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Sayın üyemiz, 

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan 28/01/2021 tarih AVP/2021-0105 

sayılı yazıda; 

    

Avrupa Birliği (AB) tarafından 2019 yılının Aralık ayında açıklanan Avrupa Yeşil 

Mutabakatı’nın (European Green Deal) AB ile yoğun siyasi ve ticari ilişkileri olan ülkeleri 

de önemli oranda etkileyeceği, bu kapsamda iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir 

kalkınma alanlarında somut ve kararlı adımlar atılması konusunda sorumluluğun yalnızca 

devletlerde değil özel sektör kuruluşlarında da olacağının bilinciyle “Sanayi Sektörünün 

Karbonsuz Ekonomiye Geçiş Sürecinin Desteklenmesi Projesi”nin DEİK tarafından 

başlatıldığı, bu çalışmaların, Türkiye’nin sanayi kuruluşlarının da mutabakat kapsamındaki 

gelişmeleri yakından takip edip bu konuda gerekli adımları atmaları konusunda yol gösterici 

olmasının hedeflendiği, toplam ihracatımızın %42’sini gerçekleştirdiğimiz AB ile ticari 

ilişkilerimizin, Yeşil Mutabakat düzenlemeleriyle birlikte sürdürülebilir üretim modelleri 

çerçevesinde ve sıfır karbon hedefiyle güçlenerek devam etmesinin ülkemiz sanayisi için 

tehditleri olduğu kadar fırsatları da beraberinde getirdiği ve bu minvalde Mutabakat’ın dış 

ticaretimize getireceği değişiklik ve düzenlemelerin sanayi kuruluşlarımızın iş yapış şekilleri 

üzerinde yaratabileceği etkileri öngörebilmelerini ve alınabilecek tedbirleri 

değerlendirmelerini sağlamak adına aşağıdaki bağlantıda yer alan anket verileri kullanılarak 

bir rapor oluşturulacağı belirtilmekte olup, ilgilenen üyelerimizin ankete katılım sağlamaları 

beklenmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız.                

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

Ek: Bilgi Notu (1 sayfa) 

 

Anket Bağlantısı: https://tr.surveymonkey.com/r/abyesilmutabakat    

 

Detaylı bilgi için irtibat: 

Büşra Şener, bsener@deik.org.tr, 0212 339 50 22  
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AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI KAPSAMINDA
TANIMLANAN 7 POLİTİKA ALANI

NELER GETİREBİLİR?

NASIL HAZIRLANABİLİRİZ?

Karbon Vergisi

Üretim Süreçlerinde Revizyon İhtiyacı 

Karbon Azaltım Çalışmaları 

Ek Raporlama ve Doğrulama İhtiyaçları 

Dış Ticarette Ek İdari Yükler

Finansman Süreçlerinde Yeşil Kriterler

Yeşil Mutabakat'ta hedeflenen üretim ve ticaret 
süreçlerinin ve değişimin yakından takibi

Üretim süreçlerinde kaynak verimliliği ve 
döngüsel ekonomi temelli dönüşümler

Karbon ayakizi ölçümleri 

Temiz Enerji       

Sürdürülebilir Sanayi

İnşaat ve Renovasyon      

Tarladan Sofraya

Kirliliğin Önlenmesi       

Sürdürülebilir Hareketlilik

Biyoçeşitlilik

Avrupa Yeşil Mutabakatı; Avrupa Birliği’nin 
gelecek dönem sanayi politikasının ve ekono-
mik büyüme stratejisinin çerçevesini çizen 
yeni yol haritasıdır. 

Yeşil dönüşüm stratejisi olarak da adlandırılan 
bu harita ile AB, 2050 yılında dünyanın ilk iklim 
nötr kıtası olacağını ve sera gazı emisyon-
larını net olarak sıfırlayacağını açıklamıştır. 
Bu hedef doğrultusunda sanayiden tarıma, 
ulaştırmadan enerjiye kapsamlı bir dönüşüm 
gerçekleştirilecektir. 

Bu dönüşüm sadece üye ülkeleri değil AB’nin 
ticari ilişkilerde bulunduğu diğer ülkeleri de 
etkileyecektir. Dolayısıyla Yeşil Mutabakat ile 
ülkemizde de birçok sektörün iş süreçlerinde 
önemli değişimler yaşanması beklenmektedir. 

Bu değişim özellikle sınırda karbon düzenleme-
si ile önemli etkilerini hissettirecek, bunun 
yanında idari süreçlere ve üretim süreçlerine 
yönelik ek maliyetler doğurabilecektir.

Bahsedilen değişimlerin yanı sıra, bu süreç 
Türkiye için gerek AB mevzuatına uyum süreci 
gerekse mevcutta yürütülen ilgili girişimler ile 
avantajlı bir duruma dönüşebilecektir.

Avrupa Birliği, sürecin hayata geçirilmesi için 
kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik eden 1 
trilyon Euro’yu aşkın bir çerçeve sunmuştur. Bu 
kapsamda Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile 
birlikte sürdürülebilir yatırımların finansmanı 
sağlanacak, kamuda ve özel sektörde yatırım-
ların geliştirilmesi ve yeniden yönlendirilmesi 
için teşvikler sağlanacaktır.

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:480705336202112995742. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.


		2021-01-29T14:09:08+0300
	SERTAÇ ŞEVKET TORAMANOĞLU
	Pdf İmzalama


	



