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Özet 

 
Paris İklim Anlaşması, küresel iklim krizine karşı 

atılmış en önemli adım olarak kabul edilmektedir. 

Dünya’da Anlaşma’nın uygulamasına yönelik ilk 

adım Avrupa Birliği’nden (“AB”) gelmiştir. AB, 

Anlaşma hedeflerini yerine getirmeye yönelik 

karbon emisyonlarını azaltma politikasının yol 

haritası olarak işlev gören Avrupa Birliği Yeşil 

Mutabakatı’nı (“Yeşil Mutabakat”) ortaya 

koymuş ve Yeşil Mutabakat kapsamında yürürlüğe 

girmesi planlanan Sınırda Karbon Düzenlemesi 

(“SKD”) ile AB üyesi olmayan ülkelerden ithal 

edilen ve üretiminde yoğunluklu karbon emisyonu 

ortaya çıkan mallar açısından ek vergi 

uygulanacağı belirtmiştir.  

 

Türkiye’nin 2020’de gerçekleştirilen toplam 

ihracatının %41,3’lük payı AB ülkelerine ait olup1, 

Türkiye’nin böylesine bir ticari ilişkiyi olduğu gibi 

sürdürebilmesi AB iklim mevzuatına ve akabinde 

SKD’ye uyum sağlamasına ve sektörel bazda 

köklü değişikliklere başvurmasına bağlıdır. Bu 

Summary 

 
The Paris Climate Agreement (“Agreement”) is 

considered to be the most important step in 

addressing the global climate crisis. The first step 

towards the implementation of the Agreement 

came from the European Union (“EU”). The EU 

has put forward, the European Union Green Deal 

(“Green Deal”) as a roadmap for its policy to 

reduce carbon emissions to meet the Agreement 

objectives. It has specified that with the Carbon 

Border Adjustment Mechanism (“CBAM”) which 

is planned to come into effect within the scope of 

the Green Deal, additional taxes will be applied for 

goods imported from non-EU countries and which 

have high carbon emissions during their 

production.  

 

The EU has a share of 41.3% of the total goods 

exported by Turkey in 2020, and Turkey's ability to 

maintain this commercial relationship depends on 

its compliance with the EU climate legislation and 

subsequently with the CBAM and applying 
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1 “Yanı Başımızdaki Dev Pazar Avrupa Birliği”, T.C. Ticaret Bakanlığı, erişim 25 Eylül 2021, 

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/yani-basimizdaki-dev-pazar-avrupa-birligi 
2 Birleşmiş Milletler, Paris Agreement, https://enerji.gov.tr/evced-cevre-ve-iklim-paris-anlasmasi, 2. madde 
3 Baran Bozoğlu, “ Paris İklim Anlaşması Kapsamında Türkiye’nin Erken Uyarı Sistemine Dair Yapması 

Gerekenler”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2018 

uyum sağlama kapsamında hangi sektörlerin nasıl 

etkileneceği ve buna bağlı olarak Türkiye’nin nasıl 

değişiklikler gerçekleştirmeyi planladığı 

değerlendirilecektir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Paris Anlaşması, Yeşil 

Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Yeşil 

Mutabakat Eylem Planı 

 

Giriş  

 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi kapsamında imzalanan Paris İklim 

Anlaşması (“Anlaşma”), küresel ortalama sıcaklık 

artışının sanayileşme öncesi dönemdeki seviyesine 

kıyasla 2°C altında tutulmasını ve sıcaklık artışının 

mümkün olduğunca 1.5°C olarak sınırlanmasını 

hedeflemektedir. Anlaşma günümüze kadar 198 

ülke tarafından imzalanmış olmakla birlikte, 192 

ülke tarafından onaylanmıştır.  

 

Anlaşma’da iklim krizinin yarattığı tehditlere karşı 

küresel müdahalemizi güçlendirmek adına  sera 

gazı emisyonlarını azaltmak gibi hedefler ele 

alınırken aynı zamanda yoksulluğu ortadan 

kaldırma ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlama 

amacı da güdülmektedir.2 Anlaşma kapsamında 

ayrıca maddi fon oluşturularak bu fonun iklim 

krizine karşı dayanıksız olan ve gelişmekte olan 

ülkelere yönlendirilmesi, finans, teknoloji 

geliştirme ve transferi, kapasite geliştirilmesi, 

uygulamada ve verilen desteklerde şeffaflık 

sağlanması, uygulamanın ve uyumun 

kolaylaştırılması gibi unsurlar da yer almaktadır.3 

Gelişmiş ülke statüsünde olan taraflara, gelişen 

ülke statüsünde olan taraflara bahsedilen finansal 

desteği sağlamanın yanında karbon emisyonunu 

azaltmak konusunda da sorumluluk yüklenmiştir.   

 

 

Türkiye, Anlaşma’nın uygulanmasına ilişkin 

hedeflerini içeren Ulusal Niyet Edilen Katkı 

Beyanı’nı (“Ulusal Katkı Beyanı”)  30 Eylül 2015 

tarihinde sunmuş, Anlaşma’yı 5 Ekim 2016’da 

imzalamıştır. 7 Ekim 2021 tarihinde ise Resmî 

fundamental changes on a sectoral basis. In terms 

of ensuring compliance, which sectors will be 

affected and how, and accordingly, how Turkey 

plans to make changes will be evaluated in this 

article. 

 

Key Words: The Paris Agreement, The Green 

Deal, Border Carbon Adjustment Mechanism, The 

Green Deal Action Plan 

 

Introduction 

 
The Paris Climate Agreement (“Agreement”) 

signed under the United Nations Framework 

Convention on Climate Change aims to keep the 

global average temperature increase below 2 °C as 

compared to the pre-industrial level and to limit the 

temperature increase to 1.5 °C as much as possible. 

Presently, the Agreement has been signed and 

ratified by 198 and 192 countries respectively.  

 

 

In the Agreement, objectives such as reducing 

greenhouse emissions in the context of 

strengthening our global response to the threats 

posed by the climate change crisis, and in doing so, 

eliminating poverty and ensuring sustainable 

development, are addressed. Within the 

Agreement, there are also elements related to 

creating a financial fund and directing this fund to 

developing countries that are vulnerable to the 

climate crisis; developing and transferring finance 

and technology; building capacity; ensuring 

transparency in implementation and support; 

facilitating implementation and adaption. 

Developed countries are responsible for providing 

aforementioned financial support to developing 

countries, aside from the responsibility of 

mitigating carbon emissions.  

 

 

Turkey submitted the Intended Nationally 

Determined Contribution Statement (“INDC”) 

containing objectives for implementation of the 

Agreement on 30th September 2015 and signed the 

Agreement on 5th October 2016. Then it was 

ratified by a publication in the Official Gazette on 

https://enerji.gov.tr/evced-cevre-ve-iklim-paris-anlasmasi


 

3 
 

 
4 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı, 

https://www.csb.gov.tr/db/turkce/editordosya/The_INDC_of_TURKEY_v_15_19_30-TR.pdf 
5 T.C. Ticaret Bakanlığı, Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021, 

https://ticaret.gov.tr/data/60f1200013b876eb28421b23/MUTABAKAT%20YE%C5%9E%C4%B0L.pdf 

Gazete’de yayımlamak suretiyle iç hukuka 

aktarmıştır. Türkiye’nin sunduğu Ulusal Katkı 

Beyanı’nda referans senaryoya göre sera gazı 

emisyonlarında 2030 yılına kadar %18 ila %21 

oranında azaltıma gidileceği ve bu azaltımın tüm 

karbon yoğunluklu sektörlerde gerçekleşeceği 

belirtilmiştir.4 Bu taahhüt Anlaşma hedefleriyle 

yeterince bağdaşmamaktadır ve belirtilen sınırlama 

ve hedeflerin günümüze göre uyarlanması 

gerekmektedir.  

