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• AB Yeşil mutabakatı, Paris İklim Antlaşması hedefi olan 
sıcaklık artışını 2 C derecenin altında tutma hedefinin bir 
parçasıdır.

• Hedef 2050 ‘de Karbon Nötr kıta olmaktır.

• Bu hedef doğrultusunda Şehir’lerin ve Bina’ların
karbondan arındırılması hedeflenmektedir.

• Bu hedef ;AB’de mevcut binaların %97’sinde büyük  
tadilat yapılaması gerekliliğini beraberinde getiriyor.

( Alanın %25’den büyük kısmının yenilenmesi)

• AB toplam emisyonunun %22 ‘si binalardan 
kaynaklanıyor.

• Tüm bu dönüşüm için AB İnşaat sektörünün mevcut 
hacminin 3 katına çıkması gerekiyor.

• Aynı zamanda sektörün kendi içinde YENİ ve 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ürünler çıkartması, malzemelerin 
farklılaşması ve üretimin verimli hale gelmesi de önem arz 
ediyor.

• Sektörün temel girdileri olan Çimento_Cam – Seramik –
Aluminyum- Demir – Yalıtım gibi malzemelerin üretimi  
ise yüksek karbon salımına sebep oluyor.

AB Yeşil Mutabakatı ve Yapı Sektörü



AB Yeşil Mutabakatı Nedir? 
• «EU Green Deal» AB ekonomisini sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürme amacındadır.

• Bununla uyumlu olarak; 2050’de AB’nin sera gazı emisyonlarını belirli program dahilinde azaltması, 2030 yılında %55 
azaltma 2050 ‘de ise NÖTR seviyesine getirmesi hedefini içmektedir.

• Temiz, erişilebilir, güvenilir enerji sağlama

• Sıfır kirlilik (Zero Waste)

• Ekosistemleri ve bioçeşitliliği koruma (BioDiversity)

• “Tarladan çatala” stratejisi ile adil, sağlıklı ve çevreyle dost bir gıda sistemi 
(Farm to Fork)

• Sürdürülebilir ve akıllı ulaştırma

• Enerji ve kaynak kullanımı bakımından etkin yapılaşma

• Temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayiyi harekete geçirme (Circular
Economy)

• “Kimseyi arkada bırakmama” stratejisi ile bu dönüşümden en fazla 
etkilenecekleri destekleme için bir dönüşüm programı ve bu dönüşümü 
gerçekleştirmenin finansmanı sağlama



Çimento

• Çimento üretimi tüm endüstriyel karbondioksit (CO2) emisyonlarının yaklaşık ¼’ünden ve küresel CO2 emisyonlarının 
yaklaşık %7-8’inden sorumludur.

• Çimentonun karbondan arındırılması için ; tesis verimliliğini iyileştirme, yakıt türünde değişim ve karbon yakalama 
kullanımı ve depolama (CCUS) gibi gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını da gerektirecektir. Bu sayede Çimento kaynaklı 
emisyonları %42 azaltmak mümkün görünüyor. 

• Çimento ve betonun  üretim aşamalarında  CO2’yi yakalayabilen, kullanabilen ve depolayabilen yeni ve gelişmekte olan 
teknolojiler, gelecekte ısı kaynaklı emisyonlarını kalıcı olarak depolayabilir.

• CO2’nin yakalanıp taze betona enjekte edilmesi  ve kalıcı olarak gömülmesi sayesinde BETON bir karbon yutağı haline 
gelebilir. Karbon kür teknolojisi ile yılda 60 milyon ton emisyon azaltabilme potansiyeli vardır.

Çimento – Seramik – Cam gibi enerji yoğun sektörlerde Karbon Yakalaması, uygun yerlere nakledilmesi ve 
depolanması ayrı bir zorluk olarak görülüyor.  ( Sıfır emisyonlu taşıma )

Çimento – Seramik – Cam sektörlerinde 3,7 milyar $ ihracatımızın 1,7 milyar $’ı Avrupa’ya gerçekleştirilmiştir.



CCU Pilot Çalışması- Heidelberg Cement

• Brevik fabrikasında başlatılan pilot çalışma hakkında bilgi verildi. 

• Pilot çalışmada yılda 400.000 ton karbon yakalanarak, depolanacak.

• 2024 yazında fabrikanın üretime başlaması planlanıyor.

• Çıkan karbon Norveç kıyılarında deniz altında depolanacak. 

