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AB Yeşil Mutabakat 'Fit For 
55' politika teklif paketi 
açıklandı 



16 Temmuz 2021 
 

Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat "Fit For 55" Politika Teklif Paketini 14 

Temmuz 2021 tarihinde açıkladı. AB, İklim Yasasında kararlaştırıldığı gibi, 

net sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla en 

az %55 oranında azaltacaktır. Avrupa Komisyonu'nun, bu hedeflere 

ulaşmak ve Avrupa Yeşil Mutabakatını gerçeğe dönüştürmek için sunduğu 

teklif paketinde, sosyal, sanayi, enerji, doğa ve orman, ulaştırma ve Sınırda 

Karbon Düzenlemesi (SKD) (Carbon Border Adjustment Mechanism -

CBAM) konularına ilişkin politika belgeleri ve bilgi notları yer alıyor. "Fit 

for 55" adı verilen teklif paketinin 27 AB üyesi ve Avrupa Parlamentosu 

arasında aylarca sürecek müzakerelere yol açacağına dair görüşler de dile 

getiriliyor. 

 Metinleri okumak için tıklayınız 
 
 

 

 

Türkiye'yi yakından 
ilgilendiren Sınırda Karbon 

Düzenlemesi (SKD) 
uygulamasında yeni yol 
haritası 

• İlk aşamada karbon riski en yüksek olan çimento, demir-çelik, alüminyum, 
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gübre ve elektrik sektörlerine odaklanılacaktır. 

• Komisyonun önerisine göre, SKD için 2025'in sonuna kadar bir geçiş 

aşaması olacaktır. 

• 2026 itibariyle tam olarak devrede olduğunda, aşağıdaki gibi çalışacaktır: 

• SKD kapsamındaki malların AB ithalatçıları, SKD sertifikaları da satın 

alabilecekleri ulusal makamlara kaydolacaktır. Sertifikaların fiyatı, salınan 

€/ton CO2 olarak ifade edilen AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) 

tahsislerinin haftalık ortalama açık artırma fiyatına bağlı olarak 

hesaplanacaktır. 

• AB ithalatçısı, her yıl 31 Mayıs'a kadar, önceki yıl AB'ye ithal edilen 

malların miktarını ve bu mallardaki gömülü emisyonları beyan edecektir. 

• İthalatçılar, üçüncü ülke üreticilerinden alınan doğrulanmış bilgilere 

dayanarak, ithal edilen malların üretimi sırasında zaten bir karbon fiyatının 

ödendiğini ispatlayabilirlerse, ilgili miktar nihai hesaplamadan 

düşebilecektir. 

Metinleri okumak için tıklayınız 
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Enerji sektörünü yönelik 7 
mevzuat gözden geçirilecek 
Komisyon, iklim açısından nötr bir enerji sistemine geçişin merkezinde yer 

alan birbiriyle bağlantılı yedi mevzuatı gözden geçirmeyi teklif ediyor: 

Yenilenebilir Enerji Direktifinin gözden geçirilmesi kapsamında, sanayi, 

taşımacılık, binalar gibi kilit sektörlerde yenilenebilir enerji hedefini 

artırmak, yenilenebilir enerjinin dağıtım ve yatırımlarını artırmak, 

yenilenebilir enerji finansman mekanizması ile sınır ötesi iş birliğini teşvik 

etmek, AB Biyoçeşitlilik Stratejisi doğrultusunda sürdürülebilir biyoenerji 

kriterlerini güçlendirilmek hedeflenmektedir. Böylece 2019 yılında %19,7 

olan AB'deki yenilenebilir enerjinin payı, yeni 2030 hedefinde %40'a 

çıkarılmıştır. 

2019'da birincil ve nihai enerji tüketimi için mevcut enerji verimliliği 

tasarrufu %17- 17,4 seviyesindedir. Güncellenen Enerji Verimliliği 

Direktifi kapsamında nihai ve birincil enerji tüketimi için yeni AB 2030 

bağlayıcı hedefi %36-39 olarak belirlenmiştir. 

