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CDP Raporlamasında En Sık Yapılan Hatalar  

CDP Raporlaması yaparken, global web sitemizde yer alan CDP Derecelendirme Metodolojileri 

ve CDP Kılavuz Dokümanları şirketlerin temel iki başvuru kaynağı olmalıdır.  

Bu dokümanın amacı ise, CDP İklim Değişikliği Programı soru setine Türkiye’den yanıt veren 

şirketlerin en çok puan kaybettiği sorulardan yola çıkarak raporlama yapmadan önce CDP 

Derecelendirme Metodolojisi dokümanını titizlikle incelemenin önemini ortaya koymaktır.  

CDP İklim Değişikliği, Su Güvenliği, Ormansızlaşma programlarına ait güncel soru setleri, 

kılavuz dokümanları ve derecelendirme metodolojilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 

 

1-  Cevap verilen bir sorunun açıklama (Please explain) kısmının boş 

bırakılması ya da yeteri kadar detaylandırılmaması, vaka örnekleri 

kısımlarının boş bırakılması 

Örnek soru:  

(C1.1a) Identify the position(s) (do not include any names) of the individual(s) on the board with 

responsibility for climate-related issues. 

Açıklama: 

Şirketler, Yönetim Kurulu’nda yer alan hangi pozisyondaki kişinin iklim bağlantılı konularla ilgilendiğini 

aşağıdaki tabloda görebileceğiniz seçenekler arasından seçiyor. Fakat çoğu “Please Explain” kısmını boş 

bırakıyor ve buradan puan alamıyor. Oysa CDP İklim Değişikliği Programı Derecelendirme 

Metodolojisi’nde bu sorudan Leadership kategorisinde puan alabilmek için bu kısmın da doldurulması 

gerektiği açıkça belirtiliyor. 
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2- Sayısal veri gerektiren soruların yanıtsız bırakılması, bu bilgilerin 

edinilebileceği teknik departmanlarla iletişime geçilmemesi 

Örnek soru:  

(C2.3a) Provide details of risks identified with the potential to have a substantive financial or strategic 

impact on your business. 

Açıklama: 

Pek çok şirket, iklimle bağlantılı olduğunu düşündükleri potansiyel iş risklerinin maddi karşılığını 

(potansiyel finansal etki) raporlamadığı için puan kaybediyor. İlgili kısmı aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. 

Oysa CDP İklim Değişikliği Programı Derecelendirme Metodolojisi’nde bu sorudan Managament 

kategorisinde puan alabilmek için potansiyel finansal etki bilgisinin paylaşılması gerektiği açıkça 

belirtiliyor. 

 

 

 

 

 

 

 

3- Sorulara genel ve “şirkete özgü olmayan” cevaplar verilmesi 

Örnek soru:  

(C2.3a) Provide details of risks identified with the potential to have a substantive financial or strategic 

impact on your business. 

Açıklama: 

CDP İklim Değişikliği Programı Derecelendirme Metodolojisi’nde C2.3a numaralı sorudan Management 

kategorisinde puan alabilmek için bu cevabı verirken “company-specific” bir açıklama yapılması gerektiği 

açıkça belirtiliyor. Fakat pek çok şirket, bu ve buna benzer sorularda şirkete özel açıklamalar yapmadığı 

için puan alamıyor. Şirkete özel açıklama, şirketin kendi ürünlerine, hizmetlerine, programlarına, 

metodolojilerine ya da faaliyet gösterdikleri lokasyona referanslar yaparak soruyu cevaplamasıdır. Bu da 

şirketin konuyu kendi işi bağlamında kapsamlı bir şekilde ele aldığını gösterir. Şirkete özel bir açıklama 

örneğini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. 
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4- Çapraz referanslama (cross referencing) yapılması 

Açıklama: 

Şirketler bazı sorulara yanıt verirken “Bu sorunun cevabı X numaralı soruda verilmiştir.” şeklinde başka 

bir soruyu referans gösterme yöntemini kullanır ve bu hatalıdır. Soruların yanıtlarının birbiriyle tutarlı ve 

birbirini destekleyici olması önemlidir fakat soru setinde birbirini birebir tekrarlayan sorular olmadığından 

yüksek skor almak isteyen bir şirketin bu kullanımdan kaçınması ve her soruya cevap vermesi gereklidir. 

 

 

5- Sorulara verilen cevaplarda tutarsızlıklar olması  

Açıklama: 

Tutarsızlıklar da şirketlere en çok puan kaybettiren hatalardandır. Bu durumdan kaçınmak için tüm sorular 

yanıtlandıktan sonra üç kez okunarak cevapların kontrol edilmesi önemlidir. Yanıtlama işlemi 

tamamlandıktan sonra, yanıtlayıcılar bütüncül bir bakış açısıyla tutarsızlıkları daha rahat tespit edebilir. 

Üstelik kontrol esnasında kazayla boş bırakılmış alanları da fark edebilir, doldurabilirsiniz. 

 

 

6- Kılavuz dokümanının ve derecelendirme metodolojisinin incelenmemesi 

Açıklama: 

Temelde, tüm bu hataların kaynağı soru setine yanıt verilirken ilgili kılavuz dokümanın ve ilgili 

derecelendirme metodolojisinin dikkatle okunmamasıdır. CDP İklim Değişikliği, Su Güvenliği, 

Ormansızlaşma programlarına ait güncel soru setleri, kılavuz dokümanları ve derecelendirme 

metodolojilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 
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