• Norveç’in deniz dibinin 800 ile 2300 metre altında 80 milyar ton karbon depolama yapma kapasitesi var.

Centre for European Policy Studies – 30 Eylül Toplantısı



Seramik 

• TR’nin ‘de içinde olduğu 30 Avrupa ülkesinde toplam 30 milyar $ lık üretim %80’i KOBİ 
ölçeğindeki firmalar tarafından yapılmaktadır. (Global olarak 90 milyar$)

• Toplam 340.000 kişiye istihdam sağlanmaktadır.

• AB’nin en çok ihracatı ABD’ye daha sonra İsviçre , Rusya ve Japonya’ya gerçekleşiyor.

• En çok Çin , ABD ve Tayland’dan ithalat yapıyor.

• Enerji yoğun olan sektörde en büyük pay tuğla ve çatı malzemesi üretiminden 
geliyor.

• Yer ve duvar karolarında İtalyan ve İspanyol üreticiler ön sıralarda yer alıyor.

• Rusya ve ABD’de enerji fiyatlarının AB’nin çok altında olması sebebi ile üretimin o 
bölgelere kaydığı gözleniyor.

• Toplam maliyetin içinde enerjinin payı %25-30’ları buluyor.

• 2020 yılı TR seramik ihracatı 1,4 milyar $.



NZEB ( Nearly Zero-Energy Building)

• 2020 ‘den sonra yapılacak yeni binaların NZEB tasarıma uygun tasarlanması.

• 15 yaşından büyük Isıtma sistemlerinin yenilenmesi

• 15 yaşından büyük Soğutma ve Havalandırma sistemlerinin yenilenmesi 

• 15 yaşından büyük Aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi

• İç ve Dış duvarlarda Yalıtım yapılması

• Camların yenilenmesi 

• Çatıların tadilatı /yenilenmesi

• Zeminlerin yenilenmesi



AB Yeşil Mutabakatı – İnşaat Sektörü

AB’de en çok enerji tüketen 3. büyük kalem binalardır ve atmosfere salınan karbonun 1/3 ‘ü binalardan gelmektedir.

Her sene AB’deki binaların sadece %1 ‘i renove edilmektedir.

Bina yenileme daha çok insan emeği odaklı olduğundan ve yerel işletmeler tarafından yapıldığından , COVİD 19 
sonrası işsizliğin toparlaması açısından da önem taşımaktadır.

34 milyon Avrupa’lı evlerini ısıtmak için maddi imkansızlık içindedir. Yenilemeler sayesinde konutların enerji 
maliyetleri düşecek ve buna bağlı sağlık problemleri azalacaktır.

Özellikle hazır dış cephe kaplamaları, eski ısıtma/soğutma sistemlerinin yeni ve daha verimli olanlar ile değiştirilmesi, 
cam/çerçeve ve çatıların yenilenmesi gibi yalıtıma dayalı çözümler öne çıkacaktır.

AB’deki binaların %85’i 20 yaşın üzerindedir ve mevcut binaların %90’ı 2050 ‘de kullanılıyor olacaktır.



«EU Renovation Wave» Stratejisi
2030’a kadar , 35 milyon bina yenilenecek ve inşaat sektöründe 160.000 kişiye ilave iş imkanı sağlayacaktır.

Sürdürülebilir inşaat malzemeleri, mevcut malzemelerin yerine alternatiflerin geliştirilmesi ve tekrar kullanılan –
ekonomiye yeniden kazandırılan ürünler ön plana çıkacaktır.

Binaların enerji verimliliğinin artırılması, kaçakların önlenmesi, yenilenebilir enerjiye geçilmesi ve bu tadilatlar için fon 
sağlanması AB komisyonunun önemli gündemlerindendir.

Yenileme esnasındaki en büyük sorun, yıkım öncesi ayrıştırma ve malzemelerin geri kazanılması olacaktır.

Ayrıca, prefabrik malzemelerin yaygınlaştırılması sayesinde, inşaat sahasında oluşan kayıplar engellenebilecektir.



«NEW BAUHAUS» Girişimi

1. Farklı jenerasyonların birlikte uyum içinde yaşaması
2. Sürdürülebilir malzemelerin kullanımı
3. İklim krizine yardımcı olacak tasarımlar
4. Mevcut yapıların daha sürdürülebilir hale dönüştürülmesi

Ocak 2021 – Eylül 2021: Design Programın webinar ve konferanslarla 
tanıtımı, toplumun tüm paydaşların dan öneri toplama.

