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Dünyadaki birçok belediye sera gazı salınımını azaltmak için
harekete geçti

Karbon
Saydamlılık
Projesi’nin
yayınladığı ilk küresel kentler
raporu, 1 Haziran 2011’de São
Paulo’da dünya çapında 70’den fazla
büyük kentin katılımıyla düzenlenen
C40 Kentler Belediye Başkanları
Zirvesi’nde lanse edildi.

CDP Kentler raporuna göre
katılımcı ve 18 üye kente
iletişim ağı sağlayan C40
Büyük Kentler İklim Liderlik
Grubu dünya nüfusunun
%8’ini oluşturuyor. CDP
Kentler raporuna cevap
vermiş 42 kentin %93’ü iklim
değişikliği
stratejilerini
uygulama sorumluluğunun
vali veya belediye başkanı
seviyesinde
olduğunu
düşündüklerini belirtiyor.

%62’si iklim değişikliği eylem planı
belirlemiş, %57’si ise sera gazı
salınımı azaltma hedefi benimsemiş
durumdalar. Vatandaşların yaşam
kalitesini yükseltmek ve yeni iş
fırsatları yaratmak amacıyla büyük
kentlerin belediye başkanlarının eylem
planlarında en çok bahsettiği konular
enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji
kaynakları, yeşil alanlar, atık, ulaşım ve
binalar oldu.

40

Yükselen
sıcaklıklar
nedeniyle büyük kentlerdeki
iş alanlarının risk altında
olabileceğini belirten rapor,
“Kentlerin
%79’u
iklim
değişikliğinin
kendi
kentlerinde
işlerin
yürümesini etkileyebileceğini
belirtti. Rapora göre kentler
büyüdükçe
ve
iklimler
değiştikçe
insanlar
ve
işletmeler için güvenli ve sağlam bir
ortam sağlamak çok daha ciddiyet
kazanacak. Ayrıca rapora göre 15 kent
“şimdiden ciddi veya çok ciddi risk
seviyeleriyle karşı karşıya. En sık
bahsedilen
konular
sıcaklık
değişiklikleri (örneğin daha sıcak
günler), daha yoğun yağışlar, önemli
derecede artan fırtına ve seller ve
yükselen deniz seviyesi oldu.

New York Belediye Başkanı ve C40
Yönetim Kurulu Başkanı Michael R.
Bloomberg, “Kentler, global iklim
değişikliğine hitap etme konusunda en
önemli konumda bulunuyorlar. Bu çığır
açan çalışmanın sağladığı veriler, iklim
değişikliğinin kendi çevre, ekonomi ve
vatandaşları
üzerindeki
etkilerini
değerlendirirken
kentlerin
güçlü
kararlar
almasında
ve
bunların
gelişmelerini takip etmelerinde büyük
rol oynayacaktır” dedi.

CDP Kentler 2011 raporuna ulaşmak
için;

İlk CDP Kentler raporunun bulgularına
göre çalışmaya cevap vermiş kentlerin

www.cdproject.net

https://www.cdproject.net/Documents/
CDP-Cities-2011-Report.pdf
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Megacity mayors around the world take action on reducing
greenhouse gas emissions

The launch of the first global cities
report from the Carbon Disclosure
Project, took place at the C40 Cities
Mayors Summit which was being
held in São Paulo, Brazil on June 1,
2011 with an attendance of more
than 70 of the world’s largest cities.

reporting cities have established
climate change action plans and 57%
have
adopted
greenhouse
gas
reduction targets. In order to improve
quality of life for citizens and create
new jobs, the most frequently
mentioned areas in the master plans of
these cities’ mayors were energy
savings, renewable energy sources,
green spaces, waste, transport and
buildings.

CDP Cities report states that C40
Cities Climate Leadership
Group, which provides a
network to 40 participating
and 18 affiliate megacities
around
the
world,
represents 8% of the
world’s
population.
According to the report,
93% of the 42 cities that
responded believe that the
responsibility
of
implementing
climate
change strategies is at the
governor, mayor or city level.