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Direktiflerindeki önlemleri 

tamamlamak üzere AB Emisyon Ticareti Sisteminin güçlendirilmesi, 

binalar ve ulaşım yakıtları için ayrı emisyon ticaret sistemi oluşturulması 

ve ulaşım kurallarının iyileştirilmesi ile ilgili de adımlar yer almaktadır. 

 Metinleri okumak için tıklayınız 
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Sanayi sektörüne ilişkin 
hedefler ve yol haritası 
Endüstride daha fazla emisyon azaltımına ulaşmak ve uluslararası düzeyde 

rekabet gücünü sürdürmek, giderek artan oranda, çığır açan temiz 

teknolojilere ve yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu çözümler sunmak, 

gerekli altyapının devreye alınmasına bağlı olacaktır. 

2005 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar Emisyon Ticaret Sistemi'ndeki 

(ETS) emisyonların %61 oranında azaltılması hedeflenmektedir. 

Temiz teknolojiye daha fazla yatırım başlığı altında endüstriyel süreçlerin 

temizlenmesine yapılan yatırımlara bağlı olarak ücretsiz ETS ödenekleri 

yapmak, üye devletlerin AB ETS ihale gelirlerini temiz yatırımlar için 

kullanmasını sağlamak için kuralları artırmak söz konusu olacaktır. 

Yeni bir Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile Avrupa'daki iddialı 

iklim eyleminin 'karbon kaçağına' yol açmamasını ve Avrupa emisyon 

azaltımlarının küresel emisyon düşüşüne katkıda bulunmasını sağlamak 

amaçlanmaktadır. 

Enerji verimliliğini, yenilenebilir enerjiyi ve temiz yakıtları artırmak 

endüstriyel karbonsuzlaştırmayı destekleyecek ayrıca, yeni enerji altyapısı 

devreye alındıkça yeni işler yaratma potansiyeli de oluşacaktır. 
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Sıfır emisyonlu mobiliteye geçiş, otomotiv sektörünün tüm değer zinciri 

boyunca dönüşümünü gerektirmektedir. Otomobiller ve kamyonetler için 

CO2 emisyon standartları ile bu geçiş yönlendirilecektir. Avrupa 

yatırımları, sıfır emisyonlu mobiliteye geçişte otomobil endüstrisini 

destekleyecek ve Avrupalı üreticilerin küresel pazara liderlik etmesine 

yardımcı olacaktır. 

 Metinleri okumak için tıklayınız 
 

 

Cumhurbaşkanlığı 
genelgesiyle Türkiye Yeşil 

Mutabakat Eylem Planı 
yayınlandı ve Yeşil 
Mutabakat Çalışma Grubu 

kuruldu 
16 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de "Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile 

İlgili 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" yayınlandı. 
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https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210716-8.pdf 
 

Uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği 

ile mücadele politikaları çerçevesinde ülkemizin sürdürülebilir ve kaynak 

etkin bir ekonomiye geçişini desteklemeyi hedefleyen "Yeşil Mutabakat 

Eylem Planı" Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. 

Yaşanan bu değişim ve dönüşüme adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve 

ihracatta rekabetçiliğimizi güçlendirecek bir yol haritası niteliğindeki Eylem 

Planı'nda; (1) sınırda karbon düzenlemeleri, (2) yeşil ve döngüsel bir 

ekonomi, (3) yeşil finansman, (4) temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, 

(5) sürdürülebilir tarım, (6) sürdürülebilir akıllı ulaşım, (7) iklim 

değişikliği ile mücadele, (8) diplomasi ve (9) Avrupa Yeşil Mutabakatı 

bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında belirlenen 

hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer verilmiştir. 

Bu çerçevede, Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 

eylemi içermektedir. 

Yeşil Mutabakat Eylem Planı için lütfen tıklayınız. 

"Yeşil Mutabakat Eylem Planı" Genelgesinde ayrıca Eylem Planının 

uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere 

Ticaret Bakan Yardımcısı başkanlığında ilgili diğer Bakanlıkların da 

katılımı ile bir "Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu" oluşturulmuştur. Çalışma 

Grubuna destek olmak amacıyla ihtisas çalışma grupları oluşturulabilecek 

ve çalışma, toplantılara üniversite, STK, meslek birlikleri ve sektör 

temsilcileri de dahil edilebilecek. 
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