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11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı,
önümüzdeki yıllarda AB’nin tüm politikalarının iklim değişikliği ekseninde şekillendirilmesini
öngörmektedir.





 Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen kapsamlı değişikliklerin yakından takibi ve gereken
uyumun sağlanması, en önemli ticaret ortağımız olan AB’ye ihracatımızda rekabetçiliğimizin korunması ve
geliştirilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
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Etki
Analizi Geri 

Bildirim:
4 Mart-

1 Nisan 2020

Dizayn:
4 seçenek

Kamu İstişare 
Süreci:

22 Temmuz-28 
Ekim 2020

Kapsam: 
Seçili 

Sektörler



ALÜMİNYUM

ÇİMENTOÇELİK

Karbon kaçağına 
maruz kalma ihtimali 
“ ” sektörler 

ve alt sektörler listesi

 Avrupa Komisyonunun 2021-2030 yılları için karbon kaçağına maruz kalma ihtimali olan sektör/alt
sektörler listesinde, maden kömürü, demir-çelik, alüminyum ve çimentonun yanı sıra bazı tekstil ve
hazır giyim eşyaları, kimyasal maddeler, sentetik kauçuk, cam ve cam ürünleri, seramik eşya, kağıt
hamuru ile beraber bazı tarım ürünleri yer almaktadır.



*5 Mayıs 2021 tarihinde güncellenmiştir. Güncelleme, 
COVİD-19 krizinden alınan dersler ışığında, tek pazarın 
dayanıklılığını güçlendirmek; temel stratejik
alanlardaki bağımlılıkların daha iyi tespiti ve yeşil ve dijital 
geçişleri hızlandırmak amacıyla yapılmıştır. 
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Döngüsel 
Ekonomi

Dayanıklılık

Geri 
Dönüşüm 

Yeniden 
kullanım

Tamir

Atıkların 
Azaltılması
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 Kaynak yoğun sektörlere yoğunlaşan sürdürülebilir ürün
insiyatifi ile üretim aşamasında kaynak kullanımının
sınırlandırılması ve yeniden kullanımın teşvik edilmesi
amaçlanmaktadır.

 Döngüsel ekonominin geliştirilmesi için üzerinde çalışılan
araçlar arasında:

- ürünün tasarımı yoluyla çevresel ayak izini azaltacak
kriterler geliştirilmesi,

- tehlikeli kimyasalların kullanımının sınırlanması,

- üretimde geri dönüşümlü içerik kullanımı için hedefler
belirlenmesi,

- üreticinin ürünün hayat döngüsünün tamamlanmasına
kadar geçen süreçte sorumluluklarının artırılması,

- sürdürülebilirlik/döngüsellik etiketleri oluşturulması

yer almaktadır.
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Sürdürülebilir Ürün 
Politika Çerçevesi

1. Sürdürülebilir 
Ürün Tasarımı

2. Tüketici ve kamu 
alıcılarının 

güçlendirilmesi 

3. Üretim 
sürecinde 

döngüsellik

Pek çok ürün çok çabuk bozulur, 
kolayca yeniden kullanılamaz, 

onarılamaz veya geri 
dönüştürülemez ve çoğu 
yalnızca tek kullanımlıktır

Tüketiciler ürünleri onarmaz, 
etiketleri çok fazla/karmaşık 
bulur ve bazı yeşil iddialar 

yanıltıcı olabilir

Üretim süreçleri kaynak 
açısından verimli değildir ve 

havayı, suyu ve toprağı 
kirletebilir 12/24



Eko-tasarım Direktifi’nin
kapsamının enerji 
ürünlerin ötesine 

genişletilmesi

Tamamlayıcı mevzuat 
önerileri 

Sürdürülebilirlik İlkeleri Teklif: 2021 yılı son çeyreği

Sürdürülebilir Ürün Tasarımı – Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi

Sürdürülebilir ürünlerin bir istisna değil bir norm haline 
getirilmesi

take-make-use-dispose reuse-repair-recycle

al-yap-kullan-at                               yeniden kullanım-tamir-geri dönüşüm
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• Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
• Dışişleri Bakanlığı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
• Hazine ve Maliye Bakanlığı
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Tarım ve Orman Bakanlığı
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Avrupa Yeşil Mutabakatı 
Eylem Planı

AB Nezdinde yürütülen 
çalışmalar
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•
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AB ve üye ülkelerle 
işbirliklerinin 
geliştirilmesi

- AB ve Üye Ülke Büyükelçileri ile toplantılar (Şubat ve 
Mayıs 2020)
- Avrupa Ticaret Odaları ile toplantı (Haziran 2020)
- Almanya mini JETCO (Haziran 2020)    
- İspanya ile JETCO (Temmuz 2020)
- Hollanda ile JETCO (Eylül 2020)
- Bulgaristan ikili görüşme (Ekim-Kasım 2020)
- Danimarka ile JETCO (Ekim 2020)
- İtalyan girişimciler ile toplantı (Kasım 2020)
- Alman Ticaret Odası etkinliği (Kasım 2020)
- TÜSİAD, İSO, İzmir İş Günleri kapsamında iş dünyası 
etkinlikleri (Eylül – Kasım 2020)
- AB Komisyon Başkan Yrd. ve Ticaret Komiseri ile 
görüşme (Aralık 2020)
- Slovenya ikili görüşme (Aralık 2020)
-İtalya ile JETCO (Aralık 2020)
-AB Türkiye Delegasyon Başkanı ile görüşme (Ocak 
2021)
- AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri ile Görüşme 
(Şubat 2021)
- AB Ekonomi Komiseri ile görüşme (Mart 2021)
-Almanya JETCO (Nisan 2021)
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Eylem Planı
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