 

 

Avrupa Birliği tarafından ortaya konulan Yeşil 

Mutabakat’ı ve bu çerçevede 29 Temmuz 2021’de 

yürürlüğe konulan İklim Yasasını (“İklim 

Yasası”) Anlaşma’nın uygulanmasına yönelik 

adımlara örnek olarak gösterebiliriz. AB, Yeşil 

Mutabakat ile karbon emisyonunu 2030’a kadar 

%50 azaltma ve 2050’ye kadar sıfıra indirme 

hedeflerine yönelik projelerini ortaya koymuş 

olup, İklim Yasası ile birlikte bu hedefleri üye 

devletler ve AB açısından bağlayıcı hale 

getirmiştir. Bu bağlamda 2026 yılında yürürlüğe 

girmesi planlanan AB’nin Sınırda Karbon 

Düzenlemesi’nden (“SKD”) AB’nin ticari 

ilişkilerinin yoğun olduğu Türkiye’nin etkilenmesi 

kaçınılmazdır.  

 

Türkiye’nin AB ile olan ticari ilişkilerinde 

rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi 

amacıyla Yeşil Mutabakat ile getirilecek yeni 

düzenlemelere uyum sağlanması gerekmektedir.  

Bu nedenle 2021’de Türkiye, karbon fiyatlandırma 

mekanizmasının değerlendirmesi, sera gazı 

emisyonunun izlenmesine yönelik sistem 

geliştirilmesi, yeşil dönüşüm için teknolojik 

altyapının ve finansman erişiminin 

güçlendirilmesi, rüzgâr ve güneş enerjisi 

üretiminin arttırılması gibi birçok hedefin 

belirlendiği Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı 

(“Eylem Planı”) yayımlamıştır.5  

 

Anlaşma’nın değişikliğe uğratacağı başlıca 

sektörler, karbon salınımına yol açan ve enerji 

üretiminde fosil yakıt tüketen sektörler olacaktır. 

Anlaşma’nın Türkiye tarafından onaylanması 

sonrasında bu sektörlerden başlıca enerji, sanayi, 

ulaştırma, bina, tarım ve atık sektörlerinde 

7th October 2021. In the INDC presented by 

Turkey, it is stated that greenhouse gas emissions 

will be reduced by 18% to 21% until 2030, 

according to the reference scenario, and this 

reduction will take place in all carbon-intensive 

sectors. This commitment is not sufficiently in line 

with the Agreement’s objectives and the stated 

limitations and targets need to be adapted to the 

present conditions. 

 

 
We can cite the Green Deal put forward by the 

European Union and the Climate Law (“Climate 

Law”) which was enacted on 29 July 2021 as 

examples of steps to implement the Agreement. 

The  EU presented its projects regarding reducing 

carbon emission by 50% by 2030 and to zero by 

2050, and together with the Climate Law, these 

targets have become binding for the member states 

and the EU. Considering complex commercial 

relations between Turkey and the EU, it is 

inevitable that Turkey will be affected by the EU’s 

Carbon Border Adjustment Mechanism 

(“CBAM”), which is due to enter into force in 

2026.  

 

 
In order for Turkey to preserve and strengthen 

competitiveness in its trade relations with the EU, 

it is necessary for it to comply with the new 

regulations to be introduced in the Green Deal. For 

this reason, Turkey has revealed its Green Deal 

Action Plan (“Action Plan”) in which several 

goals are determined such as evaluating the carbon 

pricing mechanism; developing a system to 

monitor greenhouse gas emissions; strengthening 

technological structure and financial access for 

green transformation and increasing wind and solar 

energy in 2021.  

  

 
The main sectors affected by the Agreement will be 

those that emit carbon and consume fossil fuels in 

energy production. After the ratification of the 

Agreement by Turkey, the expected effects and the 

changes in practice will be mainly in energy, 

industry, transportation, building, agriculture and 

https://www.csb.gov.tr/db/turkce/editordosya/The_INDC_of_TURKEY_v_15_19_30-TR.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/60f1200013b876eb28421b23/MUTABAKAT%20YE%C5%9E%C4%B0L.pdf
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6 Ernst & Young, “Enerji sektörü 2021’de sürdürülebilirlik odaklı büyüme hedefliyor” basin bülteni, 11 Ocak 

2021, https://www.ey.com/tr_tr/news/2021/enerji-sektoru-2021-de-surdurulebilirlik-odakli-buyume-hedefliyor  
7 Özcan, “Paris anlaşması onaylanırsa Türkiye’nin enerji yatırımlarını 2 katına çıkarması gerekecek”, Temiz 

Enerji Web, 30 Eylül 2021 
8 Merve Özcan, “Paris anlaşması onaylanırsa Türkiye’nin enerji yatırımlarını 2 katına çıkarması gerekecek”, 

Temiz Enerji Web, 30 Eylül 2021 

beklenen etkiler ve uygulamada beklenen 

değişiklikler makalemizin konusunu 

oluşturacaktır. 

 

1. Paris Anlaşmasının Sektörel Bazda 

Beklenen Etkileri 
 

1.1. Enerji Sektörü 
 

Türkiye’nin yıllık sera gazı emisyonunun %70’i 

enerji sektöründen kaynaklanmaktadır. Anlaşma 

kapsamında karbonsuzlaştırma hedeflerine 

ulaşabilmek için öncelikle fosil yakıtların özellikle 

elektrik üretimindeki payını azaltmak 

gerekmektedir.6 Türkiye’nin 2015 yılında 

Birleşmiş Milletler Sekreteryasına sunduğu Ulusal 

Katkı Beyanı’nda yenilenebilir kaynaklardan 

üretilen enerji kapasitesinin 2030’a kadar 

artırılacağı, kamu enerji santrallerinde 

rehabilitasyon çalışmalarının yapılacağı, 2023 

yılında 1 adet nükleer santralin devreye alınacağı 

ve en önemlisi yerli kaynaklara dayalı Enerji 

Üretim Programı Eylem Planının uygulanacağı 

öngörülürken, uygulamada Türkiye’nin, son 

yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımını 

arttırmış olmasına rağmen, hâlâ fosil yakıt 

kaynaklarına olan bağlılığının azımsanamayacak 

kadar büyük olduğu görülmektedir.7 

 

Anlaşma’nın hedeflerini yerine getirmek adına 

fosil yakıtlarla çalıştırılan santrallerin (örneğin 

kömürle çalıştırılan termik santraller) yerini güneş, 

rüzgar enerji kaynaklarına bırakmak, enerji 

kaynaklarının aktarımı için depolama 

teknolojilerini geliştirmek söz konusu olabilir. 

Fakat sera gazı emisyonlarının azaltılması 

amacıyla öncelikli olarak odaklanılması gereken 

hususlar karbon fiyatlaması ile ilgili düzenlemeleri 

ortaya koymak, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı için destekleri arttırmak, fosil yakıt 

kullanan santrallere verilen destek ve teşvikleri 

aşamalı olarak kaldırılmak ve enerji verimliliğine 

yönelik uzun vadeli planlama ile politikaları 

yürürlüğe koymaktır. 8  

 

 

waste sectors and this will be the subject of our 

article.  

 

 

1. Expected Effects of the Paris Agreement 

on Sectoral Basis 
 

1.1. Energy Sector 

 
The contribution of the energy sector to annual 

greenhouse gas emissions in Turkey is 70%.  In 

order to achieve the decarbonization targets within 

the scope of the Agreement, it is necessary to 

reduce the dependence on fossil fuels, especially in 

electricity generation. In Turkey’s INDC submitted 

to the United Nations Secretariat in 2015, it 

promised to increase the energy capacity generated 

from renewable energy by 2030; carry out 

rehabilitation works in public power plants; put 

into use one  nuclear power plant on-line by 2023; 

and most importantly implement the domestic 

resource based Energy Production Program Action 

Plan. However, although Turkey has recently 

increased its investments in renewable energy, its 

dependence on fossil fuels cannot be 

underestimated.  