Eylül 2021 – Teklif toplama . 5 AB ülkesinin pilot olarak belirlenmesi ve proje  
tekliflerinin toplaması. Uygulamanın finansmanı için gereken AB fonlarının 
rezerve edilmesi .

Ocak 2022 - Aralık 2023 – Pilot uygulama . Bir önceki fazda seçilen projelerin 
uygulamaya alınması.

2024 ve sonrası – Uygulamanın deneme fazından çıkartılıp tüm AB üye 
ülkelerine yaygınlaştırılması.

Zaman Planlaması



YEŞİL’DE MUTABIK MIYIZ ?



Yeşil Dönüşüme Hazırmıyız ?

• Şirketiniz yeterince Paris Anlaşması’na uyumlu mu?

• Karbon ayak izinizi ölçtürüyor musunuz ?

• Yeşil dönüşüme nereden başlayacaksınız ?

• Peki uygun finansman  kaynakları nelerdir ?

• Karbon karne notunuz kaç?

• Müşterileriniz sizden neler talep ediyor/ edecek?

• Dönüşememenin maliyetini hesapladınız mı?



En Çok Etkilenecek Sektörler

Çimento

KağıtPlastik Bina/İnşaatBeyaz Eşya 
Elektronik

Gıda

TekstilOtomotivKimyaDemir&Çelik
Makina
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Tedarik Zincirinin Tüm Halkaları

Hammadde

Nakliyeci Ambalajcı

İhracatçı

Toptancı

Finans Sektörü

Perakendeci

Üretici

Enerji

Yan Sanayi

2050 Net Zero hedefi olan tüm ülkelere ihraç edilen ürünlerde, tedarik zincirinin tüm 
halkalarının benzer hedefleri olmalıdır.
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AYM Tedarik Zincirlerini Nasıl Etkileyecek?

• Lojistik sektörüne etkisi: Sektörün kendi içerisinde Yeşil dönüşüme ayak uydurması

• Hammadde Fiyatına Etkisi: Hammadde fiyatlarında başlayan artış önümüzdeki yıllarda da devam edecek

• Sanayi 4.0’a uyumlanmayan işletmelerde verimlilik düşüşüne bağlı maliyet artışları. ( IoT-Big Data-
Dijitalleşme)

• Yenilenebilir enerji yatırımlarının özellikle Hidrojen’e dayalı enerjinin geliştirilmesi.

• CBAM sebebi ile Karbon Salımı yoğun üretim yapan ülkelerde Yeşil Dönüşüm hareketinin başlaması. (Çin –
Hindistan – Brezilya- Rusya)



ETS ( Emission Trading System)
Karbon Kaçağı (Carbon Leakage)
SKD ( CBAM)



- Sınırda Karbon Düzenlemesi (CBAM)
- Enerji Verimliliği Yönetmeliği
- Yenilenebilir Enerji Yönetmeliği
- YE’nin oranının %32’den %40’a revizesi
- Denizcilik sektörünün ETS kapsamına alınması
- Otomobil ve Ticari Araçlar için CO2 Standartları
- Havacılık sektörü için Yeni Kurallar
- Kara Taşımacılığı ve Binalar için yeni ETS
- Ormanlaştırma Stratejisi 
- Her yıl,  Kamu’nun Binalarının %3 ünün Renove Edilmesi
- Tarım ve Ormancılık sektörü için 2035’e kadar İklim Nötr 

hedefi



Fit for 55 – Binalar

19

• AB’de 2,2 milyon kişi sağlıksız yaşam koşulları nedeni ile astım hastası ve 110 milyon kişi yaşadıkları binalarda sağlığa 

zararlı maddelere maruz kalıyor.

• Özellikle eski binalarda zamanla oluşan rutubet ve çürüme , yeterli hava sirkülasyonu olmaması insan sağlığını tehdit 

ediyor.

• Ayrıca fosil bazlı yakıtlarla sağlanan ısınma, çalışan sistemlerin eski olması, binalardaki yalıtım eksikliği de 

sorunları büyütüyor.

• AB komisyonu bu dönüşüm ve yenileme için 72 milyar €’luk bir paket açıkladı, 2032 ‘ye kadar belli dönemlerde 

kullandırılacak.

