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[15. Sanayi Kongresi] Sanayide 
Sürdürülebilir Dönüşümün 
Olmazsa Olmazları 



Sanayide sürdürülebilir dönüşümün döngüsel ekonomiden sürdürülebilir finansa, 
dijitalleşmeden temiz enerjiye çok sayıda sacayağı bulunuyor. Peki, sanayide sürdürülebilir 
dönüşüm yolculuğunda ortaya çıkan riskler nasıl yönetilmeli, fırsatlar nasıl değerlendirilmeli? 
15. Sanayi Kongresi'nde uzman isimler anlattı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

 

[15. Sanayi Kongresi] Prof. Sachs: 
Çözüm kapsayıcı, yeşil ve dijital 
dönüşümde! 

15. Sanayi Kongresi'nin konuk konuşmacıları arasında yer alan Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı Başkanı ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir 
Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Jeffrey D. Sachs, dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu 
toplumsal ve ekonomik krizler hakkındaki görüşlerini paylaştı... 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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[15. Sanayi Kongresi] Adil ve 
Kapsayıcı Dönüşüm Nasıl 
Mümkün? 

Sürdürülebilirlik denildiğinde akla gelen sorulardan biri adil ve kapsayıcı bir sürdürülebilirlik 
yolculuğunun nasıl mümkün olacağı. Peki, adil ve kapsayıcı olmaktan gerçekten ne anlıyoruz? 
İş, spor ve girişimcilik dünyasının uzman isimleri kişisel hikayeleri üzerinden adil ve kapsayıcı 
dönüşüm yolculuğunun kilit noktalarını 15. Sanayi Kongresi'nde paylaştı… 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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[15. Sanayi Kongresi] Son söz 
gençlerin! 

"Başka Türlü Mümkün" temasının tartışıldığı 15. Sanayi Kongresi'nin son sözünü gençler 
söyledi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "Ülkemize ve gençlerimize 
güveniyoruz. Bugünün en anlamlı sözünü yarınlarımızın emanetçisi gençlerimiz söyleyecek" 
ifadeleriyle 15. Sanayi Kongresi'nin son sözünü söylemeyi gençlere bıraktı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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İSO Sürdürülebilirlik Platformu 
üçüncü toplantısını gerçekleştirdi 
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sürdürülebilirlik alanında yürüteceği faaliyetler için stratejik 
öneriler geliştirmeyi ve ilgili tarafları bir araya getirerek sinerji yaratmayı amaçlayan İSO 
Sürdürülebilirlik Platformu; üçüncü toplantısını İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Mustafa 
Tacir'in ev sahipliğinde 23 Kasım 2021'de gerçekleştirdi. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Almanya kömürden çıkma hedefini 
güncelledi 
Almanya'daki yeni koalisyon, kömür tüketimini aşamalı olarak azaltarak 2030'da sıfırlamayı 
hedefliyor. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin oluşturacağı yeni 
hükümet ayrıca Almanya topraklarının yüzde 2'sini rüzgar enerjisi üretimi için kullanmayı ve 
hidrojene dayalı enerji üretimine odaklanmayı amaçlıyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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COP26 neyi başardı? 

Kasım ayının ilk iki haftası boyunca tüm gözler Glasgow'daydı. Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Konferansı (COP26) kapsamında, 200'den fazla ülkeyi temsil eden yaklaşık 30 bin 
delege 13 gün süren iklim değişikliği müzakereleri için İskoçya'nın en büyük ikinci şehrinde 
toplandı. Peki, bütün bunlar ne içindi? 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F9FF07812D14944209FCD437B790BD62D%2Fafbf42f2dfa050ec5028e949f242539a%2F%3Fi%3D2622f416251a33cfe5ca6b0de916104311dacc3e1761e37279e7ff4976d84dbee244796d0694c19cdf4a4af10559f61b2cf73604bb3dd45621f902d50f1e36710bd5fd9a5a12e3ea8bf62f15e3e40c8e8e2ed270c847dc8015379d751c09d371&data=04%7C01%7C%7C35bfac6d4c5342b79bff08d9bbc683b2%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637747283558125148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FP%2FR5r2i9ftcthbKun8ZL4pJ6JCYh77kWnPE5jPo%2BBE%3D&reserved=0


 

İklim krizi ve enflasyon arasında 
nasıl bir ilişki var? 

Avrupa Merkez Bankası'ndan üç ekonomistin iklim krizi ve enflasyon arasındaki ilişkiyi ele alan 
analizi, iklim değişikliğinin orta vadeli enflasyonist baskı üzerindeki etkisi hakkında hala çok az 
şey bildiğimizi ortaya çıkardı. Analize göre özellikle gelişmekte olan ülkelerde aşırı sıcaklıklar 
orta vadede bile fiyatlar üzerinde etkili oluyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız  
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Pandemi sonrası gençlerin iş 
beklentileri nasıl değişti? 

Universum'un yeni çalışması, üniversite mezunlarının iş gücüne girerken hangi motivasyonlara 
sahip olduğunu ortaya koyuyor. Her yıl 1 milyondan fazla iş arayan kişiyle görüşen Universum, 
bu yıl da dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip ülkelerden işletme, mühendislik ve bilişim 
teknolojilerinde öğrenim gören toplam 221.807 öğrenciyle görüştü. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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