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İklim değişikliğiyle mücadelede 
dönüm noktası: COP26 



31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya'nın Glasgow şehrinde gerçekleşecek 26. 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) nedir, neden önemli, neleri amaçlıyor? 
 
Metinleri okumak için tıklayınız 

 

 

Türkiye'nin yeşil dönüşümün 
dışında kalma alternatifi yok 

İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Yeşil Gündem Sohbetleri serisinin üçüncüsünde 
Paris İklim Anlaşması ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın enerji ve sanayi 
sektörüne etkileri konuşuldu ve Türkiye'nin bu dönüşüm sürecinin dışında kalma alternatifi 
olmadığı vurgulandı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2FDEE5EEEF45C24810B32349C06DB05624%2F45322863a723f128a39b02212b831040%2F%3Fi%3D6ac8cfd0f6acce95a144f7c8dde9d91067d50f9646b0068290f9b66959ba5c2b6bb0485415f8eb95114b45205c8ca10fb2b224b2669dc024b1ef2db738d3fc06ceb618fbdfec1f3ef9585a2fda8e93ea89997bed912bc5df816d91ccda4730dd6179cc350bb1a2a8&data=04%7C01%7C%7C434f389e424a4c3f5c0908d999493f17%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637709362127324895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=47yYlG8SbK9aAgPkkjinNMH0daM6okbGYdkZaC7xc3o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F104FE42364A0484193202F07CA2A40BE%2F7aa9b9a14816817bab9cf3e107376398%2F%3Fi%3D6ac8cfd0f6acce95a144f7c8dde9d91067d50f9646b0068290f9b66959ba5c2b6bb0485415f8eb95114b45205c8ca10fb2b224b2669dc024b1ef2db738d3fc06ceb618fbdfec1f3ef9585a2fda8e93ea89997bed912bc5df816d91ccda4730dd6179cc350bb1a2a8&data=04%7C01%7C%7C434f389e424a4c3f5c0908d999493f17%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637709362127324895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Fr65zhC7swgW7e%2FzHsqotl6DOqxb8t6%2FKxGv8oVNZLo%3D&reserved=0


 

Yeni bir enerji ekonomisi doğuyor 

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanan Dünya Enerji Görünümü Raporu, yeni bir 
enerji ekonomisinin ortaya çıktığını ancak enerjideki dönüşümün 2050 net sıfır hedeflerine 
ulaşmak için yeterince hızlı olmadığını vurguluyor. İstanbul Sanayi Odası Çevre ve Enerji 
Şubesi Müdürü Erbil Büyükbay, Dünya Enerji Görünümü Raporu'nu İSO Yeşil Blog için 
yorumladı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F297B4D2F44704836AEEE743AB711A809%2F0d3ea433860c929729d1655e61d575c2%2F%3Fi%3D6ac8cfd0f6acce95a144f7c8dde9d91067d50f9646b0068290f9b66959ba5c2b6bb0485415f8eb95114b45205c8ca10fb2b224b2669dc024b1ef2db738d3fc06ceb618fbdfec1f3ef9585a2fda8e93ea89997bed912bc5df816d91ccda4730dd6179cc350bb1a2a8&data=04%7C01%7C%7C434f389e424a4c3f5c0908d999493f17%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637709362127334836%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MhNnXU%2F%2FQGpq86vweDJUBpneYlCMliSXlNS6%2FA81DW4%3D&reserved=0


 
  

Türkiye'nin uzun vadeli 
karbonsuzlaştırma stratejilerine 
ihtiyacı var  

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye için hazırlanan ve 19 Ekim'de yayımlanan dönem 
raporunda Türkiye'nin enerjiden iklim değişikliğine sürdürülebilirlik açısından güncel durumu 
değerlendirildi ve Türkiye'nin uzun vadeli karbondan arındırma stratejilerine ihtiyacı olduğuna 
dikkat çekildi. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2FFB4E71D09EF74BB5BF2333AAF10B6308%2F46b945cba686f78604c0540c66700d68%2F%3Fi%3D6ac8cfd0f6acce95a144f7c8dde9d91067d50f9646b0068290f9b66959ba5c2b6bb0485415f8eb95114b45205c8ca10fb2b224b2669dc024b1ef2db738d3fc06ceb618fbdfec1f3ef9585a2fda8e93ea89997bed912bc5df816d91ccda4730dd6179cc350bb1a2a8&data=04%7C01%7C%7C434f389e424a4c3f5c0908d999493f17%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637709362127334836%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dJ5BvLWUG8QTJ6URVAQ1P%2ByTQkOIXIQZKD0VKZt43aU%3D&reserved=0


 

İngiltere Net Sıfır Stratejisini 
açıkladı 

İngiltere Hükümeti tarafından yayımlanan Net Sıfır Stratejisi, ülkenin 2050 yılına kadar net sıfır 
emisyona ulaşma taahhüdünü nasıl yerine getireceğini ortaya koyuyor. Stratejide yeşil ve 
sürdürülebilir bir geleceğe geçiş için alınması gereken önlemlerin ana hatları çiziliyor, 
işletmeler ve tüketiciler için temiz enerjiye geçiş yöntemleri öneriliyor. 
 
Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F6F4E88FF9602486EB677DC21D49A7BAD%2Fa56dda42cb597eca23649a904bbd7095%2F%3Fi%3D6ac8cfd0f6acce95a144f7c8dde9d91067d50f9646b0068290f9b66959ba5c2b6bb0485415f8eb95114b45205c8ca10fb2b224b2669dc024b1ef2db738d3fc06ceb618fbdfec1f3ef9585a2fda8e93ea89997bed912bc5df816d91ccda4730dd6179cc350bb1a2a8&data=04%7C01%7C%7C434f389e424a4c3f5c0908d999493f17%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637709362127344801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KIaaJO%2BlD4mh%2FUKW29A2gbX4LZYu6tgiXDnaqEV5sgk%3D&reserved=0


 

Yeşil dönüşüme neden ihtiyacımız 
var? 

Üretim, tüketim, yaşama ve çalışma biçimlerimizde kaynak verimliliğini ve sanayiden tarıma, 
ulaştırmadan enerjiye kapsamlı bir değişim sürecini işaret eden yeşil dönüşüme neden 
ihtiyacımız var? İstanbul Sanayi Odası Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi Uzmanı Hilal 
Kazan, İSO Yeşil Blog için yazdı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F6A87F8677A6846FC9E8457E6EA49246F%2F7dbb3d90bb27b703056cc3c1a66ad1fb%2F%3Fi%3D6ac8cfd0f6acce95a144f7c8dde9d91067d50f9646b0068290f9b66959ba5c2b6bb0485415f8eb95114b45205c8ca10fb2b224b2669dc024b1ef2db738d3fc06ceb618fbdfec1f3ef9585a2fda8e93ea89997bed912bc5df816d91ccda4730dd6179cc350bb1a2a8&data=04%7C01%7C%7C434f389e424a4c3f5c0908d999493f17%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637709362127344801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NmRnH%2F62EEiEuftIGImjncYv5HAYp%2F3nFFBWXxQ%2BsA0%3D&reserved=0


 

Enerji fiyatları zirvede: Dünya 
enerjide yeşil dönüşüme hazır mı? 

2021'in başından beri doğalgaz fiyatları iki katına çıktı, petrol fiyatları ise 2014'ten beri gördüğü 
en yüksek seviyede. Enerji fiyatları neden artıyor? Yeşil enerjiye daha çok yatırım yapmak 
çözüm olabilir mi? 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F9B937DE9146949DE8D7D2C6FC891F393%2F4f74c76d9d734ed12ac10ce39dbdc274%2F%3Fi%3D6ac8cfd0f6acce95a144f7c8dde9d91067d50f9646b0068290f9b66959ba5c2b6bb0485415f8eb95114b45205c8ca10fb2b224b2669dc024b1ef2db738d3fc06ceb618fbdfec1f3ef9585a2fda8e93ea89997bed912bc5df816d91ccda4730dd6179cc350bb1a2a8&data=04%7C01%7C%7C434f389e424a4c3f5c0908d999493f17%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637709362127354753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H%2Bk8bE%2Fif2y%2F%2BR1fmsK0R0pJbV227mhcQu1sr%2BoBLLg%3D&reserved=0


 

Yenilenebilir enerji istihdamı 12 
milyona ulaştı  

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
tarafından hazırlanan Yenilenebilir Enerji ve İstihdam Yıllık Değerlendirme Raporu, küresel 
yenilenebilir enerji sektöründeki istihdamın pandeminin etkili olduğu 2020 yılı da dahil olmak 
üzere 2012'den bu yana sürekli artış gösterdiğini ortaya koyuyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız  

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2FD8F3AC41C0414C2E8DB6DF21C8659905%2F5dc2eccbffcfa668c9f0c48e9361b73e%2F%3Fi%3D6ac8cfd0f6acce95a144f7c8dde9d91067d50f9646b0068290f9b66959ba5c2b6bb0485415f8eb95114b45205c8ca10fb2b224b2669dc024b1ef2db738d3fc06ceb618fbdfec1f3ef9585a2fda8e93ea89997bed912bc5df816d91ccda4730dd6179cc350bb1a2a8&data=04%7C01%7C%7C434f389e424a4c3f5c0908d999493f17%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637709362127354753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xFP8MjJatQI4bK%2B2cV5YJYpCMGDvK%2FoWPIGk15%2Fj3MQ%3D&reserved=0