• Fit for 55 paketi, mevcut ETS dışında bir emisyon sisteminin binalar için de başlatacak.

• Yine ‘kirleten öder’ mantığı ile, binalara yakıt sağlayan şirketlerin üzerine yük binecek ancak bu maliyet sonunda 

tüketiciye yansıyacak.

• Paket aynı zamanda, 2030’a kadar her yıl KAMU binalarının %3’ünün yenilenmesini şart koşuyor.



AB Karbon Hakları
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ETS  ve Karbon Kaçağı Korkusu
• AB, 2005 yılından bu yana elektrik, kâğıt, çimento, demir-çelik, petrol ürünleri, kimyasal ürünler ve havayolu taşımacılığı gibi enerji ve karbon yoğunluğu 

yüksek sektörlerdeki tesis ve güç santrallerinin sebep olduğu emisyonları AB Emisyon Ticareti Sistemi (EU Emission Trading System, ETS) altında düzenliyor.

• AB üreticileri atmosfere saldıkları karbonun tonu için serbest piyasada belirlenmiş fiyattan “emisyon hakkı” (European Union Allowance, EUA) satın almak 

zorunda.

• Piyasada alınıp satılan hakların sayısı iklim hedefleriyle uyumlu olarak zaman içinde azaltıldı ve böylelikle enerji ve karbon-yoğun sektörler için dönüşmemenin 

maliyeti artırıldı.
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EU- ETS Karbon Fiyatı



2021-2030 Karbon Kaçağı Listesi
NACE 

Code
Description

1621 Manufacture of veneer sheets and wood-based panels

2311 Manufacture of flat glass

2313 Manufacture of hollow glass

2314 Manufacture of glass fibres

2319 Manufacture and processing of other glass, including technical glassware

2320 Manufacture of refractory products

2331 Manufacture of ceramic tiles and flags

2351 Manufacture of cement

2352 Manufacture of lime and plaster

2410 Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys

2420 Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel

2442 Aluminium production

2341 Manufacture of ceramic household and ornamental articles

2342 Manufacture of ceramic sanitary fixtures

2332 Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay

20302150
Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and similar preparations for 

ceramics, enamelling or glass

20302170
Liquid lustres and similar preparations; glass frit and other glass in powder; 

granules or flakes



CBAM – Nedir ?

• AB Komisyonu kararı ile, AB sınırlar içerisindeki üreticiye uygulanan kuralların ithal girdilere de uygulanması, dolayısı ile
Karbon kaçağının engellenmesi amacı ile 2026 senesinde uygulamaya alınacaktır.

• ETS benzeri bir uygulama olmayan tüm ülkeleri kapsamaktadır.

• 14 Temmuz 2021 AB Komisyonu kararı ile Demir, Çelik , Aluminyum , Çimento , Gübre ve Enerji sektörleri ilk faza alınmıştır.

• 01 Ocak 2023-01 Ocak 2026 arası 3 yıl boyunca sadece BİLDİRİM yapılacak , vergi ödenmeyecektir.

• Bildirim yapmak,  İTHALATÇI firmaların sorumluluğundadır.

• İthalatçı firmalar, her çeyrekte/yılda ithal ettikleri ürünleri ve karbon miktarını BEYAN etmekle yükümlüdür.

• Beyan direkt ve indirekt emisyonlar üzerinden yapılacaktır. 

• İthalatçılar, 2026 yılında ise KARBON Tahsisi  için başvuru yapacaklar.

• İthalatçı firmaların Tahsis ile elde edecekleri Karbon Kotası/vergisi , EU ETS günlük fiyatı ile belirlenecektir.

• Ödenecek vergi Kapsam 1 ( Kapsam 2 için henüz kararsızlar) emisyonlar üzerinden olacaktır.

• AB Seramik sektörü temsilcileri , CBAM paketi içerisine Seramik sektörünün alınmamış olmasına itiraz etti.

• KOBİ ölçeğindeki lokal üreticilerin özellikle ihracat şanslarının kalmadığı, ücretsiz dağıtılan hakların 2021 senesinde %24 azaltıldığı ve ithal malların 
haksız rekabete yol açtığı gerekçe olarak gösterildi.

• AB’de Seramik’den mamul  karo – vitrifiye – tuğla – mutfak eşyası  sektörü 31 milyar €’luk bir sanayi büyüklüğünü temsil ediyor.



CBAM- Nedir ?

