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Dijital devrim iş dünyasını nasıl değiştirecek? 
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 

gerçekleştirdiği Yeşil Gündem Sohbetleri'nin altıncısı "İşin Geleceği ve 

Geleceğin Meslekleri" başlığıyla düzenlendi. İstanbul Üniversitesi öğretim 

üyesi Prof. Dr. Murat Şeker'in moderatörlüğünde gerçekleşen webinarda 

dijital devrimin iş dünyasını nasıl değiştireceği konuşuldu. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2FC80502A08F1F48D89D50E688E30CDB2F%2Fe9448033efa32e21b41ae4a604405ef0%2F%3Fi%3D49dc9e4d067010664560756b4cd4a22cd021d810a094507fc9c1891597dff6185b3fe8dc1a903bef94b0a2a73e6817a18a47b401d6051666c6c9c3b2d0838d8dfab6b5a9d4b2154d0a947149181620a03daa4be27b86918e1e255501a804bc19&data=05%7C01%7C%7C7df8d5f40951415ee69f08da28488e72%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637866589476737249%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QZ6%2FQ2cv6TVr9GtGUEadga8aYNhcPzP8VzqEcz8%2F62Y%3D&reserved=0


 

Kara, Deniz Taşıtları ve Yan Sanayinin 
Sürdürülebilirlik Öncelikleri 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) sektörlere özel hazırladığı yol haritalarından 

sekizincisini Kara, Deniz Taşıtları ve Yan Sanayi sektörü için açıkladı. 

"Kara, Deniz Taşıtları ve Yan Sanayi" sektörü raporu, sanayi grubunun 

Meslek Komiteleri olan Kara Taşıtları Ana Sanayi ve Karoseri Sanayi, Kara 

Taşıtları Yan Sanayi ve Deniz, Hava ve Demiryolu Ana ve Yan Sanayi için 

gelecek dönem sürdürülebilirlik çalışmalarına özel yol gösterici öncelikleri 

ve takip göstergelerini sunmak amacıyla hazırlandı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2FB388DA8A1EA14949987F0E8A1110B5CF%2F973d551da0dc612b0e1e3bd1b21b15ca%2F%3Fi%3D49dc9e4d067010664560756b4cd4a22cd021d810a094507fc9c1891597dff6185b3fe8dc1a903bef94b0a2a73e6817a18a47b401d6051666c6c9c3b2d0838d8dfab6b5a9d4b2154d0a947149181620a03daa4be27b86918e1e255501a804bc19&data=05%7C01%7C%7C7df8d5f40951415ee69f08da28488e72%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637866589476737249%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wvwZhNuQNJMa9fxXdtn5Ne7tRf%2Bt%2FKh2zw%2BA%2B4tKEPA%3D&reserved=0


 

"Türkiye'nin hidrojen potansiyeli Avrupa'nın 
ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede" 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile AB Komisyonu 

Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans'ın görüşmesinde Türkiye'nin 

hidrojen potansiyeli ele alındı. Görüşme sonrası açıklama yapan Kurum, 

Türkiye'nin hidrojen potansiyelinin, Avrupa ülkelerinin ihtiyacını 

giderebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F6C8BFEC5B5F64958BDF33510887B4DF9%2Fb689ab89743a03c8b8f68f88bfe81c8c%2F%3Fi%3D49dc9e4d067010664560756b4cd4a22cd021d810a094507fc9c1891597dff6185b3fe8dc1a903bef94b0a2a73e6817a18a47b401d6051666c6c9c3b2d0838d8dfab6b5a9d4b2154d0a947149181620a03daa4be27b86918e1e255501a804bc19&data=05%7C01%7C%7C7df8d5f40951415ee69f08da28488e72%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637866589476737249%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O14MRX3Y5oEQOeKLoTg2%2B%2Fa5k8KMwjWomICM5j%2Bad6M%3D&reserved=0


 

