CDP Türkiye isan 2013 E-Bülten
CDP TÜRKĐYE 2013 RAPORLAMA SÜRECĐ DEVAM EDĐYOR
CDP 2013 Raporlama süreci Şubat ayından bu yana devam ediyor. CDP tarafından Đklim
Değişikliği programı (Climate Change Program) kapsamında davet alan şirketlerin 30
Mayıs 2013 tarihine kadar Online Yanıtlama Sistemi (ORS) üzerinden yanıtlarını
kaydetmiş olması gerekiyor. ORS sistemine giriş için tüm iletişim kişilerine sisteme giriş
yapabilecekleri özel bir yöneldirme e-maili iletildi. Bu e-maillerin tekrar yollanması ya
da farklı isimler için hesap açılması talepleri aşağıdaki e-mail adreslerine iletilebilir.
Ayrıca doğrudan CDP'den davet almamış şirketlerin CDP'ye gönüllü olarak yanıt
verebilmesi için en kısa zamanda şirketleri adına bir hesap açılmasını talep etmeleri
gerekmektedir.
Tüm bu işlemler için mirhank@sabanciuniv.edu ya da respond@cdp.net adreslerine
email atabilirsiniz.
CDP YE ĐLE DĐ – KARBO SAYDAMLIK PROJESĐ’ DE CDP’YE
CDP’nin, uluslararası kurumsal yatırımcılar adına, şirketlerden çevresel verilerini ve
iklim değişikliği stratejilerini raporlamalarını talep eden küresel bir platform
başlatmasının üzerinden 10 yıl geçti. Bu süre içerisinde CDP, iklim değişikliği ve doğal
kaynak kullanımı gibi konuları yönetim kurullarına taşıdı ve kurumsal dünyanın da
ötesine geçerek kentler ve hükümetler ile işbirlikleri gerçekleştirdi. Bundan sonra sadece
CDP adını kullanacak proje küresel pazarın değişen ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam
edecek.
Haberin devamı için buraya tıklayınız.
Haberin ingilizcesi
için buraya tıklayınız.
DOW JO ES SÜRDÜRÜLEBĐLĐRLĐK E DEKSĐ’ Đ ARKASI DAKĐ KURUM
(DJSI) ROBECOSAM, CDP SORULARI I KULLA ACAK
Dow Jones sürdürülebilirlik endeksinin (DJSI) arkasındaki şirket RobecoSAM bundan
sonra yıllık kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması sürecinde halka açık şirketlerden
çevresel verileri CDP soruları aracılığı ile talep edecek. CDP, dünyadaki tek küresel
çevre verileri raporlama sistemine sahip olmanın yanı sıra, Karbon Saydamlık ve Karbon
Performans Liderlik Endeksleri’nin de yaratıcısı (CDLI & CPLI). RobecoSAM ile
yapılan bu işbirliği küresel pazarda sürdürülebilirlik verilerinin karşılaştırılma oranını
arttıracak ve birçok farklı kurumdan gelen çevre bilgisi taleplerini karşılamaya çalışan
şirketler için raporlama sürecini kolaylaştıracak.
Haberin devamı için buraya tıklayınız.
tıklayınız.

Haberin ingilizcesi için buraya

CDP TÜRKĐYE 2013 EĞĐTĐM WEBĐ ARI GERÇEKLEŞTĐRĐLDĐ
28 Mayıs 2013 tarihinde CDP Türkiye eğitim webinarı gerçekleşti. Webinar (internet
tabanlı seminer), CDP 2013 Türkiye Đklim Değişikliği programına yanıt veren Türk
firmaları için bilgilendirme amacıyla düzenlendi. Seminerde CDP’ye ilk kez yanıt veren
şirketler için rehberlik, iklim değişikliği raporlama yol haritası, ve ORS kullanımı, iklim
değişikliği anketi tanıtımı, derecelendirme ve doğrulama konuları ile ilgili bilgiler verildi.
Haberin devamı ve sunumlar için buraya tıklayınız.

DÜ YA I E BÜYÜK YATIRIMCILARI KURUMSAL VERĐLERĐ CDP
ARACILIĞI ĐLE TALEP EDĐYOR
CDP, 87 trilyon Dolar varlığı temsil eden 772 yatırımcı (neredeyse dünya yatırım
sermayesinin üçte biri) aracılığı ile her sene 5000’den fazla kurumdan karbon
emisyonlarını ve iklim değişikliği stratejlerini açıklamalarını talep ediyor. Küresel
Canopy Programının (GCP) öncülük ettiği Orman Ayakizi ve Saydamlık Projesi (FDD),
şirketleri ve yatırımcıları iklim değişikliği ilgili konularda (su ve orman gibi) tek bir bilgi
kaynağı altında birleştirmek için CDP ile beraber çalışıyor. Bu ortaklık, doğal sermayeyi
saydamlaştırma konusunda CDP’yi dünyanın en kapsamlı sistemi haline getirdi.
Haberin devamı için buraya tıklayınız.
Haberin ingilizcesi için buraya tıklayınız.
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