• 2025-2035 arasında, AB ücretsiz tahsisler her yıl %10 azaltılacak.

• Yanlış beyan eden firmalar ‘ceza’ya tabi olacak.

• Yeni satın alma kontratlarında bu cezalar birebir beyan eden firmaların sorumluluğuna verilecek.

• Yıllar içerisinde sirkülasyonda olan tahsisleri azalması dolayısı ile ETS Karbon fiyatında artış bekleniyor.

• Avrupa’lı üreticiler 2026 itibarı ile ‘Enerji Denetimi’ne tabi olacak, denetçinin önerdiği ‘karbonsuzlaştırma’ 
önerilerine uymayanların tahsisleri her sene %25 azaltılacak.

• Elinde fazla karbon tahsisi olan üreticiler 2035’e kadar bu tahsisleri satabilecek.

• AB komisyonu 2025’de yapacağı ara oturumda, Kapsam 2 emisyonların Vergilendirilmesi konusunu karara 
bağlayacak.

• Bu aşamadan sonra ithalatçıların düşük karbon ayak izi olan tedarikçilere yönleneceği aşikardır.

• Aynı zamanda, rakip ülkelerin/şirketlerin bir adım önüne geçmek için fırsattır.



CBAM

İthal Girdi Emisyonları

CBAM Geçiş Dönemi CBAM Uygulaması Giriş CBAM Tamamı ile devrede
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Karbon Ayak İzi Neden Önemli? 



LCA ( Yaşam Döngüsü Analizi) 

LCA (Life Cycle Assessment – Yaşam Döngüsü 
Analizi) ISO 14040/44 standartlarına göre bir 
ürünün, servisin veya bir prosesin hammaddelerinin 
elde edilmesinden başlayarak, işleme, üretim, 
kullanım, yaşam sonu ve bertarafına kadar tüm 
yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin 
hesaplandığı, ölçülebildiği, raporlanabildiği, kaynak 
verimliliği ve atık oluşum miktarı dâhil bilgiler veren 
bir değerlendirme yöntemidir.



Kurumsal Karbon Ayak İzi (Corporate Footprint)
➢ Doğrudan Karbon Ayak İzi: Kurumların üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için kullandıkları fosil yakıtlardan 

kaynaklı emisyonların ölçüsüdür. Örneğin kömür, doğalgaz, vb. gibi  (Scope1)

➢ Dolaylı Karbon Ayak İzi (Enerji) : Kurumların tükettiği elektrik enerjisinin neden olduğu emisyonlar, kurumun başka bir 
kurumdan satın aldığı buhar, soğutma veya sıcak suya bağlı emisyonların ölçüsüdür. (Scope2)

➢ Diğer Dolaylı Karbon Ayak İzi: Kurumların kullandıkları ürünlere (örneğin hammaddeden reklam amaçlı broşürlere 
kadar), aldıkları taşeron faaliyetlerine, kurumun kiralık araçlarının kullandığı yakıtlara, kurum çalışanlarının iş amaçlı 
kara, deniz ve hava ulaşımlarına bağlı tüm emisyonlarının ölçüsüdür .  (Scope3)



Karbon Ayakizi Raporlaması

Sera gazı raporları tam, tutarlı, doğru, 
ilgili ve şeffaf olmalıdır.

✓ Şirketlerin, ilgili hizmeti verirken 
doğaya ne kadar SERA GAZI saldığını 
ölçmesi;

✓ Bu ölçümün uluslararası bir protokol 
olan GHGE ‘ye uygun yapılması;

✓ Bu ölçümü mutlaka AKREDİTE bir 
kuruma yaptırması;

✓ Kapsam 1 , Kapsam 2 ve Kapsam 3 
detayında rapor alınması.



Şirketlerin İklim Riskleri

İklim Değişikliği ile İlgili Finansal Verilerin Açıklanmasına dair Çalışma Grubu
( Task Force on Climate-Related Financial Disclosures- TCFD) : 
Supporters | Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