 

 
In order to fulfill the objectives of the Agreement, 

it may be possible to replace the power plants 

powered by fossil fuels (for instance, coal-fired 

thermal power plants) with solar and wind energy 

sources, and to develop storage technologies for the 

transfer of energy resources. However, in order to 

reduce greenhouse gas emissions, the primary 

focus should be on carbon pricing regulations; 

increasing support for the use of renewable energy 

sources; remove support and incentives for power 

plants using fossil fuels; and enforcing long-term 

planning and policies for energy efficiency.  

 

 

 

 

https://www.ey.com/tr_tr/news/2021/enerji-sektoru-2021-de-surdurulebilirlik-odakli-buyume-hedefliyor
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9 T.C. Ticaret Bakanlığı, Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021 

 

 

 

Eylem Planı’nda bu minvalde yapılması 

hedeflenen hususlar aşağıdaki gibidir:  

 

• Yeşil Mutabakat kapsamında yenilenebilir 

enerji ve enerji verimliliği çalışmalarında 

gelişim alanlarının değerlendirilmesi 

• OSB işletmelerinin ve sanayi tesislerinin 

yetkililerinin enerji verimliliği konusunda 

bilinçlendirilmesi 

• Tüketicilere talepleri doğrultusunda 

yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik temin 

edilmesini hedefleyen Yeşil Tarife uygulaması 

ve temin edilen elektriğin yenilenebilir 

kaynaklardan üretildiğini kanıtlayan 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi 

hakkında bilinçlendirme çalışmalarının 

yapılması 

• 2027 yılı sonuna kadar her yıl 1000 MW RES, 

GES sağlayacak şekilde çalışmalar 

yürütülmesi 

• Enerji verimli ve düşük karbonlu ısıtma ve 

soğutma sistemlerinin yaygınlaştırılmasına 

yönelik strateji belgelerinin, yol haritalarının 

hazırlanması9 

 

Enerji sektörüne bağlı olarak gerçekleştirilecek 

olan bu değişikliklerin dolaylı olarak sanayi, 

ulaştırma, inşaat ve tarım sektörlerine yansıması 

beklenmektedir.  

 

1.2. Sanayi Sektörü  
 
Sanayi sektörü, enerji sektöründen sonra 

Anlaşma’dan etkilenmesi beklenen en büyük ikinci 

sektör olup, demir-çelik, çimento, otomotiv ve 

tekstil sektörlerini de kapsamaktadır. SKD 

kapsamında öncelikle söz konusu enerji 

yoğunluğunun fazla olduğu sektörlerin AB 

mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi zorunludur. 

Buna örnek olarak AB’nin mevzuatına uyum 

kapsamında 2014 yılında çıkarılan Sera Gazı 

Emisyonlarının Takibi Hakkın Yönetmelik 

(“Yönetmelik”) ülke çapında ortaya çıkan 

emisyonların raporlanarak izlenmesini ve 

denetlenmesini amaçlamaktadır fakat yönetmelik 

kapsamındaki bazı işletmelerin, sera gazı emisyon 

izleme planı hazırlayarak sera gazı emisyonlarını 

bu plan çerçevesinde izlemekle yükümlü 

 

 
The points to be addressed in the Action Plan are 

as follows: 

 

• Evaluation of development areas in 

renewable energy and energy efficiency 

works in the scope of Green Deal 

• Raising awareness of authorities of 

Organized Industrial Zone (“OIZ”) 

enterprises and industrial facilities 

regarding energy efficiency 

• Raising awareness about the Green Tariff 

application, which aims to supply 

electricity based on renewable resources to 

consumers on demand, and the Renewable 

Energy Resource Guarantee Certificate, 

which proves that the electricity supplied 

is produced from renewable resources 

• Carrying out works to provide 1000 MW 

Wind Power Plants and, Solar Power 

Plants every year until the end of 2027 

• Preparing strategic documents and 

roadmaps in order to promote energy 

efficient and low carbon heating and 

cooling systems 

 

 

These changes, which will be carried out in the 

energy sector are expected to indirectly reflect on 

the industry, transportation, construction and 

agriculture sectors.  

 

1.2. Industrial Sector 

 
Following the energy sector, the industrial sector is 

the second largest sector expected to be affected by 

the Agreement, and includes the iron and steel, 

cement, automotive and textile sectors. Primarily, 

within the CBAM, it is obligatory to harmonize the 

sectors toward high energy efficiency in line with 

the EU legislation. Regulation on the Monitoring 

of Greenhouse Gas Emissions (“Regulation”), 

enacted in line with the EU legislation in 2014, 

which aims to monitor and supervise countrywide 

emissions by reporting, could be cited as an 

example of this harmonization. However, it is 

stated in the Court of Accounts Report that despite 

the enterprises within the Regulation being obliged 

to prepare a greenhouse gas emission monitoring 
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10 Sayıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Denetim Raporu 2019,https://sayistay.gov.tr/reports/download/408-

cevre-ve-sehircilik-bakanligi 
11 T.C. Ticaret Bakanlığı, Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021 
12 Çelik İhracatçıları Birliği, 2021 Dünya Türk Çeliği ile Şekilleniyor, 2021, 

https://www.cib.org.tr/files/Doc/files/cib2021Katalog_TR.pdf adresinden alındı 

olmalarına rağmen bu raporları sunmadığı ve bu 

doğrultuda idari yaptırımların uygulanmadığı 

Sayıştay’ın denetim raporlarında belirtilmiştir.10 

  

 

Türkiye’nin 2021 Eylem Planı, mevcut mevzuatın 

gözden geçirilerek değişiklikler yapılması ve 

ulusal döngüsel ekonomi planının hazırlanması 

gerekliliğini ve ayrıca bu sektörün dönüşümlerine 

yönelik birtakım hedefleri ortaya koymaktadır.11 

Bu hedefler arasında aşağıdakiler sıralanabilir:  

• Yeşil OSB’lerin (Organize Sanayi Bölgeleri) 

ve Yeşil Endüstri Bölgelerinin hayata 

geçirilmesine yönelik çalışmaların 

tamamlanması, 

• Yeşil dönüşüme yönelik teknolojik altyapının 

güçlendirilmesi ve bu bağlamda AR-GE ve 

inovasyon odaklı yaklaşım geliştirilmesi, 

• Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini 

değerlendirebilmek amacıyla Yaşam Döngüsü 

Değerlendirmesi çalışmalarının 

yaygınlaştırılması, 

• Sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji 

alanlarında döngüsel ekonomiye geçişi ve sera 

gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen 

yatırımların desteklenmesi, 

• Sanayi sektöründe METlerin (Mevcut En İyi 

Teknik) uygulanması ve bu yolla temiz 

üretimin yaygınlaştırılması ve kaynakların 

verimli hale getirilmesi, 

• Yeşil dönüşüme katkıda bulunacak 

faaliyetlerde finansman kaynaklarının 

kullanımının desteklenmesi 

 

1.2.1. Demir- Çelik Sektörü 
 

Demir-çelik sektörü küresel karbon emisyonunun 

en az %7’sinden sorumlu olmakla birlikte AB’nin 

SKD’ye tabi olacak olan sektörler arasında yer 

almaktadır.  Küresel çelik üretimi 2020 yılında 

düşüş ile karşılaşırken, Türkiye’de çelik üretimi 

aynı yıl içerisinde %6,1 oranında artış gösterip, 

35,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, 

Avrupa’da 2, Dünya’da 8’inci en büyük çelik 

üreticisi konumundadır.12 SKD çerçevesinde 

belirlenen güncel fiyatlar göz önüne alındığında 

karbon emisyonu yüksek olan ve üretimde elektrik 

plan and monitor emissions within the framework 

of this plan, they fail to submit these reports and 

that in practice, administrative sanctions are not 

applied. 

