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İSO 15. Sanayi Kongresi: Başka 
Türlü Mümkün 

İstanbul Sanayi Odası, 15. Sanayi Kongresi'ni "Başka Türlü Mümkün: Sürdürülebilir Gelecek 
için Dönüşümü Birlikte Tasarlamak" başlığıyla düzenliyor. 7 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde 
gerçekleşecek Kongre, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı Başkanı Prof. 
Jeffrey Sachs ve The Thinkers50 üyesi ödüllü yazar Marga Hoek'u ağırlayacak. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F931DE1AE4C29400B88BA9869D48AD5AE%2F137ec68a17577773e39b1c3a015e9621%2F%3Fi%3D5387f0799102851a757027976aefb5e9b989e6950a087e98e885e31c93ec84ee37710fdc83162404563a0756c9b0ef7766ef351351d11139922da83b0df883040a3e34bbff27b20a6f16d3104a5e6bfe3534a3d18b94ae4a1ec44d1980b5c5d0&data=04%7C01%7C%7C733a42263f164f8b6c9608d9af4313d2%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637733525335828158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Xvf%2F6sKpaW8yyON%2FWRiYqYTN%2BnE2RLSqI2JpZocFMTs%3D&reserved=0


 

İSO'lu Sanayicilere Özel Enerji 
Verimliliği Danışmanlığı 
Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Hizmeti ile üyelerinin sera gazlarını hesaplaması ve 
raporlaması için aracılık ederek Türkiye'de bir ilke imza atan İstanbul Sanayi Odası, bu defa 
ücretsiz Enerji Verimliliği Danışmanlığı ve Raporlaması hizmeti ile sanayicilere ulaşıyor. İSO 
Çevre ve Enerji Şubesi Müdürü Erbil Büyükbay, Enerji Verimliliği Danışmanlığı ve Raporlaması 
projesini İSO Yeşil Blog için anlattı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2FCC6AC5719CD54577B31F6725A01AA319%2Fa63c8651d3b9bf00c64be8747f7aa3bd%2F%3Fi%3D5387f0799102851a757027976aefb5e9b989e6950a087e98e885e31c93ec84ee37710fdc83162404563a0756c9b0ef7766ef351351d11139922da83b0df883040a3e34bbff27b20a6f16d3104a5e6bfe3534a3d18b94ae4a1ec44d1980b5c5d0&data=04%7C01%7C%7C733a42263f164f8b6c9608d9af4313d2%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637733525335838116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=i9Uy%2FKryEiJ1%2BOSdbkKaO0tNmbYNyrVOSkjJkYdjIIU%3D&reserved=0


Maden, Taş ve Toprak Ürünleri 
Sanayinin Sürdürülebilirlik 
Öncelikleri 
Maden, taş ve toprak ürünleri sanayi kapsamında yer alan sektörlerin önemli iklim ve çevresel 
etkileri olduğu değerlendiriliyor. İstanbul Sanayi Odası Sürdürülebilirlik Vizyonu kapsamında 
hazırlanan sektörel yol haritalarının üçüncüsü, maden, taş ve toprak ürünleri sanayine özel 
sürdürülebilirlik önceliklerini ortaya koyuyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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COP26 sona erdi: Hayal kırıklığı mı, 
başarı mı? 

1 Kasım'da başlayan ve müzakerelerin uzaması sonucu 13 Kasım'a kadar devam eden 
COP26 sonuçlandı. Anlaşmada kömürün aşamalı olarak azaltılması, emisyon azaltım 
planlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gelişmekte olan ülkelere daha fazla finansal 
destek yapılması gibi önemli taahhütler yer alıyor. İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon 
Şubesi Müdürü Gülberk Ertap, COP26 değerlendirmelerini İSO Yeşil Blog ile paylaştı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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AB ormansızlaştırılan yerlerden 
gıda ihracatını yasaklayacak 

Avrupa Komisyonu'nun yeni yasa tasarısı, ormansızlaştırılan bölgelerden yapılan gıda ve odun 
ihracatına yasak getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, sığır eti, palm yağı, soya, kakao, kahve 
ve ahşap gibi ürünlerin ihracatında ormansızlaşmaya neden olunmadığına dair sertifika 
istenecek. AB yasa tasarısında atık ihracatına yönelik denetimlerin sıkılaşacağı da belirtiliyor.  

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Türkiye iklim performansıyla 60 
ülke arasında 42. oldu 

Türkiye dahil 60 ülke ve Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğiyle mücadele performanslarını 
değerlendiren İklim Değişikliği Performans Endeksi 2022 yayımlandı. Türkiye, genel 
sıralamada 60 ülke arasında 42. sırada yer alarak geçtiğimiz yılki yerini korurken yenilenebilir 
enerji ve iklim politikaları kategorilerindeki performansını iyileştirmiş durumda. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Merkez Bankası'ndan İklim 
Değişikliği Hamlesi 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli 
bir politika olarak desteklemek amacıyla "Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü" 
kurduğunu duyurdu. TCMB, iklim değişikliğinin finansal sistem içerisinde ortaya çıkarabileceği 
kırılganlıkları ve fırsatları tespit edebilmek ve ilgili riskleri azaltmak amacıyla gerekli adımları 
atmayı hedefliyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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İklim değişikliği yatırımcıları nasıl 
etkiliyor? 

Dünya çapında 20 trilyon doların üzerinde toplam fon yönetimi altındaki yatırımcıları temsil 
eden İklim Değişikliği Yatırımcı Grubu (The Investor Group on Climate Change, IGCC) 
tarafından hazırlanan "Değişen İklim: Yatırımcıların İklim Riski Konusunda Şirket 
Yöneticilerinden Beklentileri" başlıklı rapor, iklim değişikliğinin yatırımlar üzerindeki etkisine 
odaklanıyor.  

Metinleri okumak için tıklayınız  
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Bankaların Sürdürülebilir 
Finansman taahhütleri güçleniyor 

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi güncellendi. 10 milyon doların 
üzerindeki kredilerin finansmanında çevresel ve sosyal etkiyi dikkate alacaklarını taahhüt eden 
bankalar, Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'ne yenilikçi sürdürülebilir finans prensiplerini de 
ekleme kararı aldı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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