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İSO artık Yeşil Tarife kullanıyor 

Sürdürülebilir üretim vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İstanbul Sanayi Odası (İSO), Yeşil 
Tarife kullanmaya başlayarak bu alanda önemli bir adım daha attı. 1 Şubat 2022 itibarıyla belirli 
sayaçlarda Yeşil Tarife kullanmaya başlayan İSO, yıl sonuna kadar tüm sayaçlarında bu 
tarifeye geçmeyi planlıyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F1645E111201843568DC34AD9B4608C0E%2Fa1ad0c44aaf1889aea84fde8c8ed8cbe%2F%3Fi%3D2ec69c3c546085b8476258a16e73a747062ab712d7746f268d622bd22b5dec64c6085d1dada0e486a6e3adce4461b33c9fb3cde6f0d3c1db06488d3fdee9408e63eca0420b489128e84f5b3e2d34943241737f146b439c17726efc2b8fdff70107e8391d371588be&data=04%7C01%7C%7C5d5482414719404ce20e08da122ff8c0%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637842294482682189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ywV9gSSf2gV2AA3Cv%2FZrKM1yzUXuTHtRxWrE0eevlXw%3D&reserved=0


 

Orman, Kağıt Ürünleri, Mobilya ve 
Basım Sanayinin Sürdürülebilirlik 
Öncelikleri 

İSO, sektörlere özel hazırladığı sürdürülebilirlik yol haritalarından yedincisini "Orman, Kağıt 
Ürünleri, Mobilya ve Basım Sanayi" için yayımladı. Raporda, inovatif ürün, dijital altyapılara 
yatırım ve sürdürülebilir orman biyo-ekonomisinin teşvik edilmesi gibi yöntemlerle sektörün net 
sıfır karbon çözümleri için rekabetçi ve sürdürülebilir bir sağlayıcı haline gelebileceği 
vurgulanıyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Kamudan sanayiye su ve atık su 
yönetimi nasıl olmalı? 

İSO Yeşil Gündem Sohbetleri'nin beşincisi "Dünya Su Gününde Su ve Endüstriyel Atık Su 
Yönetimi" başlığıyla gerçekleşti. TV Program Yapımcısı Ilgaz Gürsoy'un moderatörlüğünde ve 
İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Mustafa Tacir'in ev 
sahipliğinde gerçekleşen seminerde sanayi tesislerinden kamuya kadar farklı boyutlarıyla su 
ve atık su yönetimi ele alındı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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AB ülkeleri Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizmasında 
anlaştı 

Avrupa Konseyi, "Fit for 55" paketinin kilit unsurlarından olan Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması (SKDM) yönetmeliği üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma, 14 Temmuz 2021'de 
sunulan SKDM taslak önerisinde yer alan çimento, alüminyum, gübre, elektrik, demir-çelik 
sektörlerini kapsıyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Yeşil malzemede tedarik sıkıntısı 
kapıda 

Giderek daha çok sayıda şirket iklim hedefleri koymaya başlarken, bu hedeflere ulaşmak için 
gerekli olan yeşil malzeme tedariki zorlaşıyor. Şirketler, yeşil çelik, geri dönüştürülmüş 
alüminyum ve geri dönüştürülmüş plastik gibi yeşil malzemelerin tedarikinde sıkıntı 
yaşamamak için nasıl hazırlanabilir?  

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F9E9E7FA980CF47FAB35A4E45F3D00867%2F14686e247a7a624249363ac9521330ad%2F%3Fi%3D2ec69c3c546085b8476258a16e73a747062ab712d7746f268d622bd22b5dec64c6085d1dada0e486a6e3adce4461b33c9fb3cde6f0d3c1db06488d3fdee9408e63eca0420b489128e84f5b3e2d34943241737f146b439c17726efc2b8fdff70107e8391d371588be&data=04%7C01%7C%7C5d5482414719404ce20e08da122ff8c0%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637842294482682189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7ZpZCSPIme%2FlFvwn%2F7KMSeN4IT8nBH50x8bzcl5bhV8%3D&reserved=0


 

AB Standardizasyon Stratejisini 
yeniliyor 

Avrupa Komisyonu, AB'nin hem tek pazarda hem de küresel olarak standartlara yaklaşımını 
ortaya koyan yeni bir Standardizasyon Stratejisi ortaya koyuyor. AB'nin küresel rekabet gücünü 
korumaya yönelik standardizasyonun öneminin vurgulandığı stratejide, Avrupa 
standardizasyon önceliklerini daha iyi tanımlamayı amaçlayan politikalar yer alıyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Türkiye, döngüsellik potansiyelinin 
altında 

SKD Türkiye, KMPG Türkiye ve KMPG Fransa, "Türkiye'de Beş Sektörde Döngüsellik 
Potansiyelinin Ön Araştırma Raporu" başlıklı bir rapor yayımladı. Plastik ambalaj, tekstil, beyaz 
eşya, otomotiv ve inşaat olmak üzere beş sektöre odaklanan rapor, bu sektörlere ilişkin 2020-
2021 yılları arasında yapılan ön araştırmaya dayanıyor.  

Metinleri okumak için tıklayınız 
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