 

Turkey’s 2021 Action Plan puts forward the 

necessity to review the existing legislation; make 

changes; prepare the national circular economy 

plan, as well as setting some targets for the 

transformation of this sector. Among these goals 

are the following:  

• Completion of works for the implementation of 

Green OIZs  

• Strengthening technological infrastructure for 

green transformation and in this regard develop 

an approach focusing on R&D and innovation  

• Generalizing Life Circle Evaluation studies in 

order to assess environmental effects of goods 

and services 

• Supporting investments in industry, commerce, 

transportation, environment and energy, aiming 

at the transition to a circular economy and 

limiting the increase in greenhouse gas 

emissions.   

• Implementation of BATs (Best Available 

Technique) in the industrial sector and thereby 

promoting cleaner production and making 

resources efficient 

• Supporting the use of financial resources in 

activities that will contribute to green 

transformation  

 

 

 

1.2.1. Iron-Steel Sector 

 
The iron-steel sector is responsible for at least 7% 

of global carbon emissions and is among the 

sectors that will be subject to the EU’s CBAM. Iron 

production in Turkey increased by 6.1% and 

amounted to 35.8 million tons in 2020, whereas 

global iron production fell in the same year. Turkey 

is the second largest steel producer in Europe and 

the eighth largest in the world. Considering the 

current prices determined within the framework of 

CBAM, the carbon emission cost of the iron and 

steel industry, which has high carbon emissions 

https://sayistay.gov.tr/reports/download/408-cevre-ve-sehircilik-bakanligi
https://sayistay.gov.tr/reports/download/408-cevre-ve-sehircilik-bakanligi
https://www.cib.org.tr/files/Doc/files/cib2021Katalog_TR.pdf
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13 Erol Oytun Ercan, “Türk çelik sektörünün karbon faturası 400 milyon doları aşabilir”, , Bloomberght Web, 1 

Ekim 2021 
14 Abdülkadir Bektaş, “The Impact of European Green Deal on Turkey’s Iron and Steel Industry: Decomposition 

Analysis of Energy-Related Sectoral Emissions,” Celal Bayar University Journal of Science, 17, 1 (2021), 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1387266 (1 Ekim 2021 tarihinde erişilmiştir) 
15 Ümit Yasin Güven, Çelik Sektörü ve Yeşil Mutabakat. 2021. https://tudoksad.org.tr/metal-sanayi-teknik-

komitesi-metal-tek-10-toplantisina-katildik 
16 Masha, Shahbandeh, “Textiles and clothing industry in Turkey - statistics & facts”, Statista, 10 Ekim 2021 

tarihinde Statista: https://www.statista.com/topics/4844/textiles-and-clothing-industry-in-turkey/ adresinden 

alındı 

ve fosil yakıtlara azımsanamayacak derecede yer 

veren demir-çelik sektörünün karbon salınımı 

maliyeti yıllık 436 ila 581 milyon dolara tekabül 

etmektedir.13  

SKD kapsamında karbon fiyatlandırmasından 

Türkiye’nin minimum etkilenmesi için sektörde 

karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik kalkınma 

politikalarının uygulanması, çevreci teknolojik 

çözümlere ulaşımın kolaylaştırılması, yeni iş 

modellerinin geliştirilmesi ve enerji verimliliğinin 

sağlanması gerektiği tartışmasızdır. Yapılan 

çalışmalar, teknolojik gelişmelerle enerji 

verimliliğinin artırılarak sera gazı emisyonlarının 

azaltılabilir olduğunu göstermektedir.14 Bu 

doğrultuda son teknolojik gelişmelerin ve 

tekniklerin uygulanması, düşük karbonlu 

sürdürülebilir bir üretim için enerji verimliliğine 

yönelik çalışmaların hızlandırılması, yüksek 

kalitede teknolojiden yararlanılması, yenilenebilir 

enerji ve karbonsuz gazlara geçişin teşvik edilmesi 

önem arz etmektedir.  

 

Sektörel bazda yukarıda bahsedilenler ışığında 

yeşil dönüşüme geçiş konusunda hidrojen 

teknolojisi başta olmak üzere karbon yakalama ve 

depolama, doğrudan indirgenmiş demir (DRI) 

teknolojisi, atık minimizasyonu, alternatif enerji 

kaynakları, yüksek fırın tepe gazından ısı ve 

elektrik üretimi, ısı geri kazanımı ile ilgili projeler 

üzerinde çalışılmaktadır.15  

 

1.2.2. Tekstil Sektörü 
 

 

Türkiye, Tekstil sektöründe 2020 yılı itibariyle 

dünyanın en büyük dördüncü ihracatçısı 

konumuna erişmiş olup, ihracatının büyük bir 

kısmını AB ile gerçekleştirmektedir. 16 2020 

yılında Türkiye’nin AB ile gerçekleştirdiği ihracat 

değeri 12,2 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. 

Tekstil ürünlerinin hammadde ve su kaynakları 

açısından baskı oluşturduğu, üretimin elektriğe 

dayalı sürdürüldüğü ve elektriğin karbon 

and uses electricity and fossil fuels in production, 

corresponds to 436 to 581 million dollars annually. 

 

There is no doubt that in order for Turkey to be 

minimally affected by carbon pricing, it is 

necessary to implement development policies to 

reduce the carbon footprint in the sector; to 

facilitate access to environmentally friendly 

technological solutions; to develop new business 

models and to ensure energy efficiency. Studies 

show that greenhouse gas emissions can be reduced 

by increasing energy efficiency with technological 

developments. To this end, it is important to 

implement the latest developments and techniques; 

accelerate energy efficiency studies for low-carbon 

sustainable production; utilize high quality 

technology; encourage transition to renewable 

energy and carbonless gas.  

 
In the light of the abovementioned requirements on 

a sectoral basis, projects related to transition to 

green transformation, especially hydrogen 

technology; carbon capture and storage; direct 

reduced iron (DRI) technology; waste 

minimization; alternative energy sources; heat and 

electricity generation from blast furnace top gas 

and heat recovery, are being worked on.   

 

 

1.2.2. Textile Sector 

 

 
Turkey has reached the position of the world’s 

fourth largest exporter in the textile sector as of 

2020, and most of its exports are to the EU. In 

2020, the value of Turkey’s exports to the EU was 

recorded as 12.2 billion dollars. Considering that 

textile products create pressure in terms of raw 

materials and water resources, and that production 

is dependent on electricity and the contribution of 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1387266%20(1
https://tudoksad.org.tr/metal-sanayi-teknik-komitesi-metal-tek-10-toplantisina-katildik
https://tudoksad.org.tr/metal-sanayi-teknik-komitesi-metal-tek-10-toplantisina-katildik
https://www.statista.com/topics/4844/textiles-and-clothing-industry-in-turkey/
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17 Gülçin Akturan Güner, “ Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörüne Etkisi,” 

İHKİB Araştırma Raporları, 2021, s. ( erişim 10 Ekim 2021).  
18 S360Mag, “Avrupa Yeşil Mutabakat'ın Tekstil Sektörüne Etkileri”,2021 tarihinde S360Mag: 

https://www.s360.com.tr/S360MagDetail?postid=325d5764-492f-4cfa-bdad-e177d70ed20c adresinden alındı 

 
19 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Avrupa Yeşil Düzeni ve Türkiye Tekstil-Hazır Giyim Sektörüne 

Olası Etkileri, 2021, 20 Ekim 2021 tarihinde Tekstil İşveren: http://www.tekstilisveren.org.tr/haberler/avrupa-

yesil-duezeni-ve-tuerkiye-tekstil-hazir-giyim-sektoeruene-olasi-etkileri adresinden alındı 
20 Yeşil mutabakat için ilk adım tekstilden 10 Ekim 2021 tarihinde Dünya: 

https://www.dunya.com/ekonomi/yesil-mutabakat-icin-ilk-adim-tekstilden-haberi-627800 adresinden alındı 

 

emisyonuna katkısı göz önüne alındığında tekstil 

sektörünün SKD kapsamında etkilenmesi 

beklenmektedir.17  

 

Güncel ihracat değerleri ve ödenecek olan güncel 

değerler düşünüldüğünde tekstil sektörünün ton 

başına 30 euro karbon maliyeti ile hesaplandığında 

yaklaşık 135 milyon Euro maliyetle karşılaşacağı 

öngörülmektedir18. AB’nin döngüsel ekonomiye 

geçiş kapsamında çıkaracağı düzenlemelere uyum 

konusu  SKD’ye uyum kadar önem arz etmektedir. 

