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İklim kriziyle mücadelede karbon 

fiyatlandırma düzenlemelerinin rolü 

Birçok ekonomiste göre, karbon fiyatlandırma düzenlemeleri sera gazı 

emisyonlarının azaltılmasını teşvik etmeye yönelik en verimli politikalar 

arasında yer alıyor çünkü bu düzenlemeler karbon emisyonlarının 

çevresel maliyetini hesaba katma amacıyla hanelere ve firmalara 

doğrudan teşvikler sunuyor.  
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Sürdürülebilir finans ivmeyi 
artırıyor 

Yatırım stratejilerine ESG ilkelerini dahil eden yatırımcılarla birlikte, 

sürdürülebilir tahvil hacimleri 2019'dan bu yana üç kat arttı. Düşünce 

kuruluşu InfluenceMap'in yayımladığı bir rapor ise, finansal sektörün 

iklim değişikliğiyle ilgili mali politikayı nasıl etkilediğine dair kapsamlı 

bir analiz sunuyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Karbon ofset programları ne kadar 
işe yarıyor? 

Bugün binlerce şirket net sıfır hedefi belirlemiş durumda ve bu 

şirketlerin birçoğu emisyonları azaltma konusunda taahhütlerini 

desteklemek için karbon ofsetlemeyi (denkleştirmeyi) kullanıyor. 

Ancak şirketlerin net sıfır hedeflerine ulaşmaları yolunda 

başvurdukları karbon ofset projeleri gerçekten işe yarıyor mu? 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/karbon-ofset-programlari-ne-kadar-ise-yariyor/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flb.istanbulsanayiodasi.org.tr%2Feu%2Fc%2Ftq%2FF7BE5D9B0DBE4107842C76E9BE023E35%2Fdb62fcb3d6411e8c2598059f1ec65c7d%2F%3Fi%3D652dbba35b8e570b0ff54f24630d746b169f2c3891a28a529aba7e34fa1d41f003b44e2019bd307d7a45411ae53d3e9d97ea2622acc6516ee9539ff9de3ae8ac063460a7848307cf87b6ef9b61333faa916cdd63296674f13172f589be314e8d&data=05%7C01%7C%7Cfc6e75575763478b028d08da8cd36bc0%7C7017e76362ad47f2929276aff7d3b24b%7C0%7C0%7C637977136919980270%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2yVWeBHo5GCTtKiJ1yxTJDvcCnBCI1b%2FhF0%2BCPyet%2FY%3D&reserved=0


 

Veri eksikliği net sıfır hedefi 
önünde bir engel 

İklim değişikliğinin, küresel yatırım ortamını yeniden şekillendirmeye 

başladığı bir ortamda riskleri değerlendirmek ve yeşil ekonomiye 

geçişi desteklemek için yatırımcılar ve finans dünyasındaki diğer 

aktörler bilgiye ihtiyaç duyuyor. Ancak günümüzde finansal piyasa 

katılımcıları, iklimle ilgili riskleri verimli bir şekilde fiyatlandırmak ve 

yeşil badanadan kaçınmak için gereken güvenilir veriye ulaşamıyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Atık geri dönüşümü mercek altında 

Atık yönetimi konusunda oluşan farkındalık, artan nüfus, genişleyen 

şehirleşme ve hükümetler tarafından yapılan yeni düzenlemelerle 

birlikte geri dönüşüm hizmetleri pazarının hızla büyüyeceği 

öngörülüyor. Küresel Atık Geri Dönüşüm Hizmetleri Pazarı'nın 2027 

yılına kadar 77,6 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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ABD'nin Enflasyon Azaltma Yasası 
çözüm sunabilecek mi? 

ABD Başkanı Joe Biden, iklim kriziyle mücadele etmek, sağlık ve 

bakım maliyetlerini düşürmek için yüz milyarlarca dolarlık bütçenin 

ayrılacağı Enflasyon Azaltma Yasası'nı imzaladı. Ancak yasa, 

kamuoyu nezdinde genel olarak olumlu karşılansa da bazı kişi ve 

kuruluşlar yasanın iklim kriziyle mücadeleyi sekteye uğratacağını 

söylüyor.  

Metinleri okumak için tıklayınız
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