
Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye 

1- AB Yeşil Mutabakatı Nedir? 

11 Aralık 2019 tarihli “Avrupa Yeşil Mutabakatı – EU Green Deal”, iklim ve çevreyle ilgili 

zorluklarla mücadele konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) önceki taahhütlerini daha geniş ve 

daha etkili bir şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlayan bir yol haritasıdır. 

Sera gazı emisyonu, küresel ısınma ve iklim değişikliği konuları özellikle 1990’lı yıllardan 

itibaren küresel bir gündem maddesi haline gelmiştir. Bu sorunlarla mücadele kapsamında 

bölgesel veya uluslararası düzeyde birçok çalışma yürütülmektedir. Son olarak 2015 yılında 

imzalanan Paris İklim Anlaşması ile dünyadaki ülkelerin tamamına yakını, sera gazı 

emisyonlarının ve küresel ısınmanın azaltılması için birtakım taahhütlerde bulunmuştur. 

Bu sorunların çözümü için şimdiye kadar en somut adımları atan ve diğer ülkeleri de bu 

konuda teşvik eden Avrupa Birliği (AB), sürdürülebilir bir dünya inşa etme konusundaki 

kararlılığını daha da derinleştirmektedir. Kasım 2019’da yayınladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı 

(European Green Deal) bildirisi de bu kararlılığın ve hassasiyetin bir sonucu olmuştur. Bu 

mutabakat, sadece AB üye ülkeleri için değil, AB ile siyasal, ekonomik ve coğrafi açıdan ilişkisi 

bulunan tüm ülkeler açısından büyük bir önem arz etmektedir. 

Bunun yanı sıra AB ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantı içerisinde olan kamu ve özel 

sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar da yayınlanan mutabakatın kapsamı alanına 

girmektedir. Zira, Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB’nin diğer tüm devletler, kurum ve kuruluşlar 

ile olan ilişkilerini de düzenlemektedir. 

Mutabakatın odak noktası daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmaktır; bunun için 

de atılması gereken adımlara yer vermektedir. AB’nin bu mutabakat ile 2050’ye kadar sera 

gazı emisyonunu net sıfıra indirmeyi, ekonomik büyümede herhangi bir kaynağa bağlı 

kalınmamasını ve sadece bir ülke ya da bölgenin değil, tüm dünyanın bir bütün 

olarak kalkınıp gelişmesini hedeflemektedir. 

Sürdürülebilirlik açısından bakıldığına AB’nin bu mutabakat ile çevresel, finansal ve sosyal 

sürdürülebilirliği tesis etmek istediği net bir şekilde anlaşılmaktadır. Avrupa Yeşil 

Mutabakatı’nın hedefine ulaşabilmesi için aşağıda belirtilen alanlar ile ilgili çeşitli planlar ve 

stratejiler geliştirilmiştir. 

2- Avrupa Yeşil Mutabakatı Stratejisi: 

– Kırılgan ekosistemimizi korumayı amaçlayan biyoçeşitlilik 

– Daha sürdürülebilir gıda sistemleri için tarladan sofraya yaklaşımı 

– Ortak tarım politikası sayesinde AB tarımında ve kırsal alanlarda sürdürülebilirliğin 

sağlanması amacıyla sürdürülebilir tarım 

– Temiz enerji 

– Daha sürdürülebilir ve çevreye saygılı üretim döngüleri sağlamanın yollarını ortaya koyan 

sürdürülebilir endüstri 

– Daha temiz bir inşaat sektörü için yapı ve renovasyon 



– Daha sürdürülebilir ulaşım araçlarının teşvik edilmesi için sürdürülebilir hareketlilik 

yaklaşımı 

– Kirliliğin hızlı ve verimli bir şekilde ortadan kaldırılması Avrupa Yeşil Mutabakatı, bu 

konulardan yola çıkarak; 

– Avrupa Endüstriyel Stratejisi 

– Adil Dönüşüm Mekanizması 

– Döngüsel Ekonomi Eylem Planı 

– Avrupa Yeşil Mutabakatı Yatırım Planı 

– Avrupa İklim Yasası 

Gibi çeşitli plan ve mekanizmaların da tanıtımını yapmıştır. Her bir plan ve strateji, AB ile 

ilişkisi bulunan ülkelere çeşitli görev, sorumluluk ve yaptırımlar getirmektedir. Avrupa Yeşil 

