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CDP 2013 YA ITLAMA SÜRECĐ SO A ERDĐ

Şubat ayından bu yana devam eden CDP 2013 yanıtlama süreci sona erdi. CDP’ye yanıt veren şirketlerin
yanıtları E&Y ekibi tarafından derecelendiriliyor. Derecelendirmeler sona erdikten sonra CDP Turkey 2013
Climate Change Report’un hazırlanması için çalışmalara başlanacak. Bu sene CDP’ye toplamda 39 şirket
yanıt verirken, CDP’ye yanıt veren halka açık şirket sayısında geçen seneye oranla büyük bir sıçrama
yaşandı. CDP Türkiye Raporu’nun Kasım ayı içerisinde yayınlanması planlanıyor.
Haberin ingilizcesi için

buraya tıklayınız.

12 EYLÜL 2013 TARĐHĐ DE CDP KÜRESEL ĐKLĐM FORUMU DÜZE LE ĐYOR

12 Eylül tarhinde CDP’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Forum’da dünya çapında lider şirket ve
hükümetlerin yetkilileri bir araya gelerek; karbon emisyonlarını arttırmadan büyük ölçekte ekonomik
büyüme nasıl sağlanabilir konusunu tartışacak. Alanında önde gelen uzmanlar tele-konferans yöntemiyle
Forum’a katılacak. Uzmanlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler için çözüm önerileri üretecekler.
Birleşmiş Milletler Çerçeve Konvansiyonu’ndan önce gerçekleşecek Forum’da ayrıca uluslararası liderler
için “eyleme çağrı” bildirgesi de hazırlanacak. Forum süresince düzenlenecek paneller öncesinde
#CDPforum hashtag’i üzerinden gönderilen sorularda, her panelin soru ve cevap bölümünde tartışılmaya
açılacak. Foruma katılım için davetlere linkten ulaşabilirsiniz.
Haberin tamamı için buraya tıklayınız.

Haberin ingilizcesi için buraya tıklayınız.

CDP, CDSB VE IIRC, E TEGRE RAPORLAMA SĐSTEMĐ E GEÇĐŞ ĐÇĐ
ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPACAK

Geçtiğimiz ay GRI ile bir işbirliği anlaşmasına imza atan CDP, 18 Temmuz 2013 tarihinde Climate
Disclosure Standars Board (CDSB) ve International Integrated Reporting Council (IIRC) ile entegre
raporlama (Integrated Reporing-IR) sistemine geçiş için işbirliğine gideceklerini açıkladı. Đşbirliği sayesinde
kurumsal raporlama sisteminin geliştirilmesi, yatırımcıların ve diğer karar vericilerin kaynak bakımından
daha iyi yönetilebilir bir ekonomik sisteme geçişlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.
Haberin tamamı için buraya tıklayınız.

Haberin ingilizcesi için buraya tıklayınız.

CDP VE WWF’DE ORTAK RAPOR:
ŞĐRKETLER, ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐĞĐ E KARŞI ALACAKLARI Ö LEMLERLE
KARLILIKLARI I MĐLYO DOLARLAR SEVĐYESI DE ARTTIRABĐLĐR

WWF ve CDP tarafından 18 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan “%3’lük Çözüm: Karbon azaltımı ile
karlılık arttırımı” başlıklı rapora göre şirketler emisyon rakamlarını azaltarak karlılıklarını artırabilir. Rapora
göre ABD’de faaliyet gösteren şirketler, yıllık emisyon oranlarını %3 civarında azalttıkları takdirde 2020
yılına kadar 190 milyon Dolar, on yıl içerisinde ise 780 milyon Dolar geri kazanabilecekler. Bu sayede
şirketler hem karlılıklarını artırabilecek hem de iklim değişikliğine karşı mücadele edebilecekler. Şirketlerin
emisyon azaltım hedeflerine ulaşabilmelerine destek vermek amacıyla geliştirilen Carbon Target and Profit
Calculator aracı da raporda yer alıyor. Bu araç sayesinde şirketler, emisyon azaltım hedeflerini belirleyip
gerekli hesaplamaları yapabilecekler.McKinsey & Company, Point380 and Deloitte LLP gibi dünyanın
önde gelen kurumları rapora katkıda bulunmuş, ABD’de faaliyet gösteren şirketlerin CDP aracılığıyla
açıkladığı bilgiler de raporda kullanılmıştır. Raporda ayrıca WWF Climate Savers Programı sayesinde
hayata geçirilmiş projelerden elde edilen bulgular da yer almaktadır.
Haberin tamamı için buraya tıklayınız.

