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EcoAct Hakkında

Bir Atos şirketi olan EcoAct, Fransa, 
Birleşik Krallık, İspanya, Amerika 
Birleşik Devletleri, Türkiye ve 
Kenya'daki ofislerinde 160 çalışanıyla
uluslararası bir sürdürülebilirlik
danışmanlığı ve proje geliştiricisidir.

Dünyanın önde gelen markalarından
bazıları için karbon azaltım ve 
sürdürülebilirlik projeleri gerçekleştirdik
ve bilgiyi genişletmek ve Net Sıfıra
doğru ilerlemeyi hızlandırmak için çok
çeşitli profesyonel kuruluşlarla ortak
olduk.
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Bütüncül ve acil bir değişim şart

▶ İnsan faaliyetleri halihazırda endüstri öncesi 
seviyelerin yaklaşık 1°C üzerinde ısınmaya neden 
olmuştur (IPCC SR1.5). Gelecekteki iklim 
risklerini azaltmak için, tüm ekonomik oyuncuları 
harekete geçiren ortak azaltım ve uyum eylemi 
derhal uygulanmalıdır.

▶ Önde gelen kurumların çoğu (WRI, WWF, IEA, 
CDP, SBTI) zaten bu vizyona uyum sağlamış ve 
özel ve kamu aktörleri için araçlar sunmaya 
başlamıştır: IPCC RCP1.9, IEA ETP, IEA B2DS…

▶ En son IPCC raporları, küresel ısınmanın 1,5°C'yi 
aşmasını önlemedeki başarısızlığın korkunç 
sonuçları olacağını gösterdi.
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İklim araştırmalarındaki son gelişmeler

“The Difference in Climate Impacts Between 1.5˚C and 2˚C of Warming”, WRI, 2018

MCC Carbon Clock : remaining carbon budgets to remain below 1.5°C and 2°C , 2020
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Net Sıfır: Giderek artan küresel çabalar
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Dünya çapında 
1,5 °C 
hedefine 
ulaşmak için 
2050'den önce 
net sıfır 
emisyona 
ulaşılması 
gerektiği 
vurgulandı.

Küresel 2°C 
hedefi, 2075 
yılına kadar Net 
Sıfır emisyonu 
gerektiriyor.

Karbon 
nötrlük, 
Paris'teki 
uluslararası 
anlaşmaya 
dahil edildi ve 
dünya çapında 
bir hedef 
haline geldi.

22 ülke, 15 
büyük şehir 
ve 196 
şirketin 2050 
yılına kadar 
karbon nötr 
olmayı 
hedeflediği 
"2050 
Pathways
Platform" 
girişimi lanse 
edildi.

Fransa ve 
Birleşik 
Krallık dahil 
19 üye 
devletin yer 
aldığı Karbon 
Nötrlük 
Koalisyonu 
oluşturuldu.

Bir çok ülkede 
iklim acil durumu 
ilan edildi

Danimarka, Fransa, 
Birleşik Krallık, 
Macaristan, Norveç 

ve İsveç'te net sıfır 
emisyona ilişkin 
kanunlar 
yürürlüğe girdi, 
10 dan fazla ülkede 
de bekleniyor.

İklim gurupları 
sokaklara 
döküldü

IPCC 5. 
Değerlendirme 
Raporu

COP21 COP22 One Planet 
Zirvesi

IPCC 1.5°C 
Raporu

Net Sıfır 
taahhütleri 
hızla büyüyor

2019 sonu 

itibariyle Avrupa 
Yeşil 
Mutabakatı 
yayınlandı, 
yatırım planı ve 
dönüşüm 
mekanizması 
açıklandı
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2050 yılına kadar AB’yi net sera 
gazı emisyonlarının olmadığı 
kaynak açısından verimli ve 
rekabetçi bir ekonomiye sahip adil 
ve müreffeh bir topluma 
dönüştürme stratejisidir.
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Avrupa Yeşil Mutabakatı
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Avrupa Yeşil Mutabakatı

11 Aralık 2019 14 Ocak 2020 4 Mart 2020 17 Eylül 2020

Avrupa Yeşil 
Mutabakatı Yatırım 
Planı ve Dönüşüm 
Mekanizması 
açıklandı

Avrupa Yeşil 
Mutabakatı 
yayınlandı

2050 yılında iklim 
nötr(net sıfır) olmak

Avrupa İklim 
Kanununu önerisi ve 

Avrupa İklim Paktı 
görüşe açıldı.