Mutabakatı, AB’nin diğer ülkelerle olan ilişkilerini sektörel kriterler, iş modelleri ve vergiler ile 

yeniden yapılandırmayı amaçlamaktadır. Çevre ile ilgili küresel sorunlar, sadece bir ülke ya da 

bölgenin çabalarıyla çözülemeyeceği için AB, bu mutabakat ile küresel bir iş birliği 

geliştirilmesi ve siyasi, finansal, sosyal ve çevresel konulardaki yeni yaklaşımların tüm 

dünyaya yayılması gerektiğine inanmaktadır. 

 

3- Hedefler 
3-1- Sınırda Karbon Düzenlemeleri  

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hedeflenen politikaların Avrupa sanayisi üzerinde yaratacağı 

maliyet karşısında, Avrupa’nın rekabetçiliğinin korunabilmesi ve üretim ile yatırımların, 

emisyon azaltım hedefi AB’den az olan ülkelere kaymasının önlenmesi için “Sınırda Karbon 

Düzenleme (SKD) Mekanizması”nın hayata geçirilmesinin hedeflendiği görülmektedir. 

Sınırda karbon düzenlemeleri kapsamında:  

• Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının enerji yoğun ve kaynak yoğun sektörlerimize 

etkilerinin senaryolar bazında modellenerek sektör bazında çalışılması ve yapılması gereken 

eylemlerin belirlenmesi hedeflenmektedir. 

 • Karbon Düzenlemesine tabi olabilecek öncelikli imalat sanayi sektörlerinde sera gazı 

salımının azaltılmasını desteklemek amacıyla ülkemiz yol haritası veya faaliyetleri 

belirlenecektir. 

 • Ülkemizin uygun bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 

AB’nin sınırda karbon düzenlemesi dikkate alınarak karbon fiyatlandırma konusundaki 

ülkemiz pozisyonunu belirlemeye yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

• Ülkemizde bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına yönelik değerlendirme çalışmalarına 

paralel olarak, sektörler üzerinde oluşacak ilave maliyetlere ve ekonomik etkilerine yönelik 

çalışmalar yapılarak, artan maliyetlere yönelik destek mekanizmaları değerlendirilecektir. 

 • Sanayiden kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesine yönelik sistem, ihtiyaçlara göre 

geliştirilecektir.  



• AB tarafından belirlenecek metodoloji/standartlar çerçevesinde belgelendirme faaliyeti 

gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve raporlamaya ilişkin teknik destek 

sağlanacaktır. 

3-2- Yeşil ve Döngüsel Bir Ekonomi  

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından yeşil ekonomi, birtakım çevresel riskleri 

ve ekolojik kıtlıkları azaltırken aynı zamanda toplum refahını da sağlayan ekonomik bir model 

olarak tanımlanmaktadır. Yeşil ekonomi, çevre politikaları ile ekonomi politikalarının birbiri 

ile uyum halinde ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile eşgüdüm içerisinde tasarlanmasını 

öngörmektedir. 

Yeşil ve döngüsel bir ekonominin tesisi hedefi doğrultusunda:  

• Döngüsel ekonomi çerçevesinde öncelikli sektörler belirlenerek, sektörlere yönelik detaylı 

etki ve ihtiyaç analizi çalışmaları yapılacaktır.  

• AB’nin Döngüsel Ekonomi Eylem Planına adaptasyonu sağlayacak bir Döngüsel Ekonomi 

Eylem Planı hazırlanacaktır.  

• Yeşil OSB ve Yeşil Endüstri Bölgesi sertifikasyon sisteminin hayata geçirilmesine yönelik 

teknik ve idari çalışmalar tamamlanacaktır.  

• Yeşil dönüşüm için gerekli teknolojik altyapı güçlendirilecek ve tüm paydaşlarla birlikte 

belirlenecek olan teknoloji yol haritası kapsamında sektörel AR-GE çalışmaları 

desteklenecektir.  