Kuruluş Amacı :
• Yatırımcılar için şirketlerin iklim değişikliği ile ilgili finansal risklerini değerlendirebilmelerini sağlayacak bir sistem 

oluşturmak;
• Şirketlerin ‘Yeni Düzen’e ne kadar uyumlu olduklarını analiz edebilmek;
• İklim temelli riskleri yüksek olan sektör ve şirketlerin değerlendirilmesi;
• Transparan – Anlaşılır ve Ortak bir dil geliştirilmesi;
• Şirketlerin, elde ettikleri finansal kaynakları İklim Değişim Adaptasyonu için harcadıklarının izlenmesi,
• 2023 yılından itibaren iklim değişikliği ile ilgili açıklamaların zorunlu hale getirilmesi;
• Son olarak Temmuz 2021’de KOÇ Holding, bu insiyatif içerisinde yer aldığını açıkladı.
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Non-Financial Reporting Directive (NFRD) 2014/95/EU

https://www.fsb-tcfd.org/supporters/


Şirketlerin İklim Riskleri
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Stratejik Planlama

Finansal Etki

Gelir Tablosu Nakit Akış Bilanço

• Karbon Fiyatı
• Mevcut ürünlerin düşük karbonlu 

ürünlerle revize edilmesi
• Yeni teknolojiye ‘Başarısız’ yatırım
• Hammadde fiyatlarında 

öngörülemeyen artış
• Müşteri davranışlarında değişim
• Pazardaki hızlı değişimi 

okuyamama
• Adaptasyon hızında yavaş kalma
• Yatırımcıların şirketi ‘Riskli’ 

bulması
• Sektörün ‘Olumsuz’ repütasyonu
• Davalara maruz kalmak

• Düşük emisyonlu Enerji’ye geçiş
• İnovasyon ve Ar-Ge ‘ye 

fokuslanarak yeni ürün 
geliştirilmesi

• Düşük emisyonlu üretim fırsatları
• Yeni Pazar’lara giriş imkanı
• Rakiplere göre bir adım öne 

geçme
• Daha verimli üretim, dağıtım, 

nakliye imkanları
• Geri dönüşüme yönelik ürün 

çalışması
• Verimli binalar
• Bilinçli su tüketimi
• Kamu kaynaklarından yaralanma

Riskler Fırsatlar



Nereden Başlayacağız ?



Yol Haritası 

Şirket Karbon Ayak 
İzi Tespit Etme

Ürün Karbon Ayak 
İzi Tespit Etme

Azaltma ve Engelleme 
CDP & SBT

Karbon Ofset 
Etme 

Şirket İçi/Dışı 
İletişim

AB Yeşil Mutabakatına Uyum



CDP ( Carbon Disclosure Project)

A & A- | Liderlik Seviyesi
B & B- | Yönetim Seviyesi 
C & C- |Farkındalık Seviyesi 
D & D- | Bildirim Seviyesi
F | Değerlendirmeye alınabilecek yeterlilikte bilgi paylaşılmadı*

• CDP kar amacı gütmeyen ve firmaların Karbon risklerini değerlendiren bir platform.
• Dünya çapında 9600 firmanın risk değerlendirmesini görmek mümkün .
• Platform’da Türkiye’den 129 kuruluş bulunuyor ve sadece 10 firma «A» kategorisinde değerlendirilmiştir.
• Sera gazı emisyon hesaplaması yaptıran ve akredite kurumlar tarafından doğrulamasını sağlayan kuruluşlar, CDP 

beyanlarından yüksek bir puan alabilmektedir. Özellikle Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon hesaplamaları çok önem 
taşımaktadır. 

• Özellikle sürece yeni başlayan firmaların, soru setlerine cevap vermeden önce bir RESPONSE CHECK yapılmasında fayda 
görülmektedir.

• Bir firmanın CDP’de yer alması, İklim konusundaki ciddiyetini ve hassasiyetini gösterir.
• Senede 1 kez Temmuz ayında başvuru kabul ediliyor.



Neden CDP ?

• Kendi sektörünüzdeki firmalarla karşılaştırma yapabilme imkanı
• Değişen raporlama standartlarından haberdar ve adapte olma imkanı verir.
• CDP aynı zamanda farklı Raporlama Standartları ile ortak çalışmalar yapar ve şirketinizin itibarı 

sürekli artar.
• Müşterilerinizin, firmanızın İklim/Su ve Orman etkisini takip etmesini sağlar.
• Özellikle ‘Yeşil Finansman’ a erişimde kolaylık sağlar.
• SBT yapacak şirketler için önemli bir platformdur.
• CDP destekli diğer Platform’larda hızlı ve doğru şekilde yer alma imkanı . Örnek : STEELZERO 

Girişimi veya EV100 girişimi 

5.500 Ticari aracını 2030 yılında 
Elektrikli’ye çevirecek.
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B & B-A & A- C & C-



SBT ( Science Based Targets )
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• Müşterilerinizin

• Yönetim Kurulunuz – Ortaklarınızın

• Yatırımcılarınızın şirket taahhütlerinizi duymaya ve izlemeye ihtiyacı var.

