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CDP Türkiye 2012 Sonuçları ve Karbon Saydamlık ve Performans Lideri Ödülleri Açıklandı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen
Karbon Saydamlık Projesi’nin (Carbon Disclosure Project – CDP) 3. yıl
sonuçları Aviva Yatırım Başkanı Paul Abberley’nin katılımı ile Sabancı
Müzesi’nde gerçekleştirildi.
Sabancı Üniversitesi Karbon Saydamlık Projesi ekibinin, Ernst&Young
Türkiye ofisinin katkılarıyla hazırladığı CD P Türkiye 2012 Raporu, Karbon
Saydamlık Projesi’ne Türkiye’den dahil olan şirketlerin verdikleri yanıtların
analizini ve Türkiye’de iklim değişikliği ile ilgili ana eğilimleri içeriyor.
Türkiye’de iklim değişikliği ile ilgili ana eğilimleri içeriyor. Önsözünü Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Akbank
Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Karbon Saydamlık Projesi CEO’su Paul Simpson’un yazdığı CDP
Türkiye 2012 Raporu'na yanıt veren şirketlerin sayısı, 2011 senesinde 20 iken bu sene bu rakam 32’ye yükseldi.
CDP Türkiye 2012 Karbon Saydamlık Lideri ödülünü Arçelik alırken, CDP Türkiye 2012 Karbon Performans
ödülünü ise Garanti Bankası almaya hak kazandı.
Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
https://www.cdproject.net/CDPResults/CDP-Turkey-100-Climate-Change-Report-2012.pdf

Karbon Saydamlık Projesi Küresel 500 İklim Değişikliği Raporu 2012 yayınlandı

Karbon Saydamlık Projesinin (CDP) Global 500 İklim Değişikliği raporu 12 Eylül
2012’de İngilterenin başkenti Londra’da yayınlandı . İş operasyonlarını ve
tedarik zincirlerini kötü etkileyen olağanüstü hava olaylarındaki artışları
takiben; iklim değişikliği, yönetim kurullarının gündemine taşındı. Raporlama
yapan şirketlerin %81’i iklim değişikliğini fiziksel bir risk olarak tanımlıyor.
Ayrıca 2010’da bu şirketlerin sadece %10u bu riskleri gerçek ve mevcut tehlike
olarak algılarken şimdi bu oran %37’ye yükseldi.
Bu rapor dünyanın en büyük kamu kuruluşlarının emisyon verilerini ve iklim değişikliği stratejileri içeriyor. 2012
yılında şirket iş stratejilerine iklim değişikliği stratejilerini entegre eden şirketlerde % 10'luk bir artış görüldü
(%68: 2011, % 78 2012). Ayrıca bildirilen kurumsal sera gazı salımlarında %13.8’lik bir düşüş görüldü (3.6 milyar
ton-2009- 3.1 milyar ton- 2012). Malesef şirketlerin üçte biri (%31) hiçbir emisyon azaltımı bildirmedi.
Haberin devamına ve ingilizcesine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
http://cdpturkey.sabanciuniv.edu/sites/cdpturkey.sabanciuniv.edu/files/Global%20500%202012-%20news.pdf
Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
https://www.cdproject.net/CDPResults/CDP-Global-500-Climate-Change-Report-2012.pdf