• Ülkemizde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmalarının yaygınlaştırılması kapsamında 

Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) Veri Tabanı geliştirilecek ve Ulusal YDD 

Platformu kurulacaktır.  

• AB tarafından hayata geçirilecek Sürdürülebilir Ürün Mevzuatı, AB Kimyasallar Mevzuatı, 

Eko-Tasarım ve Enerji Etiketlemesi Mevzuatlarına uyum yoluyla yeşil ve döngüsel ekonomiyi 

destekleyecek düzenleyici çerçeve güçlendirilecektir.  

• Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi, AB yasal çerçevesi ve bu kapsamda sektörel stratejilerin 

açıklanmasının akabinde mevzuat uyum çalışmaları ile birlikte sektörel bazda bilgilendirme 

faaliyetleri gerçekleştirilecektir.  

• İçme suyu kaynaklarında endokrin bozucu kimyasalların takibine yönelik çalışmalar 

yürütülecektir. 

• Su tüketiminin fazla olduğu tekstil sektöründe temiz üretim mevzuatı güncellenecek, deri 

sektörü için temiz üretim mevzuatı oluşturulacak, tekstil ve deri sektöründe temiz üretim 

uygulamalarına ilişkin eğitim programları düzenlenecektir.  

• AB Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) mevzuatının uygulanmasına yönelik ulusal 

eylem planı ve uygulama takvimi hazırlanacaktır.  

• Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı hazırlanacaktır.  



• Arıtılmış atık suların kullanımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  

• “Su Yeniden Kullanım Ulusal Master Planı” hazırlanacaktır.  

• Sektörel Su Tahsis Planları ışığında “su ayak izi ile ilgili rehber doküman” hazırlanacaktır.  

• Su kaynaklarının yönetiminde uzaktan algılama, sensörler ve bilişim uygulamalarının 

kullanımı, faydaları, gelişmeye açık yönleri üzerinde araştırmalar yapılacaktır.  

• Türkiye Çevre Etiketi Sistemi yaygınlaştırılacak ve AB ile işbirliği olanakları araştırılacaktır. 

 • Çevre etiketi ve atık yönetimi konularında başta KOBİ’ler olmak üzere firmalara yönelik 

bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.  

• 26 Düzey 2 Bölgesinde kurulu Kalkınma Ajansları tarafından bölgelerde yeşil ve döngüsel 

ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla kaynak verimliliği çalışmaları yürütülecektir.  

• Sanayide yeşil ve döngüsel üretime ve emisyon azaltımına katkıda bulunacak faaliyetlerde/ 

projelerde uluslararası finansman kaynaklarının ve IPA fonlarının kullanımı desteklenecektir. 

3-3- Yeşil Finansman  

Yeşil, kaynak-etkin, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş için gerekli yatırımların 

hayata geçirilmesinde kilit unsurlarından birini gerekli finansman imkânlarına erişim 

oluşturmaktadır. İklim değişikliği ile mücadele, tüm sektörlerde önemli bir dönüşümü ve 

beraberinde kapsamlı yatırımların gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, 

finansman imkânlarına erişim başta gelişme yolundaki ülkeler olmak üzere ülkelerin iklim 

değişikliği ile mücadelede sağlayacakları başarı ve bu süreçte kat edecekleri mesafeye ivme 

kazandırmak için hayati öneme sahiptir. Gerekli finansman imkânlarına erişim, aynı zamanda 

gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma süreçlerini sekteye uğratmadan gerekli dönüşümü 

gerçekleştirmeleri, bu süreçte ekonomik rekabetçiliklerini korumaları ve yeşil dönüşümün 

beraberinde getirdiği sosyal etkiler karşısında kapsayıcı ve adil bir ekonomik ve sosyal 

kalkınmayı sürdürebilmeleri bakımından da kritik önem taşımaktadır. 

Yeşil dönüşümün finansmanının geliştirilmesi amacıyla:  

• Yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla ihtiyaçların belirlenmesi ve AB’de sağlanan teşvik 

unsurları da dikkate alınarak ulusal teşvik sisteminin gözden geçirilmesi hedeflenmektedir.  

• Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizmasının geliştirilmesi değerlendirilecektir.  

• Türkiye’de yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistemin güçlendirilmesine yönelik 

çalışmalar yürütülecektir.  

• Bu doğrultuda, AB’nin ve uluslararası kuruluşların taksonomi mevzuatı dikkate alınarak 

yatırımların sürdürülebilirliğini belirlemeyi hedefleyen bir mevzuat hazırlığı yürütülecektir.  

• Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarında 

gerçekleştirilmesi muhtemel bir yeşil veya sürdürülebilir tahvil ihracı kapsamında, 

Sürdürülebilir Tahvil Çerçeve Dokümanı hazırlıklarının tamamlanması hedeflenmektedir. 

 • Yeşil Tahvil Rehberi ve Yeşil Sukuk Rehberi hazırlanacaktır.  



• Yeşil Sukuk alanında çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.  

• Sürdürülebilir bankacılığın geliştirilebilmesine yönelik bir yol haritası belirlenmesi 

öngörülmektedir.  

• Türkiye’nin, yeşil dönüşüme yönelik uluslararası finansmana erişiminin geliştirilmesi 

amacıyladiplomatik ve teknik çalışmalar yapılacaktır.  

• Yeşil dönüşüm konusunda aday ülkelere yönelik AB finansman imkânlarına erişim amacıyla 

AB ve üye ülkeler nezdinde girişimde bulunulacaktır.  

• Çevre ve iklim değişikliği ile bağlantılı olarak uluslararası/AB ve ulusal tüm 

destek/finansman imkânlarına ilişkin bilgiler derlenecektir.  

• Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda mevcut finansman olanaklarından azami 

fayda sağlanması amacıyla bilgilendirme ve teşvik faaliyetleri yürütülecektir. 

3-4- Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı  

Enerji kaynakları ile tabii kaynakların verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirilerek ülke 

refahına en yüksek katkının sağlanması amacıyla ülkemiz enerji stratejisinin temel unsurları 

arasında sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu olarak çevreye ilişkin kaygıların enerji 

zincirinin her aşamasında dikkate alınması ve enerji verimliliğinin artırılması öne çıkmaktadır. 

Temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı hedefi doğrultusunda:  

• Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği 

çalışmalarımıza dair açıklık analizi yapılarak, gelişim alanları değerlendirilecektir.  

• Enerji verimliliği konusunda Organize Sanayi Tesislerinde faaliyet gösteren işletmeler başta 

olmak üzere sanayi tesisleri yetkililerine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri 

verilecektir.  

• Yeşil Tarife ve YEK-G Belgesi ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir.  

• Milli Enerji ve Maden Politikamıza uygun olarak, 2027 yılı sonuna kadar her yıl 1000 MW 

RES, GES sağlayacak şekilde çalışmalar yürütülecektir.  

• Enerji verimli ve düşük karbonlu ısıtma ve soğutma sistemlerinin yaygınlaştırılması için 

ulusal strateji belgelerinin, kılavuzların ve yol haritasının hazırlanması çalışmaları 

yürütülecektir. 

3-5- Sürdürülebilir Tarım  

11. Kalkınma Planında yer verildiği üzere, artan gıda talebi, iklim değişikliği ve şehirleşme, 

toprak ve su kaynakları ile tarımsal ürünler ve üretici üzerinde baskı oluşturmakta; değişen 

iklime uygun bitki ve hayvan türlerinin geliştirilmesi ile çevre ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması önem kazanmakta; daha az kaynakla gıda talebinin karşılanabilmesi için nitelikli 

işgücü ve teknolojiye duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu süreçte gelişmiş 

ülkelerin, yeni nesil uygulamalarla ticari üstünlüklerini devam ettirmeleri beklenirken, 



gelişmekte olan ülkeler teknolojiye dayalı küçük tarım işletmeciliğini desteklemelerinin yanı 

sıra büyük ölçekli üretimlerle gıda zincirinde rekabetçi olmaya çalışmaktadır. 