Her ne kadar sektörde eco-design, etiketleme 

düzenlemeleri halihazırda var olsa da geri 

dönüşümlü malzemelere ağırlık verme, malzeme 

dayanıklılığını geliştirme, atık önleyici üretim 

modeline geçme gibi dönüşümlerin hızlıca 

yapılması öngörülen maliyeti indirebilir.19 Bu 

konuda “Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem 

Planı” gündemde olup, içinde sektörde yer alan 

aktörler tarafından yapılması gereken icraatler 

belirlenmiştir. Öncelikle sektöre ilişkin 

sürdürülebilir politika belirleme ve uygulamada 

rehberlik etme faaliyetlerini yürütecek bir bilim 

kurulunun oluşturulması, daha az su kullanımını 

sağlayan teknolojilere yönelimin teşviki ve 

üretimde yenilenebilir kaynaklara daha fazla yer 

verilmesi gibi konularda adımlar atılacaktır.20  

 

 

 

Bakanlıkça düzenlenen Eylem Planı’nda 

hedeflenenler ise şu şekildedir: 

 

• Tekstil ve deri sektörlerinde döngüsel 

ekonominin geliştirilmesini sağlayacak 

düzenlemeler getirilmesi ve Tekstil 

Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve 

Kontrol Tebliği’nde yer alan Mevcut En iyi 

Tekniklerin güncellenmesi  

• Sürdürülebilir tüketim ve üretimin 

geliştirilmesi amacıyla sanayi tesislerinden 

kaynaklanan emisyonların azaltılmasına 

electricity to carbon emissions, it is expected that 

the textile sector will be affected by CBAM.  

 

Taking into account the current export values and 

the current prices to be paid, it is predicted that the 

textile sector will face a cost of approximately 135 

million Euros when calculated with a carbon cost 

of 30 Euros per ton. The issue of compliance with 

the regulations that the EU will enact within the 

scope of the transition to the circular economy, is 

as important as compliance with the CBAM.  

Although eco-design and labeling regulations 

already exist in the sector, rapid transformations 

such as focusing on recycled materials, improving 

material durability, and switching to a waste-

preventive production model can reduce the 

anticipated cost. In this regard, the “Textile Sector 

Sustainability Action Plan” which determines the 

actions to be taken by the officials in the sector is 

on the agenda. First of all, steps will be taken on 

issues such as the establishment of a scientific 

committee. This committee will carry out the 

activities of determining sustainable policy and 

guiding the implementation in the sector, 

encouraging the movement towards technologies 

that use less water and giving more space to 

renewable resources in production.  

 

The targets in the Action Plan prepared by the 

Ministry of Trade are as follows: 

• Introducing regulations that will enable the 

development of circular economy in the textile 

and leather sectors and to update the Best 

Available Techniques in the  Communique on 

Integrated Pollution Prevention and Control in 

the Textile Sector 

• Carrying out integrated prevention of pollution 

and control studies to reduce emissions from 

https://www.s360.com.tr/S360MagDetail?postid=325d5764-492f-4cfa-bdad-e177d70ed20c
http://www.tekstilisveren.org.tr/haberler/avrupa-yesil-duezeni-ve-tuerkiye-tekstil-hazir-giyim-sektoeruene-olasi-etkileri
http://www.tekstilisveren.org.tr/haberler/avrupa-yesil-duezeni-ve-tuerkiye-tekstil-hazir-giyim-sektoeruene-olasi-etkileri
https://www.dunya.com/ekonomi/yesil-mutabakat-icin-ilk-adim-tekstilden-haberi-627800
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21 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2015). T.C. Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı. 
22 T.C. Ticaret Bakanlığı, Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021 

yönelik entegre kirlilik önleme ve kontrol 

çalışmalarının yürütülmesi 

• Atık suların yeniden kullanımının 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılması 

• KOBİ’lerin ve işletmelerin çevre etiketi ve 

atık yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi 

 

 

1.3. Ulaştırma ve Otomotiv Sektörleri  
 

 

Ulaştırma sektörü, sera gazı emisyonlarına katkısı 

bakımından önemli bir yere sahip olan üçüncü 

sektör konumundadır. Türkiye’de gerek havayolu 

taşımacılığı gerek karayolu taşımacılığında son 

yıllarda hibrit ve tamamen elektrikli araçlara 

yönelim artış gösterse de dizel ve benzin gibi fosil 

yakıtlar araç kullanımında hala büyük bir paya 

sahiptir. Anlaşma’nın hedeflediği doğrultuda 

karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla Türkiye, 

Ulusal Katkı Beyanı’nda demiryolu ve denizyolu 

ulaşımının payını artırmaya, kombine taşımacılığı 

geliştirmeye, alternatif yakıt ve temiz araç 

kullanımını artırmaya ve yeşil liman ve havalimanı 

projelerini ortaya koymaya yönelik verdiği 

taahhütleri 21 Yeşil Mutabakat sonrasında Eylem 

Planı ile daha somut bir çerçeve oturtmayı 

hedeflemiş ve ek hedefler belirlemiştir.22 Eylem 

Planı’nda ulaştırma sektörü ile ilgili hedeflenen 

icraatler şu şekildedir:  

 

• 2024 yılına kadar Akdeniz’in Kükürt Emisyon 

Kontrol Alanı ilan edilmesi ve denizcilik 

sektöründen kaynaklanan emisyonun 

azaltılarak yeşil denizciliğin desteklenmesi 

• Karayolu ulaşımında emisyonun azaltılması 

amacıyla elektrikli araçlar ve şarj altyapılarının 

geliştirilmesine yönelik strateji geliştirilmesi 

• Egzoz kaynaklı emisyonların azaltılması 

amacıyla bisiklet ve elektrikli scooter 

kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılması ve toplu taşımanın teşvik 

edilmesi 

• Kentsel ulaşım projelerinde Türk mevzuat ve 

standartlarının AB mevzuat ve standartlarıyla 

uyumlulaştırılması ve gerekli reformların 

gerçekleştirilebilmesi amacıyla sağlanan IPA 

(Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) fonlarının 

kullanılması 

industrial facilities in order to develop 

sustainable consumption and production 

• Carrying out works for the development of 

wastewater recycling 

• Raising awareness of SME (Small and Medium 

Sized Enterprises) and businesses about 

environmental labels and waste management 

 
1.3. Transportation and Automotive 

Sectors 

 
The transportation sector is the third sector that has 

an important place in terms of its contribution to 

greenhouse gas emissions. Although the trends 

towards hybrid and electric vehicles have increased 

in recent years, both in air transport and road 

transport in Turkey, fossil fuels such as diesel and 

gasoline still play a large part in powering 

transportation. In order to reduce carbon emissions 

in accordance with the objectives of the 

Agreement, Turkey aims to establish a more 

concrete framework with the Action Plan 

following the Green Deal regarding: the 

commitments it made to increase the share of rail 

and sea transportation; to develop combined 

transportation; to increase the use of alternative 

fuels and clean vehicles; and to put forward green 

port and airport projects in the INDC and set new 

targets. The targeted actions regarding the 

transportation sector in the Action Plan are as 

follows:  