CDP Küresel Su Saydamlığı 2012 Raporu yayınlandı
Kuraklık ve diğer su problemlerinin zararlı etkilerinde keskin bir yükseliş olmasına
rağmen şirketlerin su stratejilerinin yönetim kurulları düzeyindeki gözetimi
açısından değişim oldukça düşük. Bu yıl, Global 500 şirketlerinden %60’ı
raporlama yaptı (191 şirket). Sağlık sektörü en yüksek oranla (%77) birinci sırada
yer alırken, enerji sektörü risk faktörü en yüksek sektör olmasına rağmen ikinci
sırada (%44) yer alıyor.
Haberin devamına ve ingilizcesine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
http://cdpturkey.sabanciuniv.edu/sites/cdpturkey.sabanciuniv.edu/files/water%20disc%202012.pdf
Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
https://www.cdproject.net/CDPResults/CDP-Water-Disclosure-Global-Report-2012.pdf
Paragraf 47 Grubu Diğer Devletleri Paragraf 47'nin Dostlarına Katılmaya Davet Ediyor
Haziran 2012 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Gelişmeleri Konferansından sonra, Rio+20’nin Pragraf 47
üyelerinden dört devlet, Brezilya, Danimarka, Fransa ve Güney Afrika, sürdürülebilirlik raporunu geliştirmek için
Pragraf 47’nin Dostları Grubunu kurdu.
Bu ayın başlarında, bu dört üye devlet Kurumsal Sürdürülebilirlik Paragraf 47’nin Dostları Grubu raporunun
şartını yayınladı. Bu dört hükümet, diğer hükümetleri ortak çalışmak ve istediğimiz geleceği yaratmak için
Kurumsal Sürdürülebilirlik Paragraf 47’nin Dostları Grubu raporunun şartında vurgulanan vizyonu paylaşmaya
davet ediyor. Bu şartın tamamına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
https://www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/para47/Group-of-Friends-of-Paragraph-47Charter.pdf
Küresel Tedarik Zincirinde Büyük İklim Tehtidi CDP tarafından incelendi
CDP and Accenture Tedarik Zinciri 2013 raporunu New York’ta 22 Ocak 2013
tarihinde yayınladı. Şirketlerin %70’i iklim değişikliğinin, çok uluslu ortakların
sürdürülebilir iş pratikleri ve onların tüketicileri arasındaki uçurumun arttırdığı
riskle, kendi gelirlerini önemli derecede etkileme potansiyeli olduğuna
inanıyor.
Rapor, CDP tedarik zinciri programının üyelerinden 2363 satıcı ve 52 büyük
alıcıdan alınan bilgiye dayanıyor. Kurumsal tedarik zinciri üzerindeki iklim
değişikliği etkilerini gösteren rapor, en kapsamlı ve yeni verileri içeriyor.
Bu rapora göre, iklim değişikliği iş stratejileri için yakın zamanlı bir risk. Kuraklık ve aşırı yağışla ilgili risklerin
yarısından çoğu yakın zamanlı. Ayrıca, ekstrem hava olaylarının yıkıcı doğası şirketlerin iklim değişikliği
konusunda harekete geçmesi için etkili oluyor. Emisyon azaltımı için yatırım yapan şirketlerin dörtte üçü (%73)
iklim değişikliğinin kendi operasyonları için fiziksel bir risk olabileceğini düşünüyor. Sadece %13 ‘ü
regülasyonları tek çözüm yolu olarak görüyor.
Haberin devamına ve ingilizcesine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. .
http://cdpturkey.sabanciuniv.edu/sites/cdpturkey.sabanciuniv.edu/files/supply%20chain%202013%20news.pdf
Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
https://www.cdproject.net/CDPResults/CDP-Supply-Chain-Report-2013.pdf

Karbon Saydamlık Projesi ve Orman Ayakizi Saydamlık Projesi Birleşti
Karbon Saydamlık Projesi ve Orman Ayakizi Saydamlık Projesi, karbon, su ve
ormanı da kapsayan, dünyanın en geniş doğal sermaye saydamlık sistemi için
birleşti. GCP’nin Orman Ayakizi Saydamlık Projesi (FFD) ve CDP önümüzdeki iki yıl
boyunca ortak çalışma yürütecek.
Bu birleşme ile; dünya atmosferinin, suyun ve ormanların kullanımı ile ilgili veriler
aynı çatı altında toplanacak; bu sayede dünyanın en geniş çaplı ve en kapsamlı
saydamlık sistemini oluşturulacak. Çevre verilerine yaklaşımda atılan büyük adım,
işletmecilerin ve yatırımcıların doğal sermayenin kritik kullanımının hem kendi
işlemlerinde hem de tedarik zincirlerindeki önemini anlamalarına yardımcı olacak.
Haberin devamına ve ingilizcesine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
https://www.cdproject.net/en-US/News/CDP%20News%20Article%20Pages/CDPand-FFD-merge-to-create-worlds-largest-natural-capital-disclosure-system.aspx
CDP Su Girişimi Yönecitisi Cate Lamb Su Ayakizi Webinerine Katıldı
Karbon Saydamlık Projesi - Su Girişimi Yönecitisi Cate Lamb, 9 Ocak 2013
tarihinde GTE ve ERM tarafından düzenlenen Su Ayakizi Webinerinde konuşma
yaptı. Lamb, CDP- Su Saydamlık programı tanıttı ve 2012 raporunda yer alan
bulgulara değindi. Su Ayakizi Webineri’nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Coca Cola
İçecek, GTE ve ERM’den de konuşmacılar yer aldı. Etkinlikte konuşan Cate Lamb,
yatırımcıların su ile ilgili risklerin giderek daha çok farkına vardığını ve şirketlerden
de su ile ilgili risk yönetimi ve performansları konusunda daha şeffaf bilgiler
beklemekte olduğunu ifade etti.
Yaşanma sıklıkları artan beklenmedik kuraklık ve aşırı yağış olaylarından dolayı özel sektör hammadde tedariği
ve maliyeti, üretim ve ürün kayıpları gibi konularda problemlerle karşılaşmakta olduğunun altını çizen Lamb
geçen sene bildirilen raporlarda $200 milyon’a kadar çıkan zararların bildirildiğini belirtti.
Buna rağmen, su ayakizinin iklim değişikliği kadar ilgi çekmediği söyleyen Lamb sürdürülebilir su yönetiminin
firmalara maliyet azaltımı, yeni ürün veya hizmetlerin satışı, artan marka değeri gibi alanlarda stratejik fırsatlar
sunduğunu ifade etti. Sürdürülebilir su yönetiminin karmaşık bir yapısı olduğunu vurgulayan Lamb bu sebeple
gerek havza yönetimi gerekse verimlilik konularında diğer paydaşlar ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini
bunun en önemli parçalarından birinin de tedarik zinciri olduğunu vurguladı.
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