Sürdürülebilir tarım hedefi doğrultusunda:  

• AB’nin pestisit ve anti-mikrobiyallerin azaltılmasına ilişkin hedefleri ile uyumlu bir şekilde 

ülkemizde pestisit ve anti-mikrobiyallerin kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar 

yürütülecektir.  

• Pestisitlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, biyolojik ve biyoteknik mücadele 

yöntemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.  

• AB’nin kimyasal gübre kullanımının azaltılmasına yönelik hedef ve politika değişiklikleri 

gözetilerek çalışmalar yürütülecektir.  

• Organik tarım üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.  

• AB’nin organik tarım mevzuatının uyumlaştırma çalışmalarının tamamlanması ve 

paralelinde AB ile organik tarım alanında karşılıklı tanıma için Komisyon nezdinde girişimler 

yürütülmesi amaçlanmaktadır. 

 • Arazi toplulaştırma tescil faaliyetleri yürütülecektir.  

• Aydın, Denizli, İzmir ve Ağrı İllerinde kurulan Tarıma Dayalı (jeotermal sera) İhtisas Organize 

Sanayi Bölgelerinde jeotermal kaynaklardan faydalanılarak bitkisel üretim yapılacaktır.  

• Yenilenebilir enerji kullanan seralar ve üretim tesisleri desteklenecektir.  

• Tarımsal üretimde atık ve artıkların tekrar değerlendirilmesi konusunda AR-GE çalışmaları 

yürütülecektir.  

• Gıda atık ve artıklarının geri dönüşümünün sağlanmasına yönelik farkındalık yaratma ve 

tüketicinin bilinçlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

 • Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan Tarladan Sofraya ve Biyoçeşitlilik Stratejileri 

hakkında bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecektir. 

3-6- Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım  

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik politikaların odağında yer alması gereken bir 

diğer alan, sürdürülebilir akıllı ulaşım politikalarıdır. Nitekim, tüm dünyada artan hareketlilik 

ile birlikte ulaştırma sektöründen kaynaklanan emisyonların küresel sera gazı emisyonları 

içeresindeki payı giderek artmaktadır. Bu durum, dünya genelinde pek çok ülkenin temel 

gündem maddelerinden biri olan ulaşım modlarının küreselleşme ve teknolojik gelişmelere 

paralel olarak geliştirilmesine, sürdürülebilirlik ve çevre boyutları da dikkate alınarak yeniden 

ele alınmasına yol açmıştır. 

Sürdürülebilir akıllı ulaşım hedefi doğrultusunda:  

• Ulaşım tür ve yöntemlerinin dengeli gelişmesini destekleyecek şekilde “Kombine 

Taşımacılık” Yönetmeliği ve “Lojistik Merkezler” Yönetmeliği yürürlüğe konacaktır. 



 • AB ile Türkiye arasındaki demiryolu altyapısının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar sürdürülecektir. 

 • Yeşil Liman Sertifika Programına ilişkin ulusal mevzuatın hazırlanması ve bu programdan 

azami fayda sağlanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme ve tanıtım 

toplantıları gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

 • Akdeniz’in SECA (Kükürt Emisyon Kontrol Alanı) ilan edilmesine yönelik çalışmalar 

kapsamında, ülkemizce uyuma yönelik hazırlık çalışmaları yürütülecektir.  

• Denizcilik sektöründen kaynaklanan zararlı emisyonların azaltılması ve yeşil denizciliğin 

desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır. 

 • Elektrikli araç ve şarj altyapısının geliştirilmesine yönelik strateji geliştirme ve planlama 

faaliyetleri yürütülecektir. 

 • Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planında yer alan “4.5. 

Toplu Taşıma Filolarında ve Hizmet Araçlarında Elektrikli Araçların Kullanılması ve Toplu 

Taşımanın Teşvik Edilmesi” eyleminin etkin bir şekilde uygulanması takip edilecektir. 

 • Egzoz emisyonlarının azaltılması ve alternatif yakıtlı, düşük emisyonlu bireysel ulaşım 

imkânlarının sağlanması amacıyla, bisiklet ve paylaşımlı elektrikli skuter sistemleri gibi mikro 

hareketlilik araçlarının kullanımının artırılmasına yönelik gerekli mevzuat çalışmaları 

tamamlanacak, Bisikletli Ulaşım Master Planları hazırlanacak ve bisiklet/e-skuter yolları, park 

ve şarj istasyonları yapılacaktır. 