“Businesses in major cities
could be at risk due to
warming temperatures.” the
report states, “79 percent of
cities report that climate
change could affect the
ability of businesses to
operate successfully in their
cities. As cities grow and
the
climate
changes,
maintaining safe, resilient
environments
for
people
and
businesses
will
be
increasingly
important.” Furthermore, according to
the report, 15 cities indicate that they
currently face serious to extremely
serious levels of risk. Temperature
changes (e.g. more hot days), more
intense rainfall, increased severity of
storms and floods, and rising sea level
are the most frequently mentioned.

Michael R. Bloomberg, New York City
Mayor and C40 Chair said, “Cities are
on the frontlines in addressing global
climate changes. This ground-breaking
study provides critical data that will
enable cities to make powerful
decisions and track progress as they
continue to address the impact climate
change is having on their environment,
their economy and their citizens.”

Please find the CDP Cities 2011 report
in the following link:

Some of the key findings from the first
CDP Cities report show that 62% of

www.cdproject.net

https://www.cdproject.net/Documents/
CDP-Cities-2011-Report.pdf
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CDP Türkiye 2011 yılının ikinci Çalıştayını 16 Haziran'da
gerçekleştirdi
CDP Türkiye 2011 yılının ikinci
çalıştayını 16 Haziran 2011 tarihinde
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın
(TSKB) ev sahipliğinde TSKB Cennet
Bahçesi
Eğitim
Tesisleri’nde
gerçekleştirdi.

düzenlenen çalıştaya EcoSecurities’in
üst düzey danışmanlarından Sayın
Charbel Moussa ve Fransız Kalkınma
Ajansı
(AFD)
Türkiye
Direktör
Yardımcısı Sayın Laurent Klein
konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştay; düşük karbonlu ekonomiye
geçişteki faydalar ve iklim değişikliğine
bağlı riskleri karlı hale dönüştürme
yöntemleri ile ilgili konuları içerdi.
13:30 – 16:45 saatleri arasında

Çalıştayın
sunumlarına
bağlantıdan ulaşılabilir:

aşağıdaki

http://cdpturkey.sabanciuniv.edu/node/
31

CDP Turkey actualized its second workshop for 2011 on
June 16
The second workshop that CDP
Turkey organized for the year 2011
took place at Industrial Development
Bank of Turkey’s (TSKB) Garden of
Eden on June 16.

Laurent Klein, Deputy Head of the
French Development Agency (AFD)
Istanbul office were the key speakers
in this workshop.
Please find the presentations in the
following link:

Financial opportunities and risk
adjusted returns on low carbon
businesses were discussed in the
workshop. Charbel Moussa, a Senior
Consultant from EcoSecurities and

www.cdproject.net

http://cdpturkey.sabanciuniv.edu/node/
31
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Melsa Ararat İklim Bonoları Girişimi Danışma Kurulu’na katıldı
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) ve Karbon Saydamlılık
Projesi (CDP) Türkiye direktörü Melsa Ararat, Yeni Zelanda’dan Murray Ward ve
Kanada’dan Nelson Switzer ile birlikte İklim Bonoları Girişimi (Climate Bonds
Initiative) Danışma Kurulu’na katıldı.
İklim Bonoları Girişimi Danışma Kurulu hakkında daha ayrıntılı bilgi için:
http://climatebonds.net/about/advisory-panel/

Melsa Ararat joined Climate Bonds Advisory Panel
Melsa Ararat, the director of Sabanci University’s Corporate Governance Forum
(CGFT) and the director of Carbon Disclosure Project (CDP) Turkey joined Climate
Bonds Initiative Advisory Panel along with Murray Ward from New Zealand and
Nelson Switzer from Canada.
For
more
information
about
Climate
http://climatebonds.net/about/advisory-panel/

www.cdproject.net

5

Bonds

Advisory

Panel:

www.cdpturkey.sabanciuniv.edu

CDP Türkiye 2011 raporu için hazırlıklar başladı
Preparations have started for CDP Turkey 2011 report

Şirketlerin CDP'ye yanıt verme
sürelerinin
tamamlanmasının
ardından CDP Türkiye raporu için
hazırlıklar başladı.

After the process of the companies
answering to CDP Turkey is
finalized, preparations have started
for CDP Turkey 2011 report.

Bu sene 3'ü gönüllü olmak üzere
toplam 20 şirket CDP'ye yanıt
verdi. Geçtiğimiz sene özellikle
finans sektöründen gelen yoğun
katılımın ardından bu sene üretim
faaliyeti yapan şirketlerin artan
katılımı
Türkiye'de
iklim
değişikliğine yönelik gelişmelerin
daha net ortaya çıkması açısından
büyük önem taşıyor.

