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SIKÇA SORULAN SORULAR 
 
 

S: İklim Hedefi Hızlandırma  (Climate Ambition Accelerator) Programı nedir? 

C: İklim Hedefi Hızlandırma Programı, iklim nötr olma yolunda bilime dayalı emisyon hedeflerinde ilerleme kaydetmek isteyen ve net 

sıfıra geçiş stratejisi oluşturabilmek için bir yol haritasına ihtiyaç duyan UN Global Compact şirketleri için altı aylık bir hızlandırma 

programıdır.  

UN Global Compact liderliğinde Ørsted ve Natura & Co'nun desteğiyle yürütülen İklim Hedefi Hızlandırma Programı farklı büyüklük, 

sektör ve ülkelerden tüm şirketlerin iklim eylemine katkılarını artırmalarına ve büyük ölçekte emisyon azaltımı için taahhütlerini yerine 

getirmelerine destek vermeyi amaçlıyor.  

 

Program, sürdürülebilirlik yolculuğunun farklı aşamalarındaki şirketlere 1.5°C hedefi ile uyumlu ve bilime dayalı emisyon hedefleri 
belirleme süreçlerinde ilerleme kaydetmeleri için gereken bilgi ve beceriyi sağlıyor. Global Compact Yerel Ağları aracılığıyla farklı 
ülkelerdeki imzacı şirketler; küreselde en iyi uygulamalara, birbirinden öğrenme fırsatlarına, kapasite geliştirme oturumlarına ve 
akademi eğitimlerine erişim imkanına sahip olacaklar.  

-S: Science Based Targets Initiative – Bilime Dayalı Hedefler inisiyatifi (SBTi) nedir ve İklim Hedefi Hızlandırma Programı 
ile bağlantısı nedir? 

C: SBTi şirketlerin bilime dayalı emisyon azaltma hedefleri belirlemesine olanak tanıyarak özel sektörde iddialı iklim eylemlerine öncülük 
eder. CDP (Karbon Saydamlık Projesi), UN Global Compact, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) 
arasındaki bir işbirliğidir. SBTi'nin eylem çağrısı, We Mean Business Koalisyonu'nun taahhütlerinden biridir. SBTi hakkında detaylı bilgiye 
buradan ulaşabilirsiniz.  

Bilime dayalı hedefler, şirketlerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önlemek için sera gazı emisyonlarını ne ölçüde ve hangi 
hızda azaltmaları gerektiğine ilişkin yol gösteriyor ve onlara karbondan arındırma yolunda uygun yöntemler sunuyor. Paris İklim  
Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için en son iklim biliminin gerekli gördüğü hedeflerle uyumluysa, hedefler "bilim temelli" olarak 
kabul edilir. 2021'de SBTi, hedef belirleme çerçevesinde 1.5°C'yi ana hedef haline getirdiğini duyurdu. Haziran 2022'den itibaren, 
1.5°C'nin üzerinde kalan hedefler artık girişim tarafından doğrulanmayacak. 

SBTi, iklim bilimi doğrultusunda emisyon azaltımı ve net sıfır hedefleri konusunda en iyi uygulamaları tanımlar ve teşvik eder, en 
son iklim bilimi doğrultusunda bilime dayalı hedefler belirleyen şirketlere teknik yardım ve uzman kaynağı sağlayarak uzmanlardan 
oluşan bir ekibi bir araya getirir. Aynı zamanda şirketlere hedeflerinin bağımsız olarak değerlendirilmesini ve doğrulanmasını 
sağlar. 

Özel sektörün bilime dayalı hedefleri benimsemesi, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin devam ettiğine dair açık ve net bir mesaj 
veriyor. Bununla birlikte, gelişmekte olan pazarlarda yalnızca birkaç şirket bilime dayalı hedefler belirlemiştir. Engelleri ve fırsatları 
değerlendirerek ve yerel SBTi ortak kuruluşlarını ulusal ve bölgesel düzeyde işbirliği yapmaları için destekleyerek, bu coğrafi 
boşluğu kapatmak SBTi için bir önceliktir. 

 

S: İklim Hedefi Hızlandırma Programı ile UN Global Compact iklim faaliyetleri arasında nasıl bir bağlantı var? 