Sınırda Karbon 
Düzenlemesi 
Mekanizması için 
başlangıç 
değerlendirmesi

2030 İklim Planı

2030’a kadar SGE 
1990 seviyelerine 
kıyasla en az %55 
azaltmak
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AB Sınırda Karbon Düzenlemesi Gerekçesi

Şirketlerin ekonomik faaliyetlerini 
katı emisyon rejimlerine sahip 
ülkelerden daha zayıf olanlara 

aktarması

Karbon Kaçağı 
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Daha önce sunulan benzer öneriler 
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AB Sınırda Karbon Düzenlemesi(SKD)

Yıl - Öneri Sektörel Kapsam Kapsadığı Ülkeler

2007 – FAIR Önerisi Karbon kaçağı riski olan 
sektörler(metodoloji 
belirtilmemişti)

AB ETS ile bağlantılı olan ya da 
karşılaştırılabilir faaliyet 
gösterenler dışında kalan tüm 
ülkeler

2009 Fransa Hükümeti Önerisi Karbon kaçağı riski olan 
sektörler(AB ETS’de kullanılan 
metodoloji)

Az gelişmiş
ülkeler ve eşdeğer bir karbon 
fiyatlandırma uygulayan veya 
gelecekteki (nitelikli) bir 
uluslararası iklim anlaşmasına 
katılmış olanlar dışındaki tümü

2016 Fransa Hükümeti Önerisi Öncelikli olarak çimento ve klinker 
sektörü, daha sonra dereceli 
olarak karbon kaçağı riski olan 
sektörlere geçiş

Yeterli azaltım çabaları olan 
ve/veya karşılaştırılabilir karbon  
fiyatlandırma uygulayanlar dışında 
kalan tüm ülkeler
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SKD Temel Özellikleri

Kapsam Karbon Ayakizi Karşılaştırma Kriteri Gelir

Hesaplama 
yöntemleri

Verinin doğrulanması

İthalatçılar ve/veya 
İhracatçılar

Sektörel kapsam

Coğrafi kapsam

Farklı politikaların 
karşılaştırılması

Sektörel
ortalamaların/karşıl
aştırma kriterlerinin 
belirlenmesi

Ülkeler arası farklı 
iklim politikaları 
arasındaki farkın 
belirlenmesi

Elde edilen gelirlerin 
kamu ya da 
belirlenmiş 
sektörlere geri 
verilmesi

Gelişmekte olan 
ülkelerin azaltım ve 
uyum faaliyetleri 
için verilmesi
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SKD Uygulama Sorunları

Yasal Teknik Siyasi

Ürünün içindeki 
karbon miktarının 
belirlenmesi

Finansal ve 
yönetimsel iş yükü

İthalatın yapıldığı 
ülke ve AB karbon 
fiyatları arasındaki 
farkın belirlenmesi

AB Hukuku

Uluslararası Ticaret 
Hukuku (DTÖ)

Uluslararası Çevre 
Hukuku (UNFCCC, 
Paris Anlaşması)

Genel Uluslararası 
Hukuk

ABD ve Çin’in cephe 
alması

AB ihracatçılarının 
zarar görmesi

Ülkeler arası adalet/ 
Gelişmekte olan 
ülkelerin tarihi 
sorumluluğunun az 
olması
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▶ Seçili ürünlerde karbon vergisi(AB çapında)

▶ İthal edilen ürünler için AB Sınırda Karbon Düzenlemesi

▶ AB ETS’nin ithalatçıları içerecek şekilde genişletilmesi

▶ AB Komisyonunun 2021’in 2. çeyreğinde önerisini sunması planlanıyor.
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Farklı senaryolar
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▶ AB Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve BMİDÇS ilkelerine 

uygunluğu konusunda çekinceler

▶ SKD yerine ikili işbirlikleriyle karbon kaçağı ve emisyon azaltımı çabaları

▶ Farklı ülkelerin farklı sorumluluk ve kapasitelerinin göz önünde bulundurulması

▶ Ülkelerin mevcut sera gazı azaltımı çabalarının göz önünde bulundurulması

▶ SKD’den elde edilecek gelirin tamamının AB’de değil yine ilgili ülkelerdeki yeşil

dönüşüm yatırımları için ayrılması
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Türkiye’nin AB SKD Hakkında Görüşü



Sorular



EcoAct UK

EcoAct Spain

+34 935 851 122 
contacta@eco-act.com

+44 (0) 203 589 9444
ukoffice@eco-act.com

EcoAct France

EcoAct USA

+1 917 744 9660 
usaoffice@eco-act.com

+33 (0)1 83 64 08 70 
contact@eco-act.com

EcoAct Türkiye

EcoAct Kenya

+254 708 066 725
info@climatepal.com

+90 (0) 312 437 05 92 
turkeyoffice@eco-act.com

İklim uzmanlarımız
Pozitif değişim için çözüm
ortağınız.