• Firmaların Karbon Salımı Ölçümü yaptırmaları 

• Ve

• Science Based Target - Ölçülebilir / İzlenebilir hedeflerini oluşturmaları ve taahhüt etmeleri gerekir.

• Bugüne kadar 1350 firma sisteme hedef girişi yapmıştır.

• Türkiye’den 14 kurum SBT sisteminde yer almaktadır.



SBT – Toto Ltd
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• 2030  itibarı ile Kapsam 1 ve Kapsam 2 
emisyonlarını %30 azaltmak.

• Kapsam 3 emisyonu %15 azaltmak.

Nasıl ?



SBT – Cementir Holding
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• 2030  itibarı ile Kapsam 1 ve Kapsam 2 
emisyonlarını ton başına  %25 
azaltmak.

Nasıl ?



SBT – Heidelberg Cement AG

• 2030  itibarı ile Kapsam 1  emisyonu ton 
başına %15 , Kapsam 2 emisyonu ton 
başına %65 azaltmak.

Nasıl ?



NET ZERO ama Nasıl ?

• Bugün elimizde olan teknoloji ve maddi olanaklarla ile Karbon Salımını belli bir miktar azaltabiliriz.

• Şirketlerin / Ürünlerin Net Zero hedefine ulaşmak için Karbon Kredisi satın alması hızlı ve saygın bir yöntemdir.

• Bir yandan karbon azaltma projeleri yaparken bir yandan da şirketinizi NET ZERO seviyesine getirebilirsiniz.

• 2020 yılında 95 milyon ton CO2 eşdeğerinde karbon kredisi satılmıştır ( 2017 senesinin 2 katı).

• McKinsey, 2030 yılında 1,5-2  milyar ton karbon kredisi satılacağını öngörüyor.

• Pazar büyüklüğünün ise 30 milyar $ ile 50 milyar $ arasında olması bekleniyor. 



Karbon_Denkleştirme ( Voluntary )

• Şirketlerin, tüm Karbon Azaltma 
Projeleri sonrası kalan emisyonları 
için ONAYLI PROJELERDEN karbon 
satın alarak « CLIMATE NEUTRAL» 
duruma gelmesi mümkündür.

• Dünyanın az gelişmiş bölgelerinde 
devam eden İklim Projeleri vardır 
ve belli kurumlar tarafından (TÜV; 
PwC, Gold Standart gibi) 
denetlenmektedir.

• Bu projelerden satın alınan Karbon 
karşılığı elde edilen gelir o projenin 
finansmanında kullanılmaktadır.



Karbon Ofset Projeleri 

1 ton Karbon kredisi fiyatı Projenin yerine ve Projenin türüne ve satın alınan miktarına bağlıdır.
Fiyatlar ton başına 3 € ile 7 € arasında değişmektedir.



Karbon Ofset – ID 
Karbon nötr hale gelen şirket/ ürün için aşağıdaki şekilde bir KİMLİK oluşturulur.
Kare kodu okutan kişi, Karbon denkleştirmenin hangi projeden yapıldığını tüm detayı ile görebilir.



Karbon Ofset / Türkiye / Hatay RES

• Konum : Hatay / Ziyaret 

• Standart : Gold Standart VER

• Doğrulayıcı Kurum : Rina Services S.P.A.

• Yıllık enerji üretim kapasitesi : 193 gWh

• Yıllık karbon emisyonu : 145.000 cO2

• Sosyal Etkisi (UNSDG)
I. Çöğürlü Kliniği tadilatı
II. Yeşilköy ve Aknehir yol tadilatı
III. Aknehir ilk ve ortaokulu genişleme projesi
IV. Polis karakolu yenilemesi
V. Hayat sahillerinin temizlenmesi için araç ve ekipman bağışı



Yeşil Finans



Yeşil Taksonomi Kuralları 21 Nisan 2021

• «Yeşil Taksonomi» : İklim finansmanının ancak belli tanımlara uyan yatırımlara aktarılmasıdır.