C: İklim Hedefi Hızlandırma Programı, faaliyetlerin ülke düzeyinde uygulanması için girişimin küresel düzeyde geliştirilmesine ve 

yürütülmesine odaklanan UN Global Compact küresel çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlar. İklim Hedefi Hızlandırma Programı Bilime 
Dayalı Hedefler girişimini ve yeni net sıfır standardını geliştirme ve destekleme çalışmalarını temel alıyor ve bu da 
COP28'e giden yolda “Race to Zero” kampanyasına katkıda bulunuyor. Ek olarak, Sustainable Ocean Business Action 

https://sciencebasedtargets.org/about-us#who-we-are
https://www.cdp.net/en
https://www.wri.org/
https://www.wwf.org.tr/
https://www.wemeanbusinesscoalition.org/
https://sciencebasedtargets.org/faqs
https://unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/environment/climate
https://unglobalcompact.org/take-action/20th-anniversary-campaign/uniting-business-to-tackle-covid-19/climate
https://sciencebasedtargets.org/
https://sciencebasedtargets.org/
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Platform ve Water Resilience gibi UN Global Compact’in çevresel sürdürülebilirlik çabalarına katkı sunar. 

 

 

S: İklim Hedefi Hızlandırma Programına hangi faaliyetler dahildir? 

C: İklim Hedefi Hızlandırma Programı büyüklükleri, sektörleri ve bölgeleri ne olursa olsun tüm şirketlerin güvenilir iklim eylemlerini 
çoğaltmasını ve emisyonların büyük ölçekte azaltımına yönelik anlamlı taahhütleri yerine getirmelerini sağlamayı amaçlar. 

İklim Hedefi Hızlandırma Programı üç modülden oluşur: 

1. Kapasite Geliştirme 
Şirketler bu modülde, Bilime Dayalı Hedef (SBT)  belirlemenin metodolojisini ve yaklaşımını derinlemesine incelemeye 
odaklanacak. Yolculuğa yeni başlayan şirketler için sera gazı hesaplamasının temellerinden gelişmiş paydaşlar için net 
sıfır kavramına ilişkin tartışmalara dek birçok konuyu içeren bu modül, iddialı ve bilime dayalı hedeflere yönelik sağlam 
bir strateji belirlemek için ihtiyaç duyduğunuz temel bilgileri sunacak.  

2. İş Planı Hazırlama 

Bu modül, bilime dayalı hedeflerin belirlenmesi için iş stratejisinin nasıl kurgulanması gerektiğine odaklanacak. Bu modülde,  
kurum içinde iklim değişikliğine odaklanma isteğini nasıl oluşturacağınızı; iddialı bir iklim eylemi için yönetim ve yönetim 
kurulu düzeyinde kurumsal desteği ve bağlılığı nasıl kazanacağınızı öğreneceksiniz. Bu modülde ayrıca iç paydaşlar ve karar 
alıcılar için Bilime Dayalı Hedefler, kurum içi temel performans göstergeleri (KPI) ve taahhüt fırsatları belirlemenin şirketlere 
faydaları incelenecek. 

3. Uygulama 

Katılımcılar bu modülde küresel emisyonlarını nasıl yöneteceğini; iddialı hedeflere ulaşmak için uygulanabilecek farklı 
emisyon azaltım stratejilerini ve girişimlerini öğrenecek. Katılımcılar, kapsam 1 ve 2 emisyonlarını nasıl azaltacaklarını 
ve kapsam 3 altındaki dolaylı emisyonları azaltmak için değer zincirlerini nasıl sürece dahil edeceklerini de öğrenecek. 

Katılımcı şirketler dünya çapındaki Global Compact Yerel Ağları üzerinden şunlara erişebilecektir: 

▪ Çevrimiçi akademi eğitimleri 

▪ Teknik kapasite geliştirme oturumları 

▪ Akranlar arası öğrenme fırsatları (Deneyim paylaşımı) 

▪ İklimle ilgili en iyi uygulamaları içeren küresel oturumlar 

S: İklim Hedefi Hızlandırma Programının süresi nedir? 

C: Altı aylık hızlandırma programı Mayıs 2023'te başlayıp Kasım 2023'e kadar devam edecek ve bu süre boyunca akademi oturumları 
çevrimiçi ortamda sunulacaktır. Global Compact Türkiye, katılım gösteren şirketler için ayrıntılı bir faaliyet programı sağlayacaktır. 

S: Süre taahhüdü nedir? 