• Declaring the Mediterranean as Sulfur 

Emission Control Area by 2024 and supporting 

green seafaring by reducing emissions arisen 

from the maritime sector 

• Developing a strategy for the development of 

electric vehicles and charging network in order 

to reduce emissions in road transport 

• Carrying out studies to promote the use of 

bicycles and electric scooter in order to reduce 

emissions from exhausts, and promoting public 

transportation  

• Harmonize the Turkish Legislation and 

standards with the EU legislation and standards 

in urban transportation projects and using IPA 

(Instrument for Pre-Accession Assistance) 

funds provided for the realization of necessary 

reforms  
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23 TÜSİAD, Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi, 2020, 

https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/10633-ekonomik-gostergeler-merceginden-yeni-i-klim-rejimi-raporu, 

14 
24 Sera gazı emisyonunun düşürülmesinde OİB, sektöre rehberlik edecek 12 Ekim 2021 tarihinde Eko Haber: 

https://www.ekohaber.com.tr/gundem/sera-gazi-emisyonunun-dusurulmesinde-oib-sektore-rehberlik-edecek-

h84096.html adresinden alındı 
25 Çağdaş Korkmaz, “Çevrenin Korunmasında, İklim Değişikliğinin Önlenmesinde Yalıtımın Önemi,” İzodergi, 

Mayıs-Haziran, 2021, Sayı:149, 18-19 

  

Mevcut hedefler kapsamında yürürlüğe girecek 

olan düzenlemelerin uygulanmasında bir denetim 

mekanizmasının olması şarttır.  

 

Otomotiv sektöründe ise ortaya çıkan karbon 

emisyonu ve AB ile ihracatımızın büyüklüğü göz 

önüne alındığında SKD’ye bağlı olarak gelir 

kayıpları yaşanması beklenmektedir. Bu gelir 

kaybının önlenmesi amacıyla İhraç edilen 

ürünlerin Yeşil Mutabakat’la uyum içerisinde 

karbonsuzlaştırılması gerekecektir.23 Eylem Planı, 

elektrikli araç ve şarj altyapısının geliştirilmesine 

yönelik strateji üzerinde çalışılması ve hibrit ve 

elektrikli araçların yaygınlaştırılmasının 

hedeflendiği belirtmektedir. Bu konuda Ticaret 

Bakanlığı desteğiyle “Otomotiv Sektöründe Yeşil 

Dönüşüm” projesi altında ihracatçılara sera gazı 

emisyonu ölçümü, raporlaması, sera gazının 

azaltımı konularında rehberlik edilmesi ve bunun 

yanı sıra şirketlere karbon ayak izi, atık yönetimi, 

geri dönüşüm ve temiz enerji kullanımına yönelik 

bilinçlendirme amacıyla eğitimler yapılması 

hedeflenmektedir.24  

 

1.4. Bina ve Çimento Sektörü  
 

Anlaşma ve Yeşil Mutabakat kapsamında 

getirilecek olan düzenlemelerin sera gazı 

salınımında azımsanamayacak payı olan inşaat ve 

bina sektörlerine yansıması kaçınılmazdır. Zira, 

Türkiye’de üretilen enerjinin %40’ı binalarda 

kullanılmaktadır. Binalarda kullanılan enerjinin 

%80’i gibi büyük bir oranı ise ısıtma ve soğutma 

amacıyla tüketilmektedir. Bunun yanı sıra 

Türkiye’de yaklaşık 10 milyon binanın %80’inde 

ısı yalıtımı olmamakla birlikte bu binaların 

sayılarında artış görülmesi beklenmektedir. 25 

Mevcut binalarda ısı yalıtımının yetersiz olması 

enerjide verimliliği azaltmaktadır ve gereğinden 

fazla karbon salınımına neden olmaktadır.  

 

Beş yılda bir gözden geçirilmesi öngörülen Ulusal 

Katkı Beyanı’nda Türkiye, konut ve hizmet 

binalarının enerji etkin olarak inşa edilmesi, Enerji 

 

It is essential to have an audit mechanism in the 

implementation of the regulations that will come 

into force within the scope of the current targets. 

 

In the automotive sector, considering the carbon 

emissions and the size of Turkey’s exports to the 

EU, it is expected that there will be income losses 

due to CBAM. Exported goods need to be 

decarbonized in line with the Green Deal in order 

to prevent income losses. Action Plan specifies that 

it aims to work on a strategy for the development 

of charging networks, and to promote the use of 

hybrid and electric vehicles. In this regard, with the 

support of the Ministry of Trade, under “Green 

Transition in the Automotive Sector” project, it 

aims to guide exporters in terms of measurement, 

reporting and reduction of greenhouse gas 

emissions, and also to raise awareness of 

companies by conducting training related to carbon 

footprint, waste management, recycling and clean 

energy use.  

 

 

 

1.4. Building and Cement Sector 

 

It is inevitable that the regulations to be brought 

within the scope of the Agreement and Green Deal 

will reflect on the construction and building 

sectors, which have a significant responsibility for 

greenhouse gas emissions. In fact, 40% of the 

energy generated in Turkey is used in buildings and 

80% of the energy used in buildings is consumed 

for heating and cooling processes. In addition, 80% 

of the 10 million buildings in Turkey do not have 

thermal insulation, and this number is set to rise. 

Insufficient thermal insulation in the existing 

buildings decreases energy efficiency and results in 

more carbon emissions than it should be.   

 

In the INDC, which is envisaged to be reviewed 

every five years, Turkey has promised energy 

efficient construction of residential and service 

https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/10633-ekonomik-gostergeler-merceginden-yeni-i-klim-rejimi-raporu
https://www.ekohaber.com.tr/gundem/sera-gazi-emisyonunun-dusurulmesinde-oib-sektore-rehberlik-edecek-h84096.html
https://www.ekohaber.com.tr/gundem/sera-gazi-emisyonunun-dusurulmesinde-oib-sektore-rehberlik-edecek-h84096.html
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Kimlik Belgesi oluşturularak enerji tüketimlerinin 

ve sera gazı salınımlarının kontrol altında 

tutulması, enerji kaynaklarının tüketimini azaltan 

tasarım ortaya konulması, teknolojik cihazlar, yapı 

malzemeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının teşvik edilmesi, yeşil bina ve sıfır 

enerjili ev tasarımlarının yaygınlaştırılarak enerji 

verimliliğinin sağlanması gibi hususları taahhüt 

etmiştir. 2015 yılında verilen bu taahhütlerin 

gerekli şekilde yerine getirilmediği günümüzde 

binalara harcanan enerji sebebiyle enerji 

sektörünün yıllık karbon emisyonuna katkısının 

%70’lere ulaşmasından anlaşılmaktadır. 26 

 

Anlaşma hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi 

amacıyla öncelikle mevcut binaların yenilenerek 

ısı yalıtımlı hale getirilmesi ve bu sayede enerji 

verimliliğinin sağlanması emisyonun 

azaltılmasında oldukça büyük önem arz 

etmektedir. Dolayısıyla yalıtım konusunda mevcut 

yasal düzenlemelerin etkin düzeyde 

uygulanmasının sağlanması, konutlarda harcanılan 

enerjinin tasarrufunu sağlamak amacıyla hedefler 

belirlenmesi ve belirlenen bu hedeflere ulaşmaya 

yönelik düzenlemeler ortaya konulması, enerji ve 

su gibi kaynakları tasarruflu kullanan 

sürdürülebilir yeşil binaların yaygınlaştırılması ve 

kentsel dönüşümde sürecin hızlandırılması 

beklenmektedir.  

