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Elektronik sektörü yeşil dönüşüme 
nasıl hazırlanabilir? 



İstanbul Sanayi Odası, sektörlere özel hazırladığı sürdürülebilirlik yol haritalarından altıncısını elektrikli 
teçhizat ve elektronik ürünler sektörü için yayımladı. Raporda, elektronik sektörünün çevresel, sosyal ve 
ekonomik sürdürülebilirlik öncelikleri sektörden örnek uygulamalarla birlikte ele alınıyor.  

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

 

Sanayide Güneş Enerjisinin 
Getirdiği Fırsatlar 

"Yeşil Gündem Sohbetleri"nin dördüncüsü, "Endüstri Tesisleri için Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi 
Fırsatları" başlığıyla gerçekleşti. İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Mustafa Tacir'in ev sahipliğinde 
ve Gökhan Şen'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde sanayi tesislerinde güneş enerjisi 
kullanmanın getireceği fırsatlar tartışıldı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Plastik atıklara yönelik küresel bir 
anlaşma yolda 

Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi'nin son gününde plastik kirliliğiyle mücadele etmeye yönelik ilk 
küresel anlaşmanın temeli atıldı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılan toplantıda, yaklaşık 200 ülkenin 
heyetleri plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik küresel bir anlaşmanın müzakerelerinin başlatılmasını oy 
birliğiyle onayladı. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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"Sürdürülebilir bir yarın için bugün 
toplumsal cinsiyet eşitliği" 

Dünya Kadınlar Günü, bize dünyadaki kadınların ve kız çocuklarının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel 
başarılarını kutlama fırsatı sunuyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'in bu yılki Kadınlar Günü için 
belirlediği tema "Sürdürülebilir bir yarın için bugün toplumsal cinsiyet eşitliği" oldu. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Avrupa Birliği bir hidrojen 
ekonomisi inşa edebilecek mi? 

Avrupa Birliği 2050 yılında karbon-nötr olmak kadar zorlu bir görevle karşı karşıya: Kıta çapında bir 
hidrojen ekonomisinin gelişimini desteklemeye yönelik sıfırdan bir düzenleyici çerçeve tanımlamak. 
Peki, hidrojen ekonomisi nedir ve Avrupa Birliği kıta çapında hidrojene dayalı bir ekonomi nasıl kurabilir? 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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AB'den Kurumsal Sürdürülebilirlik 
Hamlesi 
Avrupa Komisyonu, şirketlerin küresel değer zincirlerinde insan haklarına ve çevreye saygı duyması için 
çeşitli standartlar belirleyen bir Direktif kabul etti. Direktife göre, şirketler tedarik zincirleri boyunca insan 
hakları alanında çocuk işçiliği ve işçilerin sömürülmesi, çevre alanında ise kirlilik ve biyoçeşitlilik kaybı 
gibi olumsuz etkilerden sorumlu olacak.  

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Uluslararası Enerji Ajansı: Avrupa, 
Rus doğalgazı ithalatını bir yılda 
üçte bir azaltabilir 

Uluslararası Enerji Ajansı'nın yeni analizine göre Avrupa Birliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olan 
ve enerji güvenliğini ve satın alınabilirliği destekleyen bir dizi önlem yoluyla Rus doğalgazı ithalatını bir 
yıl içinde üçte birden fazla azaltabilir.  

Metinleri okumak için tıklayınız 
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