• Kriterler : 
• İklim Değişikliği Etkilerini Azaltma

• İklim Değişikliği Adaptasyonu

• Denizlerin ve Su Kaynaklarının Korunması

• Döngüsel Ekonomiye Geçiş / Geri Dönüşüm

• Çevre Kirliliğinin Önlenmesi

• Ekosistemin Korunması

• Fonları "green washing” yatırımlardan ziyade gerçekten «sürdürülebilir yatırımlara» kanalize etmek için tasarlanmıştır.  

• Bir yatırımın «YEŞİL» olarak onaylanması için :
• Yukarıdaki 6 kriterden en az 1 tanesine sahip olması

• Diğer 5 kritere zarar vermemesi ve

• Sürdürülebilir olması

48

• Yeşil yıkamayı (Green Washing )  kısaca,  bir ürün ya da hizmetin yeterli dayanak olmaksızın çevreye yararlı (ya da en azından zararsız) 
olduğunun iddia edilmesi olarak tanımlamak mümkün. 

• Amaç ,tüketicilerin hassasiyetlerini bir pazarlama aracına dönüştürmek ve satışları arttırmak.



Yeşil Finans – Green Finance

• Yatırım Planı'nın şu ana kadar en çok dikkat çeken bileşeni, 1 trilyon Avro tutarında finansal kaynakların 10 yıllığına seferber
edilmesidir. 

• EBRD Avrupa Yatırım Bankası’nın, AB yönergeleri çerçevesinde yaklaşık 250 milyar Avro (yani toplamın dörtte biri ) 
tutarında yatırımı tetiklemesi beklendiğinden, ek finansmanın seferber edilmesinde kilit bir kurum olacaktır. 

• EBRD, aynı zamanda 2021’in sonunda tüm fosil yakıt kaynaklı enerji finansmanını durduracak olan yeni Enerji Kredi 
Politikası’nı da başlattı.

• Yeşil Sukuk : Bir İslami yeşil finansman aracı olan “yeşil sukuk” yatırımlarında ciddi bir büyüme yaşandı. 2019 yılında, 
Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Endonezya kaynaklı ihraçlar sonucu yeşil sukuk hacmi 4,3 miyar dolara 
ulaştı. Türkiye’de ise, Haziran 2020’de, 450 milyon TL hacimli ilk yeşil sukuk programı başlatıldı.



Hizmetlerimiz

• Kurumsal Karbon Ayak İzi ( CCF)

• Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)

• CDP Danışmanlığı ( Carbon Disclosure Project)

• SBT Danışmanlığı ( Science Based Target)

• Karbon Ofset Projeleri

• Enerji Projeleri 

• IREC Sertifikaları

• Yeşil Finansman ( EBRD Projeleri)

• Ürün / Pazar  Araştırma

• İhracat Teşvikleri

• İhracat Finansmanı

• İhracat Operasyon Desteği

• E- İhracat

• Eğitim

AB Yeşil Mutabakatı İhracat Danışmanlığı



ClimatePartner Hakkında
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2006 yılından beri 

300 kişilik kadrosu ile 

35 ülkede 

4.000’den fazla müşteri

TÜV Avusturya Sertifikalı Software

Müşterilerin İKLİM projelerini yönetir.

15 ülkeden çok uluslu ekibi ile 

300’den fazla Karbon Offset projesi ile

www.climatepartner.com/en

http://www.climatepartner.com/en


Teşekkür Ederiz 



Geleceğin Yakıtı  (Yeşil Hidrojen)

▪ Yeşil Hidrojen üretiminin önümüzdeki 5 yılda 50 kat artacağı tahmin edilmektedir.

▪ Yeni teknolojiler ile Yeşil Hidrojen maliyetinin 2 $/kg’a indirilmesi planlanmaktadır.

▪ Bu sayede, yüksek enerji tüketen çelik, çimento, cam gibi sektörlerine cazip maliyetli ve temiz 
enerji sağlanabilecektir.

▪ Bu fiyat seviyesine ve yıllık 82MW’den 25GW üretim kapasitesine 2026 yılında ulaşılması 
beklenmektedir. 

▪ 2050 yılında ise Yeşil Hidrojenin dünya enerji ihtiyacının %25’ini karşılayacağı 
düşünülmektedir. (Goldman Sachs)

▪ Bu hedef için 120.000 kişilik istihdam ve 110 milyar $ kaynak  gerekmektedir.

Kaynak: www.Forbes.com ( 14 Aralık 2020 )
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