 

Çimento sektörü Türkiye’nin SKD kapsamında 

maliyet bakımından etkilenecek olan ikinci büyük 

hacimli sektörüdür. 2019’da çimento üretiminden 

kaynaklı karbon emisyonu miktarı 30.4 milyon 

metrik ton olarak tespit edilmiştir. 27 Çimento 

üretimi sonucunda ortaya çıkan emisyonların 

azaltılmasına yönelik son yıllarda enerji 

verimliliğinin arttırılması, alternatif yakıt 

kullanımı, çimento oranının azaltımı, karbon 

yakalama, depolama ve kullanım konularında 

yatırım yapılmaktadır.28  SKD’nin çimentonun ana 

maddesi olan klinker, kireç taşı ve alçı gibi 

sektörleri etkilemesi beklenmektedir. Bu konuda 

AB ile ihracatımızın hacmi düşünüldüğünde 

SKD’ye uyum sağlanmadığı takdirde çimento 

buildings; creation of an Energy Identity 

Certificate to keep energy consumption and 

greenhouse gas emissions under control; producing 

a design that reduces consumption of energy 

sources; promoting the use of technological 

devices, building materials and renewable energy 

sources; ensuring energy efficiency by promoting 

green building and zero-energy house designs. 

Today, it is apparent that these commitments made 

in 2015 have not been fulfilled properly because of 

the fact that the contribution of the building and 

cement sector to the annual carbon emission has 

reached 70% due to the energy spent on buildings.  

 

In order to achieve the objectives of the 

Agreement, it is of great importance to firstly 

renovate existing buildings and make them 

thermally insulated, thus ensuring energy 

efficiency and emissions reduction. Therefore, 

ensuring the existing regulations regarding 

insulation are implemented effectively; 

determining goals to save energy consumed in 

houses and putting forward regulations to achieve 

these determined goals; promoting sustainable 

green buildings that use energy and water resources 

efficiently and accelerating the process of urban 

transformation are expected.  

 

 

 

The cement sector is Turkey’s second largest 

volume sector to be affected in terms of cost within 

the scope of CBAM. In 2019, the amount of carbon 

emissions from cement production was determined 

as 30.4 million metric tons. In recent years, 

investments have been made in increasing energy 

efficiency, using alternative fuels, reducing cement 

ratio, carbon capture, storage and use in order to 

reduce the emissions resulting from cement 

production. Sectors such as clinker, limestone and 

gypsum, which are the main cement materials are 

expected to be affected by CBAM. Considering the 

volume of our export to the EU, in this regard, it is 

predicted that if CBAM is not complied with, a cost 

of approximately 170 million Euros will arise for 

the cement sector.   

https://www.statista.com/statistics/1091672/carbon-dioxide-emissions-global-cement-manufacturing/
https://www.statista.com/statistics/1091672/carbon-dioxide-emissions-global-cement-manufacturing/
https://www.turkcimento.org.tr/tr/sektorel_oncelikler/iklim-degisikligi
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29 TÜSİAD, Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi  
30 Ian, Tiseo, “Amount of greenhouse gas emissions of agriculture sector in Turkey 1990-2019”, Statista, 16 

Ekim 2021 tarihinde Statista: https://www.statista.com/statistics/957149/greenhouse-gas-emissions-of-

agricultural-sector-turkey/ adresinden alındı  
31 İrfan Donat, “Tarımda yeşil mutabakat dönüşümü”, Gazete Oksijen Web, 20 Ekim 2021 tarihinde Gazete 

Oksijen: https://gazeteoksijen.com/yazarlar/tarimda-yesil-mutabakat-donusumu/ adresinden alındı 

32 YEŞİL MUTABAKAT TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT 20 

Ekim 2021 tarihinde Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği: https://tudoksad.org.tr/yesil-mutabakat-turkiye-nin-

surdurulebilir-kalkinmasi-icin-onemli-bir-firsat adresinden alındı 
33 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2015). T.C. Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı. 
34 T.C. Ticaret Bakanlığı, Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021 

sektörüne yaklaşık 170 milyon Euro maliyetin 

ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir.29  

 

 

 

1.5. Gıda ve Tarım Sektörü  

 
2019’da tarım sektöründen kaynaklı karbon 

emisyonu 68 milyon metrik ton olarak kaydedilmiş 

olup, bu oran 2019 yılında salınan karbon 

emisyonunun yaklaşık %18’ine tekabül 

etmektedir. 30 AB’nin Yeşil Mutabakat kapsamında 

ortaya koyduğu “Çiftlikten Çatala Stratejisi” ile 

tarım sektöründe hedeflenen unsurların Türkiye’yi 

etkilemesi, yıllık ihracatımızın 5,3 milyar dolarını 

oluşturan gıda ve tarım ürünleri düşünüldüğünde 

kaçınılmazdır.31 Sektörün karbon fiyatlandırması 

uygulandığı takdirde 90 ila 150 milyon Euro 

maliyet ile karşılaşabileceği öngörülmektedir.32 

2015’te Türkiye, Ulusal Katkı Beyanı’nda diğer 

sektörlere kıyasla tarım sektörüne ilişkin sadece 

tarım arazilerinin toplulaştırılması, mera ıslah 

çalışmalarının yürütülmesi, gübrenin kontrollü 

kullanımı, iyi tarım uygulamaları ve minimum 

toprak işleme metotlarının desteklenmesi gibi ucu 

açık vaatlerde bulunmuştur.33 Elbette, günümüzde 

tarım açısından gelişmelere bakıldığında verilen 

vaatlerin ötesinde bir eylem planı gerektiğine 

şüphe yoktur. Nitekim, Türkiye’nin  bahsedilen 

hedefleri Eylem Planı ile daha somut bir çerçeveye 

yerleştirmek istemiştir. Bunun yanı sıra AB ile 

uyum politikalarını da göz önüne alarak ek hedefler 

belirlemiştir. 34 Sektörde değişikliğe yol açacak 

olan bu hedefler aşağıdaki gibidir: 

 

• AB’nin hedefleriyle uyumlu olarak pestisit ve 

anti-mikrobiyallerin azaltılmasına yönelik 

çalışmalar yürütülmesi, bu çerçevede biyolojik 

ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin 

kullanımının yaygınlaştırılması 

 

 

 

 

 

1.5. Food and Agriculture Sector  

 
In 2019, carbon emission from the agriculture 

sector were recorded as 68 million metric tons, 

which corresponds to approximately 18% of the 

carbon emission released in Turkey in 2019.  With 

the “Farm to Fork Strategy” put forward by the EU 

within the scope of the Green Deal, it is inevitable 

that the targets in the agricultural sector will affect 

Turkey, considering the food and agricultural 

products, which make up 5.3 billion dollars of our 

annual exports. It is predicted that the sector may 

face a cost of 90 to 150 million Euros if carbon 

pricing is implemented. In 2015, Turkey made 

open-ended promises regarding the agricultural 

sector, as compared to other sectors, in INDC such 

as consolidation of agricultural lands; carrying out 

pasture improvement works; controlling use of 

fertilizers; supporting agricultural practices and 

minimum tillage methods. There is no doubt that 

an action plan is needed beyond the promises made 

when looking at the developments in terms of 

agriculture today. As a matter of fact, Turkey 

placed the mentioned targets in a more concrete 

framework with the Action Plan. In addition, it has 

determined additional targets in the Action Plan by 

taking into account the harmonization policies with 

the EU. These targets that will lead to changes in 

the sector are as follows: 

 

