternatif olabilir mi? 

Araştırmacılar ve girişimciler, elektrik üreten pencereler üzerinde çalışıyor. Çoğu 

güneş paneli, güneş enerjisini alan malzeme olarak silikon kullanıyor. Silikon saydam 

olmadığı için güneş pencerelerinde farklı bir malzemeye ihtiyaç duyuluyor. Ancak 

silikona alternatif olarak geliştirilen çeşitli yöntemler var. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/gunes-pencereleri-gunes-panellerine-alternatif-olabilir-mi/


 

Dijital teknolojiler yeşil dönüşüme nasıl 
katkı sağlayabilir? 

Politika yapıcıların Avrupa Birliği'ni ve dünyayı etkileme potansiyeline sahip 

fenomenlere ve uzun vadeli eğilimlere yönelik farkındalığını artırmayı amaçlayan Yıllık 

Stratejik Öngörü Raporları'nın bu yılki sunumunda, dijital teknolojiler ve yeşil dönüşüm 

arasındaki uzun vadeli etkileşime ve karşılıklı güçlendirilmesine odaklanılıyor.  

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

 

https://www.isoyesilblog.com/dijital-teknolojiler-yesil-donusume-nasil-katki-saglayabilir/