20 companies answered to CDP
this year, including 3 companies’
voluntary responses. Compared to
last year’s intensive participation of
finance companies, there has been
an increase in the participation of
production companies this year.
This situation plays a significant
role in underlining the progress of
climate change in Turkey.

Bu sene de geçen sene olduğu
gibi CDP Türkiye ekibi E&Y
Türkiye ile ortaklaşa hazırlayacağı
CDP Türkiye 2011 raporunu Ekim
ayı sonunda kamu oyu ile
paylaşmayı planlıyor.

Similar to the arrangement of the
previous year’s report, CDP Turkey
team plans to release its CDP
Turkey 2011 report at the end of
October which will be prepared in
collaboration with E&Y Turkey.

CDP Türkiye 2010 raporu ve diğer
ülke raporlarına ulaşmak için:

To access CDP Turkey 2010
report and other countries’ reports:

https://www.cdproject.net/enUS/Results/Pages/All-InvestorReports.aspx

https://www.cdproject.net/enUS/Results/Pages/All-InvestorReports.aspx

www.cdproject.net
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Karbon Eylemi
– Gaz salınımını azaltıcı hedeflerin
belirlenip kamuya açıklanması (önceden
yapmamışlarsa).

Yatırımcılar, şirketlerden sera
gazları salınımını azaltmalarını
talep ediyor

Raporlamanın
kolaylaştırılması
adına
şirketlerden 2011 CDP sistemiyle bu
eylemleri ve yöntemlerini göstermeleri
istenecek.

Şirketlerin karbon azaltımı aktiviteleri
hakkındaki çalışmalarını hızlandırmalarını
isteyen, yeni bir yatırımcı öncülüğündeki
CDP girişimi olan Karbon Eylemi yakın bir
zamanda piyasaya sürüldü. Toplam 7.6
trilyon dolar değerinde malvarlığı bulunan 35
yatırımcıdan oluşan bir grup, dünyadaki en
büyük 500 şirketin gaz salınımlarını azaltma
konusunda somut adımlar atmaları talebinde
bulundu. Bu şirketlerin özellikle teşvik
edildiği konular:

Küresel sera gazları salınımının %70’inin
işyerleri tarafından oluşturulması ve gelişmiş
ülkelerin gaz salınımlarını 2050’ye kadar
%80 azaltmalarının beklenmesi (1990’a
kıyasla) göz önünde bulundurulduğunda,
işyerleri ve yatırımcıların önemli adımlar
atarak bu ülkelerin hedeflerine ulaşmalarına
yardımcı olmaları büyük bir önem taşıyor.
Hükümetlerin de kendi üzerine düşen
görevleri yerine getirerek, şirketleri sera
gazları salınımını bildirmeleri hakkında
desteklemeleri gerekiyor.

– Her yıl gaz salınımının azaltılması;
– Yeterli geri ödeme süreci bulunan
gaz salınımını azaltıcı girişimler hakkındaki
yatırımların belirlenip uygulanması; ve

Carbon Action
– Set and publicly disclose an
emissions reduction target (if they are
not already doing so).

Investors call on companies to
reduce their greenhouse gas
emissions

Companies will be asked to demonstrate
these actions by disclosing them, including
any examples of best practice, through the
established 2011 CDP system to ensure
ease of reporting.

A new investor-led CDP initiative, Carbon
Action, was recently launched calling on
companies to accelerate action on carbon
reduction activities. A group of 35 investors
with
US$7.6
trillion
assets
under
management requested that the 500 largest
companies in the world take concrete action
to reduce their emissions. Companies are
specifically being encouraged to:
– Make year-on-year
reductions;

With business currently generating 70% of
global greenhouse gas emissions and
industrialized countries expected to make
emissions reductions of 80% by 2050
(against 1990 levels), it is vital that business
and investors step up to the challenge now
to help countries meet their targets.
Governments must also do their bit to help
encourage and enable companies to report
their greenhouse gas emissions.

emissions

– Identify and implement investment in
emissions reduction initiatives which
have a satisfactory payback period;
and

www.cdproject.net
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