C: Program boyunca çevrimiçi akademi oturumları, 6 adet çevrimiçi atölye ve deneyim paylaşımı oturumu, bunların yanı sıra iklim 
eylemine yönelik küresel vaka çalışmalarını içeren global oturumların düzenlenmesi planlanmaktadır. 
Katılımcılar küresel etkinliklere de davet edilecektir. Katılımcıların 6 aylık süre içerisinde İklim Hedefi Hızlandırma programı için 25 ila 
30 saat ayırması gerekmektedir. 

 

S: Programın çıktıları nedir? 

S: Yatırımcılar ve müşteriler şirketlerden sürekli emisyonları azaltmasını ve iddialı hedefler koymasını istese de ne yapılacağı ve 
nasıl yapılacağı konusunda hala bilgi eksikliği var. 

İklim Hedefi Hızlandırma Programı, şirketleri 1.5°C'ye giden yolla uyumlu, bilime dayalı hedefler belirlemek için ihtiyaç duyulan bilgi ve 
becerilerle donatırken, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona yönelik bir yol haritası çizmelerine imkan tanıyacaktır. Program, 
sürdürülebilirlik yolculuklarının hangi safhasında olursa olsun şirketlerin iddialı emisyon hedefleri belirleme konusunda ilerleme 
kaydetmelerine yardımcı olacaktır.  

S: Neler elde edeceksiniz? 

C: Katılımcı şirketler dünya çapındaki Global Compact Yerel Ağları üzerinden küresel en iyi uygulamalara, akranlar arası öğrenme 
fırsatlarına, kapasite geliştirme oturumlarına ve çevrimiçi akademi eğitimlerine erişim imkanına sahip olacaktır. Katılımcılar 
şunları da öğrenecektir:  

▪ Bilime dayalı hedef (SBT) belirleme metodolojisi ve yaklaşımı 

▪ İddialı, bilime dayalı hedeflere yönelik sağlam bir strateji belirlemeniz için gerekli temel bilgiler 

▪ Kurum içinde iklim değişikliğine odaklanma isteği oluşturma; iklim eylemi için yönetim ve yönetim kurulu seviyesinde 
kurumsal destek ve bağlılık kazanma 
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▪ Küresel emisyonların nasıl yönetileceği; iddialı hedeflere ulaşmak için farklı emisyon azaltma 
stratejilerinin ve girişimlerinin nasıl uygulanacağı 

▪ Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının nasıl azaltılacağı ve kapsam 3'ü, yani dolaylı emisyonları azaltmak için değer zincirinin sürece 
nasıl dahil edileceği 

S: Programın faydaları nelerdir? 

C: Programa katılarak; 

▪ 2050’ye kadar net sıfıra ulaşmak için bilime dayalı emisyon azaltma hedeflerini nasıl belirleyeceğinizi öğrenin. 

▪ Şirketinizi piyasada farklı kılmanızı sağlayacak bir emisyon azaltım stratejisi ile yatırımcılarınızı, çalışanlarınızı ve 
hissedarlarınızı motive edin. 

▪ Bilime Dayalı Hedefler İnisiyatifi (SBTi) metodolojisine uygun kaynaklara erişim ile net sıfır kavramına, asgari gerekliliklerine, 
süreçlerine, faydalarına ve uygulama aşamalarına ilişkin bilginizi geliştirin. 

▪ Grup oturumlarında diğer şirketlerden katılımcıları ve paydaşlarınızı dinleyin, deneyimlerinizi paylaşın. 

▪ Kendi hızınızda ilerlemenize imkan tanıyan çevrimiçi akademi eğitimlerinden faydalanın. 

▪ Sektördeki uzmanlara ve networking fırsatlarına erişim imkanına sahip olun. 

▪ Küresel seviyedeki standartlarda ve iyi uygulamalardan oluşturulmuş yerel ihtiyaçlara cevap veren sunumlardan faydalanın.  

 

S: Uygunluk kriterleri nelerdir? 

C: UN Global Compact, dünyanın her yerinde şirketleri İklim Hedefi Hızlandırma programına katılmaya davet eder. Şirketlerin bu 
programda yer almak için UN Global Compact üyesi olması ve şu kriterleri karşılaması gerekir:  

 

▪ UN Global Compact Türkiye üyesi olmak. 

