
İKLİM VE KARBON YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

ÇOK GEÇ OLMADAN

ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLUN!

www.climatevolunteers.com

+90 216 428 76 69



Climate Volunteers; Kurumlara, ürün veya hizmetlerinin 
karbon ayakizini ISO 14000 serisi, PAS 2050 veya GHG 
Protokolü gibi uluslararası standartlara uygun olarak 
ölçümlemelerinde ve uluslararası sertifikaların alınması 
konusunda hizmetler sunmaktadır. Sizde ürünlerinizin 
karbon ayakizini hesaplayarak,

•
•
•
•

KARBON AYAKİZİ

KURUMSAL ENERJİ VE KARBON ÇÖZÜMLERİ

KARBON DENGELEME NASIL İŞLER?

Climate Volunteers; Kurumlara, operasyonel ve organizas- 
yonel sınırlarının dikkate alındığı uluslararası standartlara 
uygun karbon envanteri oluşturulması ve ölçümlenen 
CO

2
 ‘nin kurum içi ve dışı iletişimi konusunda hizmetler 

sunmaktadır. Sizde firmanızın karbon ayakizini hesaplayarak,

•

•

• 
• 

İş süreçlerinizde karbon yoğun alanları belirleyerek 
azaltım faaliyetlerinin etkinliğini yükseltin,
Firmanızın marka değeri ve rekabet edebilirliğini 
arttırın,
Çevre dostu bir imaj ve yeni müşteriler kazanın,
Yeni raporlama zorunluluğu ve olası kanunlara hazırlıklı 
olun.

KARBON YÖNETİMİ VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÜRÜN KARBON AYAKİZİ KARBON DENGELEME

Climate Volunteers; Kurumlara karbon ayakizini ölçme, 
izleme ve azaltma ile ilgili karbon yönetimi ve strateji 
geliştirme  hizmeti sunmaktadır. Kaliteli hizmet anlayışı, 
uluslararası tecrübe ve uzmanlık ile sunduğumuz 
hizmetler aşağıdakileri faaliyetleri kapsar:

•
•
•

•

•

Büyüme senaryolarının geliştirilmesi
Salım azaltım seçeneklerinin belirlenmesi
Seçeneklerin teknik, ekonomik, organizasyonel ve 
çevresel etkilerinin değerlendirilmesi
Salım azaltım yol haritasının çıkarılması ve ölçülebilir 
hedefler belirlenmesi
Faaliyet planının ve izleme protokolünün hazırlanması

Üretim süreçlerinizi iyileştirin ve verimliliğinizi arttırın,
Kaynaklarınızı daha etkin kullanın,
Ürününüzün çevresel performansını iyileştirin
Tedarik zincirlerinizi sürdürülebilirlik çabalarının içine 
çekin.

Climate Volunteers; Kurumlara, azaltamadıkları seragazı 
salımlarını özel olarak seçilmiş salım azaltım projelerine ait 
karbon kredilerini satın almak suretiyle dengeleme imkanı 
sunmaktadır. 

Portföyümüz,  çevre ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısı 
olan, uluslararası standartlara uygun, bağımsız kurumlarca 
onaylanmış premium kalite (Gold standard) salım azaltım 
projelerinden oluşmaktadır.

Dengeleme, firmanın CO
2 

salımlarına karşılık başka   bir 
yerdeki salım  azaltım projelerine finansal destek sağlaması 
başka bir deyişle bu projeler tarafından geliştirilen karbon 
sertifikalarının satın almasıdır.

İş dünyası değişiyor. İklim değişikliği ve enerji dönüşümleri ile farklı bir boyut kazanıyor. Artan temiz enerji talebi, enerji 
piyasaları ve fiyatlarındaki belirsizlik, iklim değişikliği konusunda artan farkındalık firmaların stratejilerini geliştirirken 
gözönünde bulundurması gereken faktörler olarak ortaya çıkıyor. Üstelik ileride gelebilecek yönetmelik ve yasal 
zorunlulukların operasyonlara etkileri de bilinmiyor. Bütün bu gelişmelere karşı sergilenecek doğru bir yaklaşım ve 
uzmanlık ile potansiyel riskleri en aza indirebilir ve yeni iş fırsatları yaratabilirsiniz.

Ürün Karbon ayakizi, bir ürün veya hizmetin yaşam döngüsü bo-
yunca “beşikten mezara” kadar olan yolcuğunun çevreye olan 
etkisinin değerlendirilmesidir. Üretim ve kullanım aşamalarında 
yüksek enerji ve hammadde gereksinimi olan süreçleri belirle- 
meye ve bunların etkilerini hesaplamaya yardımcı olur.

Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengin 
bir ülkedir. Karbon kredisi satışı ile elde edilen gelir halihazırda 
pahalı olan yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, 
iyileştirilmesi amacı ile kullanılır. Sizde düşük karbon ekonomi-
sine geçiş sürecinde yenilenebilir enerji kaynaklarına destek olun.
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