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REC Türkiye, İklim Değişikliği CEO Algı Araştırma
Projesi için imza attı!
Almanya Büyükelçiliği tarafından desteklenen proje ile Türk İş Dünyası Liderlerinin
İklim Değişikliği algısı ölçülerek sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.
Proje, “İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi” konularında Türk iş dünyasının durumunu dört
ana konuda ortaya koymayı hedeflemektedir:
o İklim değişikliğinin etkilerini anlama ve farkındalık seviyeleri
o İklim değişikliği ile mücadelede özel sektörün rolü
o İlgili sektörlerin gelecek öngörüleri, bu konudaki stratejiler ve eylem planları
o İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin üstesinden gelme konusunda yürütülen çalışmalar
Bu sayede özel sektörün İklim Değişikliği konusundaki farkındalığının artması ve iklim değişikliği ile
mücadeleye katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Projede 2014 yılında yine REC Türkiye tarafından tamamlanmış bir çalışmanın izinden gidilecektir.
Bu sayede, geçen 2 yıl içerisinde, özellikle Paris Anlaşması’nın kabulünü takiben özel sektördeki
dönüşüm ölçülebilecektir.
Proje kapsamında, Türk özel sektörüne
yönelik iklim değişikliği alanında en
güncel ve en kritik bilgiler ışığında
kullanılacak metodoloji belirlenecektir.
Belirlenen
metodolojiyle
hazırlanan
anketler, ilk 500’deki lider şirketlere
gönderilecek ve üst düzey yöneticilerle
birebir görüşmeler yapılacaktır. Anket
cevaplarının alınmasının ve birebir
görüşmelerin
tamamlanmasının
ardından veri analizi ve raporlama
gerçekleştirilecektir. Son olarak nihai
CEO Anketi raporu hazırlanacak,
basılacak
ve
ülke
çapında
Gunnar Denecke, Almanya Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı, Ekonomi ve
dağıtılacaktır.
Ek
olarak,
ilgili
Ticaret Bölüm Başkanı (solda)
paydaşlardan
yaklaşık
150
katılımcıya
Rifat Ünal Sayman, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü
(sağda)
açık olarak gerçekleştirilecek bir basın
toplantısıyla anket sonuçları paylaşılacaktır. Etkinlik, Ankara veya İstanbul’da, Kasım ayında
Fas’ta düzenlenecek olan COP 22’yi takiben Aralık ayında düzenlenecektir. Proje sonuçlarının
bu sayede kamuoyu ile paylaşılması öngörülmektedir.
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Anket çalışmasında, bir önceki anket
çalışmasından farklı olarak, KOBİ’ler de
araştırmaya dâhil edilmektedir. KOBİ’lerin
ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin
teşvik edilmesindeki önemi Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde de
vurgulanmıştır. Bu öncü çalışmayla, iklim
değişikliği konusunda ülke çapında KOBİ’lerin
de düşünceleri görülebilecektir. KOBİ’lerin
dâhil olmasıyla, küçük ve orta ölçekli özel
sektör aktörlerinin iklim değişikliği konusunda
farkındalığı arttırılacaktır. Anket, KOBİ’lerin iklim
değişikliğine dirençli ve sürdürülebilir bir
toplumun ve ekonominin inşasında neler
yapabileceklerini ortaya koymanın ilk adımı
olacaktır.
Proje
süresince
gelişmelerin
takip
edilebileceği, sürekli güncellenen bir web sitesi
kurulacaktır. Anket çalışması; gazeteler, internet siteleri, sosyal medya, sektörel dergiler vb.
araçlar kullanılarak tanıtılacaktır. Ek olarak, ana akım gazetelerin ekonomi sayfalarında
çalışmaya yönelik bir makale yayınlanması hedeflenmektedir.
Anket çalışması, iklim değişikliğinin iş dünyası üzerindeki etkisini ortaya koyarken, iklim değişikliği
etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum sürecinde özel sektörün mevcut durumu, rolü,
gelecek öngörüsü, stratejisi ve eylem planını gözler önüne serecek; 2020 sonrası uluslararası iklim
değişikliği anlaşmasına yönelik yaklaşımları ve performanslarını da ölçecektir. Anket çalışması ve
sonuçlarının, Türki iş camiasına küresel iklim krizini önleme yolunda bir adım olan düşük karbon
ekonomisine geçiş sürecinde destek olması hedeflenmektedir.
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REC Türkiye Hakkında:
REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen uluslararası
bir kuruluş olan Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi’nin (REC) Türkiye’deki
temsilcisidir. 10 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren REC Türkiye, Türkiye’nin çevre konusundaki
hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım kapasitesini güçlendirmeyi; böylelikle AB Çevre
Müktesebatının etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı hedefliyor.
Bu amaç doğrultusunda, farklı finansal kaynaklar kullanarak yürütmekte olduğu çalışmalarla,
hükümetler, kamu yönetimi, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer tüm paydaşlar arasında
işbirliği, bilgi paylaşımı ve ortak karar alma süreçlerini güçlendirmek için çalışıyor.
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