▪ Paris Anlaşması’nın amaçlarına ulaşmak için gerekli hız ve ölçekte, iklim bilimiyle uyumlu, iddialı emisyon azaltma 
hedefleri belirlemeye ilgi duyması; 

▪ Hızlandırma faaliyetleri ve etkinliklerine katılacak iki temsilci görevlendirmesi ve hızlanmaya yönelik gelişmeleri takip 
edecek, destek sunacak ve üst düzey etkinliklere katılacak yönetim seviyesinde bir temsilci görevlendirmesi 
gerekmektedir. 

S: Şirketimizden kimler İklim Hedefi Hızlandırma Programına katılmalı? 

C: Tüm katılımcı şirketlerden, şirket adına programa aktif katılım göstermek amacıyla iki temsilci (bir asil ve bir yedek temsilci) 
ataması istenir. Aktif katılım; programın atölyelerinde yer almayı, çevrimiçi oturumları tamamlamayı ve iklim eylemini ileriye 
taşımak üzere organizasyon çapında meslektaşlarını koordine etmeyi gerektirir. Oturumlara yalnızca bir temsilcinin katılması 
beklenir. 

Temsilcinin sera gazı emisyonu muhasebesinden, yönetiminden ve/veya raporlamasından sorumlu (diğer bir deyişle, Sürdürülebilirlik ya 
da Çevre departmanlarından) olması ideal olacaktır.  

Yukarıda bahsedilen temsilcilere ek olarak tüm şirketlerden İklim Hedefi Hızlandırma Programındaki gelişmelerini takip etmek, şirket 
temsilcilerine ihtiyaç duyulan desteği sağlamak ve şirketi Climate Ambition kampanyası kapsamındaki ya da bununla ilişkili üst düzey 
etkinliklerde temsil etmek üzere yönetim seviyesinde bir irtibat kişisi ataması da beklenmektedir. Yönetim seviyesindeki bu 
temsilcinin CEO ile doğrudan iletişim kanallarına sahip olması gerekmektedir (örn. Üst Yönetimde ya da Yönetim Kurulu üyesi olması).  
Şirket CEO'su da programın yönetim seviyesindeki temsilcisi olma görevini üstlenmeye karar verebilir.  

S: Katılım için şirketimin karşılaması gereken ekstra maliyet var mı? 
 

C: Programa katılım tüm UN Global Compact üyeleri için ücretsizdir. Katılım kontenjanla sınırlıdır. 

 

S: İklim Hedefi Hızlandırma Programı hangi ülkelerde uygulanıyor? 

C: 2023 yılında programın uygulandığı UN Global Compact Yerel Ağları listesi için lütfen İklim Hedefi Hızlandırma Programı'nın 
websitesini ziyaret edin.

S: Şirketimin emisyon azaltım hedefleri zaten var. Neden İklim Hedefi Hızlandırma 
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Programına katılalım? 

C: Emisyon azaltma hedeflerine halihazırda sahip olan şirketler, mevcut taahhütlerini geliştirmek ve iklim eylemlerini ilerletmek için 
girişime katılabilirler. 

Hızlandırma Programı şirketlere iklim eylemleri açısından ilerleme kaydetmek, Paris Anlaşması'nın 1.5°C senaryosuyla uyumlu 
bilim temelli emisyon azaltma hedefleri belirlemek ve en geç 2050'ye kadar net sıfır emisyona yönelik adımlar atmak için gerekli 
bilgileri sunacaktır. 

S: İklim Hedefi Hızlandırma Programı KOBİ'lere (küçük ve orta ölçekli işletmeler) uygun mu? 

C: İklim Hedefi Hızlandırma Programı, çok uluslu şirketlerden KOBİ'lere farklı ölçeklerdeki katılımcılara açıktır. Sıfır karbon ekonomisine 
yönelik somut, gerçekçi planların sunulmasında ve yeşil toparlanmanın savunuculuğunun yapılmasında KOBİ'lerden büyük şirketlere 
kadar özel sektörün tamamı kilit bir role sahiptir.  

Hızlandırma Programı iddialı, bilime dayalı emisyon azaltma hedeflerine yönelik yolculuklarına yeni başlayan şirketlere özel 
tasarlanmış bir yol haritası sunuyor. Bu yol haritası başlangıç seviyesindeki şirketlere emisyon hesaplaması kavramlarını kapsayan 
temel düzey bilgiyi sunarken, emisyonların yönetilmesine ve iddialı iklim eylemlerinin oluşturmasına olanak sağlayacak şekilde 
kurgulanmıştır.   
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