 • Sürdürülebilir kentsel hareketlilik bağlamında bisiklet yolları başta olmak üzere kentsel 

ulaşım projelerinde IPA fonları kullanılacaktır. 

3-7- İklim Değişikliği ile Mücadele  

Çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik kaybı, kuraklık ve 

sel gibi çevre problemleri, her geçen gün insan yaşamını ve kalkınma sürecini daha belirgin 

bir şekilde etkilemektedir. Yüksek sera gazı emisyonlarının da etkisiyle hızlanan iklim 

değişikliğinin doğal afetlerin artmasına neden olduğu ve insanlık için ciddi bir tehdit 

oluşturduğu görülmektedir.  

Özellikle coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında 

yer alan ülkemizde artan sıcak hava dalgaları, ani yağışlar, sel ve kuraklık felaketleri ortaya 

çıkmaktadır. Ülkemizin gelişmekte olan ülke konumuna paralel şekilde, emisyon azaltımı ve 

iklim değişikliğine uyum çabaları sürmektedir. 

İklim değişikliği ile mücadele hedefi doğrultusunda:  

• Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadele Raporu hazırlanacaktır.  

• 2023-2030 İklim Değişikliği Eylem Planı ve 2050 İklim Değişikliği Stratejisi hazırlanacaktır.  

• Paris Anlaşması’na yönelik ülkemiz pozisyonu, ülkemizin uluslararası finansmana ihtiyacı da 

dikkate alınarak çok boyutlu bir şekilde değerlendirilecektir.  



• İklim değişikliğinin çölleşme ve arazi tahribatıyla birlikte biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesine ve uyum ile azaltım tedbirleri almaya yönelik AR-GE 

projeleri ve çalışmalar yürütülecektir.  

• İklim değişikliği neticesinde muhtemel kıyı ve tatlı su kaybının belirlenmesi ve kıyılar ile göl 

ve/veya sulak alanlar için doğa temelli iklim değişikliğine uyum tedbirleri ortaya konması 

sağlanacaktır.  

• ATD yaklaşımının ulusal yatırım programları içerisinde yer alması sağlanacak, karar destek 

mekanizması geliştirilecek ve ATD hedefleri güncellenecektir.  

• Arazi tahribatının yüksek olduğu alanlarda ATD prensibiyle planlama ve uygulama yapılacak 

ve yaygınlaştırma çalışmaları yürütülecektir. 

 • Karbon stoklarının arttırılmasına katkı sağlanacak ve karbon stoklarının artırılmasına ilişkin 

araştırma faaliyetleri gerçekleştirilecektir.  

• Sürdürülebilir tarım teknikleri ile ilgili eğitimler verilecek, bu konuda AR-GE projelerinin 

yürütülmesi ve uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  

• Arazi uygulamalarında doğa temelli yaklaşımı esas alan çalışmalar artırılacaktır. 

3-8- Diplomasi  

Dünyada iklim değişikliği ile mücadele politikalarının hız kazanması ve AB ile birlikte dünyanın 

önde gelen ekonomilerinin bu alandaki çalışmalarına ivme kazandırması ile birlikte, sera gazı 

azaltım hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi adına atılan adımların sadece çevre politikalarında 

değil; aynı zamanda, sanayi, enerji, ulaştırma, tarım vb. politikalar kapsamında da son derece 

kapsamlı değişikliklerin hayata geçirilmesini gündeme getirdiği görülmektedir. 

Diplomasi hedefi doğrultusunda:  

• AB ve AB üye ülkeleri ile işbirliği imkânlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

• AB sınırda karbon düzenlemeleri ve diğer mevzuat uyumu çalışmalarında Gümrük Birliği, 

DTÖ ve diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarımızın korunmasına yönelik 

girişimler sürdürülecektir. 