Haberin ingilizcesi için buraya tıklayınız.

FĐ A SAL RAPORLARI GELECEĞĐ:
18 BĐ BÜYÜK ŞIRKET “AVRUPA RAPORLAMA DĐREKTĐFĐ” VE “BĐRLEŞĐK KRALLIK
ZORU LU RAPORLAMA YÖ ETMELĐĞĐ” DE ETKĐLE ECEK

Birleşik Krallık Hükümeti, Londra borsasında yer alan şirketlerin sera gazı emisyonlarını halka açık bir
şekilde duyurmalarını zorunlu hale getiren yeni bir düzenlemeyi Haziran ayında yürürlüğe soktu.
Düzenlemeye göre, şirketler 30 Eylül 2013 tarihinden itibaren emisyon değerlerini yıllık raporlarında
açıklamak zorunda kalacak. Avrupa Komisyonu (EC) ise hali hazırdaki finansal düzenleme kapsamında
Avrupa çapında yaklaşık 18 bin adet şirketin yıllık raporlarında sosyal ve çevresel bilgilere yer vermelerini
sağlayacak yeni bir değişiklik önergesi sundu. Yeni önerge sayesinde yatırımcılar şirketlerin çevresel
politikaları ve etkileri hakkında daha tutarlı bilgilere ulaşabilecek. Avrupa Komisyonu’nun bu önergesi
CDP’nin özel projesi olan Climate Disclosure Standards Board (CDSB) tarafından da desteklenmektedir.
Haberin tamamı için buraya tıklayınız.
Haberin ingilizcesi için buraya tıklayınız.
CDP 2013 KE TLER RAPORU YAYI LA DI

Rapora gore, iklim değişikliği ile mücadele eden şehirler daha sağlikli bir çevreye kavuşurken, ekonomileri
de güçlenecek. Ulusal hükümetler iklim değişikliği ile mücadelede ortak bir anlaşmaya varamazken;
dünyanın birçok büyük kenti iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için çeşitli girişimlerde bulunmaya
başladı. CDP’ye yanıt veren kentlerde karbon ayak izi azalırken, 11 milyon Dolar civarında yıllık enerji
tasarrufu sağlandı. Ayrıca bu kentlerde yaşayan insanlar daha sağlıklı bir yaşam çevresine kavuşurken, yeni
iş imkanlarına da oluşmaya başladı.
Haberin tamamı için buraya tıklayınız.

Haberin ingilizcesi için buraya tıklayınız.

CDP VE GRI, ŞĐRKET RAPORLAMALARI A FAYDA SAĞLAYACAK BĐR A LAŞMA
MET Đ E ĐMZA ATTI

Şirketlerin çevresel verilerini raporlamaları ve yönetmeleri için bir platform sağlayan tek global kurum olan
CDP ile dünyada en yaygın olarak kullanılan ve en kapsamlı sürdürülebilirlik raporlama ilkeleri sağlayıcısı
Global Raporlama Girişimi (GRI), bir anlaşma metnine (MOU) imza attılar. Kar amacı gütmeyen bu iki
kuruluşun bir araya gelişi ile sürdürülebilirlik ve çevre raporlaması alanında uyumlu bir birliktelik
sağlanmış oldu. CDP ve GRI ortak çalışmalar yürüterek kurumsal sürdürülebilirlik raporlama ilkeleri,
standartları ve kurallarını daha verimli ve etkin hale getirilmeyi hedefliyor. Bu yolla, CDP ve GRI, çevresel
verilerin karşılaştırılmasında ve kurumsal raporlamada şirketlerin yükünü hafifletecek etkin adımlar
atabilmeyi hedefliyor.
Haberin tamamı için buraya tıklayınız.

Haberin ingilizcesi için buraya tıklayınız.
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E-Bülten üyeliğinden ayrılmak istiyorsanız tıklayınız.

