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"Sürdürülebilirlik stratejisi yönetim anlayışının 
bir parçası olmalı" 

Entegre Raporlama Türkiye'nin (ERTA) düzenlediği Türkiye'nin Yeşil 
Dönüşüm Stratejileri Toplantı Serisi'nin ikincisi gerçekleşti. Konuşmacılar 
arasında yer alan İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Mustafa Tacir, 
sürdürülebilirlik stratejisinin firmaların yönetim anlayışının bir parçası 
olması gerektiğine dikkat çekerek sanayi sektörlerinde ham maddeden 
ambalaja, lojistikten yönetim süreçlerine kadar düşük karbon yaklaşımına 
dayalı kararlar alınmasının gerektiğini vurguladı. 
Metinleri okumak için tıklayınız 

https://www.isoyesilblog.com/surdurulebilirlik-stratejisi-yonetim-anlayisinin-bir-parcasi-olmali/


 

Deri Ürünleri ve Ayakkabı Sanayi 
sektörünü bekleyen fırsatlar ve riskler 

İstanbul Sanayi Odası'nın "Deri Ürünleri ve Ayakkabı Sanayi" raporuna 
göre, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Avrupa Birliği'nin 2050 yılına 
kadar net sera gazı emisyonlarının olmadığı, kaynak açısından verimli ve 
rekabetçi bir ekonomiye sahip adil ve müreffeh bir topluma erişme planı 
hatırlatılarak deri ürünleri sanayinde tüm yaşam döngüsü boyunca 
kaynakların verimli kullanımı, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü gibi 
metotların güçlendirme hedeflerine değinildi. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/deri-urunleri-ve-ayakkabi-sanayi-sektorunu-bekleyen-firsatlar-ve-riskler/


 

Davos 2022'de iklim eylemi çağrısı 

1,5℃ Paris Anlaşması hedefine ulaşmak ve iklim felaketinden kaçınmak 
için ülkelerin çabalarını büyük ölçüde artırmaları gerekiyor. Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanlığı İklim Özel Temsilcisi John Kerry, Çin İklim 
Elçisi Xie Zhenhua, Salesforce Eş CEO'su Mark Benioff, Royal DSM 
NV'nin Eş CEO'su Geraldine Matchett ve Yeni Nesil Girişimi'nin (Green 
Generation Initiative) Kurucusu Elizabeth Wathuti, Dünya Ekonomik 
Forumu Başkanı Børge Brende ile Davos 2022'de iklim krizine yönelik 
düzenlenen panelde bir araya geldi. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/davos-2022de-iklim-eylemi-cagrisi/


 

Avrupa'dan yeşil geçişi hızlandıracak yeni 
plan 

REPowerEU Planı'ndaki önlemlerle enerji verimliliği ve tasarrufu, enerji 
kaynaklarının ve arzının çeşitlendirilmesi, yenilenebilir enerjiye geçişin 
hızlandırılması ve sürdürülebilirlik alanında yeni yatırımlar hedefleniyor. 
Planın uygulanması halinde, Avrupa'nın 2027 yılına kadar Rus enerjisine 
olan bağımlılığını sona erdirmesi ve yeşil dönüşümünü hızlandırması 
bekleniyor. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/avrupadan-yesil-gecisi-hizlandiracak-yeni-plan/


 

Ülkeler neden karbon fiyatları konusunda 
iş birliği yapmalı? 

Karbon için uluslararası bir taban fiyat belirlenmesi, ülkelerin rekabet 
gücünden ödün vermeden dünyanın yeşil enerjiye geçişini hızlandırabilir. 
Geçtiğimiz yıl Uluslararası Para Fonu, dünyanın en büyük emisyon 
yayıcılarının ekonomik kalkınma seviyelerine bağlı olarak, bir ton karbon 
için 25-75 dolar taban fiyat ödemeleri çağrısında bulunan Uluslararası 
Karbon Fiyat Tabanı anlaşmasını önerdi. 

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

https://www.isoyesilblog.com/ulkeler-neden-karbon-fiyatlari-konusunda-is-birligi-yapmali/


 

Güneş panelleri artık gece de çalışabilecek 

Güneş panelleri, güneş ışığından enerji alıyor ve gün boyunca elektrik 
enerjisi üretiyor. Gece veya hava bulutlu olduğunda ise teknik olarak 
çalışmıyor. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarının bu sorunun 
üstesinden gelmek için geliştirdiği yeni çözümler sayesinde güneş enerjisi 
24 saatlik bir güç kaynağına dönüştürülebilir ve dünyanın net sıfır 
emisyona geçişine yardımcı olabilir.  

Metinleri okumak için tıklayınız 

 

 

https://www.isoyesilblog.com/gunes-panelleri-artik-gece-de-calisabilecek/