AB 2030 Tekstil Stratejisi hızlı modaya son 
noktayı koyacak 

Avrupa Komisyonu, daha dayanıklı, onarılabilir, yeniden kullanılabilir ve 

geri dönüştürülebilir tekstil ürünleri için yeni bir strateji önerdi. 2030 

Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi kapsamında hızlı moda, tekstil 

atıkları ve satılmayan/elde kalan tekstil ürünlerinin imhasıyla mücadele 

etmenin yanı sıra ürünlerin üretimi sırasında sosyal haklara saygı 

gösterilmesini sağlamak da amaçlanıyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2FD3C66215EB704F0BA61F6BFCEA34FE0D%2F84b8d0ea61373473c71ad738920df43b%2F%3Fi%3D49dc9e4d067010664560756b4cd4a22cd021d810a094507fc9c1891597dff6185b3fe8dc1a903bef94b0a2a73e6817a18a47b401d6051666c6c9c3b2d0838d8dfab6b5a9d4b2154d0a947149181620a03daa4be27b86918e1e255501a804bc19&data=05%7C01%7C%7C7df8d5f40951415ee69f08da28488e72%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637866589476737249%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5U7XC89%2BE87u0nuILTgi1TO9DNVl%2F7SyUDH9Ra8%2FCXI%3D&reserved=0


 

Türkiye'ye 500 milyon avroluk Yeşil Ekonomi 
Finansman Fonu sağlanacak 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and 

Development, EBRD) Finansal Kurumlardan Sorumlu Türkiye Başkan 

Vekili Arthur Poghosyan, EBRD'nin Türkiye'ye 500 milyon avroluk yeşil 

finansman sağlayacağını açıkladı. Bu miktar, EBRD'nin Türkiye'de enerji 

verimliliğiyle ilgili fonları arasında bugüne kadarki en büyüğü. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F079FAC54D1E94E37A530EF10CAB54A4C%2F1d7634d2d4183beb6f5c9dae894299c8%2F%3Fi%3D49dc9e4d067010664560756b4cd4a22cd021d810a094507fc9c1891597dff6185b3fe8dc1a903bef94b0a2a73e6817a18a47b401d6051666c6c9c3b2d0838d8dfab6b5a9d4b2154d0a947149181620a03daa4be27b86918e1e255501a804bc19&data=05%7C01%7C%7C7df8d5f40951415ee69f08da28488e72%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637866589476737249%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bzxzY6P5RsAiztyQmopVKNEv0IrBNDa5z545QRd%2BSeU%3D&reserved=0


 

Biyoçeşitliliği korumak için 29 ülkeden 5 milyar 
doların üzerinde destek 

Acil çevre sorunlarının üstesinden gelmek için kurulan Küresel Çevre 

Tesisi'ne 29 ülke, 5 milyar dolardan fazla taahhütte bulundu. Toplam 5,25 

milyar dolarlık taahhüdün önümüzdeki on yıl içinde biyolojik çeşitliliği 

korumak ve iklim değişikliği, plastik ve toksik kimyasallar gibi tehditlerden 

kaynaklanan riskleri azaltmak için uluslararası çabalara önemli bir katkı 

sunması bekleniyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2F30EB548D84DB4EAD888E758AE6D393F3%2F320ce4905257d87886e285c560d2b956%2F%3Fi%3D49dc9e4d067010664560756b4cd4a22cd021d810a094507fc9c1891597dff6185b3fe8dc1a903bef94b0a2a73e6817a18a47b401d6051666c6c9c3b2d0838d8dfab6b5a9d4b2154d0a947149181620a03daa4be27b86918e1e255501a804bc19&data=05%7C01%7C%7C7df8d5f40951415ee69f08da28488e72%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637866589476737249%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C5IDlzBnow%2BUBuT7GiFFjuhaNFkTQuY3DDmngTxJsfQ%3D&reserved=0


 

Fosil yakıt şirketleriyle ilgili yeni gelişme 

Şirketlerin sera gazı emisyonlarını azaltmak için kriterler geliştiren Bilim 

Temelli Hedefler Girişimi, fosil yakıt üreticilerinin taahhütlerini artık kabul 

etmeyeceğini duyurdu. Girişim, ayrıca aralarında Rusya'nın Tataristan 

eyaleti hükümetine ait petrol şirketi Tatneft'in de yer aldığı beş fosil yakıt 

şirketini web sitesinden çıkardı. 

Metinleri okumak için tıklayınız
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