• Carrying out works in line with the EU targets 

to reduce pesticides and antimicrobials, and 

within this framework, expanding the use of 

biological and biotechnical control methods 

https://www.statista.com/statistics/957149/greenhouse-gas-emissions-of-agricultural-sector-turkey/
https://www.statista.com/statistics/957149/greenhouse-gas-emissions-of-agricultural-sector-turkey/
https://gazeteoksijen.com/yazarlar/tarimda-yesil-mutabakat-donusumu/
https://tudoksad.org.tr/yesil-mutabakat-turkiye-nin-surdurulebilir-kalkinmasi-icin-onemli-bir-firsat
https://tudoksad.org.tr/yesil-mutabakat-turkiye-nin-surdurulebilir-kalkinmasi-icin-onemli-bir-firsat
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• Kimyasal gübre kullanımının azaltılmasına 

yönelik çalışmalar yürütülmesi ve hedef ve 

politika değişiklikler yapılması  

• Organik tarım üretiminin geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapılması, buna ilişkin 

mevzuatın AB mevzuatı ile uyumlulaştırma 

çalışmalarının tamamlanması ve Komisyon 

nezdinde tarım alanında karşılıklı tanımaya 

ilişkin çalışmaların yürütülmesi  

• Arazi toplulaştırma tescil faaliyetleri 

yürütülmesi 

• Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 

Bölgelerinde jeotermal kaynaklardan 

faydalanarak bitkisel üretimin yapılması, 

yenilenebilir enerji kullanan seralar ve üretim 

tesislerinin desteklenmesi 

• Gıda atık ve artıklarının geri dönüşümünün 

sağlanması  ve AB tarafından açıklanan 

Tarladan Sofraya ve Biyoçeşitlilik Stratejileri 

hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılması 

 

Bu hedefler doğrultusunda yeşil teknolojiye önem 

verilmesi gerekmektedir. Bu noktada eleştirilen 

husus Eylem Planı’nın hedeflerin 

somutlaştırılmasına yönelik bir yol planı oluşturma 

amacı olmasına rağmen hedefler açısından hiçbir 

rakamsal verinin ortaya konulmamış olmasıdır.   

 

1.6. Finansman 

 
Anlaşma kapsamında, bahsedilen sektörlerde 

gerçekleşmesi planlanan değişiklikleri yapmak için 

belli yatırımların ve desteklerin sağlanması 

gerekeceği açıktır. Bu noktada finansal kaynaklara 

erişim Türkiye açısından büyük önem arz 

etmektedir.  

 

Paris Anlaşması imzalanırken Türkiye’nin 

gelişmiş ülke statüsündeki diğer ülkeler ile aynı 

listede yer alması Anlaşma kapsamında gelişmekte 

olan ülke statüsündeki ülkeler için sağlanacak 

Yeşil İklim Fonuna erişimi açısından olumsuz etki 

yaratmaktadır. Buna rağmen Türkiye, Glasgow’da 

gerçekleştirilen 2021 İklim Değişikliği Zirvesinde 

(COP26) gelişmiş ülke statüsünden çıkma talebini 

geri çektiğini duyurmuş, bu duyurudan önce ise 

yaklaşık 3 milyar dolarlık bir destek almaya ilişkin 

mutabakat imzalamıştır. Söz konusu fonun Dünya 

Bankası, Fransa ve Almanya katkısıyla sağlanacağı 

öngörülmektedir ancak bu konuda bir resmi 

açıklama yapılmamıştır. Bunun yanı sıra, 

Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) Türkiye’de 

• Conducting works to reduce the use of 

chemical fertilizers and making target and 

policy changes 

• Carrying out works for the development of 

organic agriculture production, completing the 

harmonization of the relevant legislation with 

the EU legislation, and conducting studies on 

mutual recognition in the field of agriculture 

before the Commission 

• Carrying out land consolidation registration 

activities 

• Conducting vegetative production by using 

geothermal resources in Specialized 

Agricultural Organized Industrial Zones, 

supporting greenhouses and production 

facilities using renewable energy 

• Ensuring the recycling of food waste and 

residues and carrying out works to raise 

awareness about Farm to Fork and Biodiversity 

Strategies announced by the EU 

 

In this regard, green technology should be given 

importance. A criticism at this point is that 

although the Action Plan aims to create a roadmap 

for the implementation of the targets, no numerical 

data has yet been presented in terms of targets.  

 

 

1.6. Financing 

 
Under the Agreement, it is clear that certain 

investments and support will be required to maket 

he planned alterations in the aforementioned 

sectors. At this point, Access to financial resources 

is of great importance to Turkey.  

 

 

The fact that Turkey was on the same list as the 

other developed countries when the Agreement 

was signed negates it access to the Green Climate 

Fund to be provided for developing countries under 

the Agreement. Despite this, Turkey announced at 

the Climate Change Summit (COP26) held in 

Glasgow that it had withdrawn its request to exit 

developed country status, and before this 

announcement, it signed a memorandum of 

understanding to receive a support of 

approximately three billion dollars. It is envisaged 

that the fund in question will be provided by 

contribution from the World Bank, France and 

Germany, but no official statement has been made 

in this regard.  In addition, it is known that the 
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35 Jonathan Spicer, John Irish, “Turkey set to receive 3.1 bln euro loans to help Paris climate goals -sources” 

Reuters Web, 30 Ekim 2021 tarihinde Reuters: https://www.reuters.com/world/uk/exclusive-turkey-set-receive-

31-bln-euro-loans-help-paris-climate-goals-sources-2021-10-14/ adresinden alındı 
36 T.C. Ticaret Bakanlığı, Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021 

özel sektörün dönüşüme olan payını artırmaya 

çalıştığı da bilinmektedir.35 

 

 

Eylem Planı’nda yukarıda bahsedilen değişiklikleri 

gerçekleştirmek amacıyla finansmana erişimin 

mühim olduğu belirtilmiş, bu hususta hangi 

adımların atılacağı belirlenmiştir.36 Kısaca 

finansman açısından atılacak adımlardan bazıları 

şu şekildedir: 

 

• AB’de sağlanan teşvik unsurları dikkate 

alınarak ulusal teşvik sisteminin gözden 

geçirilmesi 

• Enerji verimliliği yatırımlarının yapılmasında 

ilave finansman desteği olacak Ulusal Enerji 

Verimliliği Finansman Mekanizmasının 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

yürütülmesi 

• AB mevzuatı da dikkate alınarak yatırımların 

hangilerinin sürdürülebilir olduğunu 

belirlemeyi hedefleyen mevzuat hazırlığı 

yürütülmesi 

• Bankacılık sektöründe sürdürülebilir finans 

uygulamaların geliştirilmesine yönelik “Türk 

Bankacılık Sektörü Sürdürülebilir Stratejisi” 

yol haritasının hazırlanması 

• Özel sektörün yeşil dönüşümünün 

gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek destek 

imkanlarına ilişkin bilgilerin derlenmesi ve 

bu konuda bilgilendirme, tanıtım ve teşvik 

faaliyetlerinin yürütülmesi  

 

Tüm bu hedeflerin yanı sıra Türkiye’nin gerekli 

uluslararası fonlara erişim sağlayabilmesi amacıyla 

diplomatik adımlar atması da gerekecektir.  

 

 

  

International Finance Corporation (IFC) is trying 

to increase the share to the private sector in 

Turkey’s green transformation.  

 

In the Action Plan, it was stated that access to 

finance was important in order to carry out changes 

mentioned above, and it was determined which 

steps would to be taken in this regard. Briefly, 

some of the steps to be taken in terms of financing 

are as follows:  

• Revision of the national incentive system, 

considering the incentive elements 

provided by the EU 

• Carrying out works for the development of 

the National Energy Efficiency Financing 

Mechanism, which will provide additional 

financial support for the energy efficiency 

investments 

• Carrying out the preparation of legislation 

aiming to determine which investments are 

sustainable, taking into account the EU 

legislation 

• Preparing a roadmap called “Strategy for 

Sustainability in the Turkish Banking 

Sector” for the development of sustainable 

finance practices in the banking sector 

• Compiling information on the support 

opportunities that can be used for the green 

transformation of the private sector and 

conducting information, promotion and 

incentivisation activities on this subject. 

 

 

In addition to all these goals, Turkey will also 

need to take diplomatic steps in order to gain 

access to the necessary international funds. 

 

 

https://www.reuters.com/world/uk/exclusive-turkey-set-receive-31-bln-euro-loans-help-paris-climate-goals-sources-2021-10-14/
https://www.reuters.com/world/uk/exclusive-turkey-set-receive-31-bln-euro-loans-help-paris-climate-goals-sources-2021-10-14/
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