3-9- Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri 

Başta Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen kapsamlı değişiklikler olmak 

üzere, uluslararası ekonomi ve ticarette ortaya konan yeşil dönüşüm hedefleri, tüm dünyayı 

ilgilendiren, KOBİ’lerden dünya çapında faaliyet gösteren şirketlere, vatandaşlardan devlet 

görevlilerine herkesin sahip çıkması, benimsemesi ve hayata geçirilmesinde üzerine düşeni 

yapmasını gerektiren hedeflere işaret etmektedir. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme gerçekleştirilmesi hedefi 

doğrultusunda: 

 • Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ülkemizin uyumunu teşvik etmek üzere tüm ilgili kurumların ve 

paydaşların katılımıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.  



4- SONUÇ 
4-1- Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye’yi Nasıl Etkiler? 

Bilindiği üzere, Türkiye’nin dış ticaretteki en önemli ortağı Avrupa Birliği’dir. Hem ithalat hem 

de ihracat faaliyetlerinin çok büyük bir bölümü AB ülkeleri ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle, 

Türkiye’nin, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile kısa zaman içerisinde tüm ithalat ve ihracat 

faaliyetlerini yeni bir uluslararası ticaret sistemi içerisinde gerçekleştirmeyi planlayan AB ile 

olan ilişkilerini güçlü ve sürdürülebilir tutmak için mutabakatı iyi ve doğru okuması 

gerekmektedir. 

Yeni ticaret sistemi içerisinde de en önemli konulardan biri, gerekli kriterleri sağlayamayan 

işletmelerin AB pazarına ürün sokamayacak olmasıdır. Bu da ürünlerini ağırlıklı olarak AB 

ülkelerine satan şirketlerin gerekli aksiyonları almadığı takdirde ihracat faaliyetlerini 

sonlandırması anlamına gelmektedir. Zira, mutabakat geçmişte hayata geçirilen 

düzenlemeler gibi belirli bir ürün ya da ürün grubu değil, ticari değeri olan tüm ürün ve 

hizmetler için ortak kriterler getirmektedir. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı içerisinde en önemli konulardan biri de Sınırda Karbon 

Düzenlemesidir. Bu düzenleme, sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla AB’ye ihraç edilen 

ürünlerdeki karbonların fiyatlandırılmasını yani vergilendirilmesini ifade etmektedir. AB, bu 

düzenleme ile karbon emisyonunun azaltılması konusundaki sorumluluğunu ticari 

paydaşlarına da aktarmakta ve onların da benimsemesini sağlamaya çalışmaktadır. Bu 

sorumluluktan kaçan şirketler, kamu ve özel sektör kuruluşları ise AB pazarından çekilmek 

zorunda kalacaktır. Çünkü artık hiçbir şirket, özellikle kimyasal kökenli gıda, medikal, 

kozmetik ürünlerini, elektrikli alet ve kişisel koruyucu gibi ürünlerini gümrükten eskisi kadar 

kolay geçiremeyecektir. 

AB, bu düzenleme ile tüketici ve işletme davranışlarında köklü değişimler yapmayı 

hedeflemektedir. Şirketlerin AB pazarında kalabilmesi ve pazar payını artırabilmesi için 

sürdürülebilir ürünlere ve yatırımlara yönelmesi artık kaçınılmaz bir durumdur. AB, yeni 

ekonomik düzende bunun sağlanması için de vergi gibi fiyatlandırma enstrümanlarını 

kullanmakta ve nihai iklim hedeflerine ulaşırken piyasadaki dengenin de sabit kalması için 

çalışmaktadır. 

Türkiye de AB ile olan ticari ilişkilerini devam ettirebilmek için Avrupa Yeşil Mutabakatının 

gerekliliklerine adapte olmak zorundadır. Bu konuda proaktif bir yaklaşım sergilemeli ve 

ihracat seviyelerini korumak ve sürdürülebilir bir şekilde artırmak için gerekli aksiyonları en 

hızlı şekilde almalıdır. İhracatının yaklaşık yarısını AB ülkelerine yapan Türkiye için bu denli 

kapsamlı bir düzenleme, ticaret planlamalarında birincil gündem maddesi olmalıdır. Aksi 

takdirde, AB ülkelerine ürün satan birçok şirket kısa sürede iflasın eşiğine gelecektir. 

 


