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Yeşil enerji yatırımları yükselişte 

Fosil yakıtlara bağlı olarak enerjide yaşanan sorunlar yeşil enerji 

yatırımlarına olan ilgiyi giderek artırıyor. Danışmanlık firması 

McKinsey&Company, yenilenebilir kaynakların enerji pazarındaki payının 

2030'a kadar yüzde 50'ye ve 2050'ye kadar da yüzde 85'e ulaşacağını 

öngörüyor.  

Metinleri okumak için tıklayınız 

https://www.isoyesilblog.com/yesil-enerji-yatirimlari-yukseliste/
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Sürdürülebilirlik şirketler için neden 

önemli? 

İklim değişikliği etkisini giderek artan şekilde gösterdikçe, şirketler de 

kendilerini yeniden konumlandırmaya başlıyor. FloWater Satıştan 

Sorumlu Başkan Yardımcısı Mario Paysse, sürdürülebilirlik anlayışının iş 

dünyasında nasıl geliştiğini ve bunun şirketler için neden önemli olduğunu 

aktarıyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Kurumsal iklim raporlama 

standartlarında uyum çatışması 
ISSB'nin (Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu) küresel 

standartlarını belirleyeceği kurumsal iklim raporu ile yatırımcılara ve diğer 

sermaye piyasası katılımcılarına, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili 

barındırdığı potansiyel riskleri ve fırsatları hakkında bilgi sağlaması 

hedefleniyor. Ancak ISSB, küresel iklim raporlama standartlarının 

belirlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmaların, yaşanan uyum 

sorunlarından ötürü uzayabileceğini belirtiyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Bilgi teknolojileri CBAM'ın karmaşık 
yapısına çözüm sağlayabilir mi? 

CBAM'ın (Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması) yürürlüğe 

girmesiyle birlikte şirketlerin ithal edilen çelik, demir, alüminyum, çimento 

ve gübre gibi ürünlerinin karbon ayak izlerini belgelendirmesi ve ithalatlara 

bağlı her metrik ton karbondioksit başına vergi ödemesi gerekecek. Bu 

kapsamda bilgi teknolojileri, veri güvenilirliğinin sağlanması ve değer 

zinciri boyunca verilerin geniş çapta paylaşılmasını sağlamak hayati önem 

taşıyacak. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Blok zinciri teknolojisi karbon 

piyasalarını nasıl dönüştürebilir? 

Karbon kredisi piyasası hızla büyümeye devam ederken blok zinciri 

teknolojisi, erişimi daha az ayrıcalıklı hale getirerek pazarın devam eden 

genişlemesine yardımcı olmak için benzersiz bir fırsat sunuyor. Blok zinciri 

teknolojisi, karbon kredisi pazarındaki şeffaflıkla ilgili sorunları çözerken 

aynı zamanda piyasayı da herkesin erişimine açma olanağı sağlıyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Tarımda güneş panelleri kullanımı 

ikinci bir gelir kaynağı sağlıyor 

Ekilebilir arazilerdeki büyük ölçekli güneş paneli kurulumları, Avrupa ve 

Kuzey Amerika'da giderek popülerleşiyor. Almanya'da bir çiftlikte 

yenilenebilir enerji ve tarımı birleştiren uygulamayla yetiştirilen elmalar, 

küresel boyutta yaşanan arazi sorununa bir çözüm sunuyor.  

Metinleri okumak için tıklayınız 
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