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AMAÇ

•Avrupa Birliği iklim hedeflerine ulaşmak için ekonomide neyin "yeşil" ve "sürdürülebilir" olduğunu yeknesak kritere bağlayarak 
yatırımcı ve fonların bu kritere göre yatırım yapmasını sağlamayı hedeflemektedir.

•Özellikle neyin "yeşil" olduğunun bilinmemesi ve bunun suiistimal edilerek yeşil ve organik ürünler sunma vaatleriyle yatırımcı ve 
tüketicilerin manipüle edilmesinin ("Greenwashing") önlenmesi amaçlanmıştır.

•Herhangi bir proje, yatırım ve şirket faaliyetlerinin "çevresel olarak sürdürülebilir" olup olmadığı Avrupa Birliği genelinde kritere 
bağlanarak yatırımcıların ve fonların bu kritere göre yatırım yapması ve kaynakların doğru yere tahsis edilmesi amaçlanmaktadır.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR" 
FAALİYET TANIMI

•Bir ekonomik faaliyet aşağıdaki şartların tamamını sağlaması halinde "çevresel olarak sürdürülebilir" nitelendirilecektir:

•(i) Yönetmelikte ve aşağıda sayılan altı çevresel amaçtan en az birine önemli ölçüde katkıda bulunuyor olması,

•(ii) Altı çevresel amaçtan hiçbirine önemli ölçüde zarar vermiyor olması,

•(iii) OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve İş Dünyası Rehberi'ne uygun olarak yürütülmesi,

•(iv) Altı çevresel ilke bakımından Komisyon tarafından belirlenecek teknik inceleme kriterlerine uygun olması.

ÇEVRESEL AMAÇLAR

•Bir ekonomik faaliyetin "sürdürülebilir" ve "yeşil" olarak nitelendirilmesi için aşağıdaki amaçlardan en az birine önemli ölçüde katkıda 
bulunması ve hiçbirine önemli ölçüde zarar vermemesi gerekmektedir:

•(i) iklim değişikliğini azaltma,

•(ii) iklim değişikliğine uyum sağlama,

•(iii) su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir biçimde kullanılması ve korunması,

•(iv) döngüsel ekonomiye geçişin sağlanması,

•(v) kirliliğin kontrol altında tutulması ve önlenmesi,

•(vi) biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve restorasyonu.
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DÖNGÜSEL EKONOMİ 
NEDİR?

•Döngüsel ekonomiye geçiş ile hedeflenen geri dönüşüm ve tekrar kullanım dahil ekonomide kullanılan ürün, materyal ve diğer 
kaynakların ekonomik sistem içindeki değerinin olabildiğince uzun sürdürülmesi ve bu şekilde üretim ve tüketimde verimli 
kullanımlarının sağlanarak kullanımlarının çevreye etkisinin düşürülmesi suretiyle atık ve zararlı maddelerin çevreye salımının en 
aza indirilmesidir. 

TEKNİK İNCELEME 
KRİTERLERİ

•Yukarıdaki çevresel amaçlardan her birine önemli ölçüde katkı sağlandığının veya önemli ölçüde zarar verilmediğinin objektif 
olarak belirlenmesi için teknik kriterler Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanacaktır.

•Avrupa Birliği Komisyonu, teknik inceleme kriterlerinin oluşturulması için Avrupa Birliği kurumlarından ve akademik ve özel 
çevredeki uzmanlardan oluşan "Sürdürülebilir Finans Platformu"nu oluşturmuş ve söz konusu Platform 3 Ağustos 2021 tarihinde 
teknik inceleme kriterlerine ilişkin taslağını görüş için sunmuştur.

İMKAN SAĞLAYAN 
FAALİYETLER

•Doğrudan yukarıdaki çevresel amaçlara katkı sağlamamakla birlikte herhangi birine önemli ölçüde katkı sağlayan diğer bir 
faaliyetin gerçekleştirilmesine imkan sağlayan ekonomik faaliyetler de aşağıdaki şartları sağlamak şartıyla sürdürülebilir olarak 
nitelendirilecektir:

• (i) üretilen varlığın ekonomik ömrü göz önüne alınarak varlığın doğada uzun süre kalmasına sebep olmak suretiyle uzun dönemli
çevresel hedeflere zarar vermemesi,

• (ii) kullanım ömrüne göre çevreye önemli ölçüde katkıda bulunması.
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GEÇİCİ OLARAK 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 

FAALİYETLER

•Bir faaliyetin teknolojik veya ekonomik olarak uygun düşük karbon alternatifinin olmaması halinde iklim değişikliğini azaltma hedefi 
doğrultusunda aşağıdaki şartları sağlaması halinde sürdürülebilir olarak değerlendirilecektir:

•(i) bulunduğu sektöre göre en iyi sera gazı emisyon oranına sahip olması,

•(ii) düşük karbon alternatiflerinin geliştirilmesine ve ortaya konulmasına engel olmaması,

•(iii) varlığın ekonomik ömrü gözetilerek karbon ağırlıklı varlıkların doğada uzun süre kalmasına sebebiyet vermemesi.

FİNANSAL 
ÜRÜNLERDE 
AÇIKLAMA 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ

•Bir finansal ürünün çevresel olarak sürdürülebilir bir faaliyete yatırım yapması halinde aşağıdaki bilgileri açıklamakla yükümlü
olacaktır:

• (i) finansal ürünün yatırım yaptığı faaliyetin hangi çevresel amacı/amaçları gerçekleştirdiği,

• (ii) finansal ürünün dayandığı yatırımın nasıl ve yüzdesel olarak hangi oranda çevresel olarak sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerde 
yatırım yaptığı (bu sayede yatırımcıların yatırımın çevresel sürdürülebilirliğinin derecesini anlaması sağlanacaktır).

YÜRÜRLÜK TARİHİ

•AB Taksonomi Yönetmeliği 28 Haziran 2020 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanmış ve 12 Temmuz 2020'de yürürlüğe 
girmiştir.

•Finansal ürünlerde açıklama yükümlülükleri bakımından iklim değişikliğini azaltma ve iklim değişikliğine uyum hedefleri açısından 1 
Ocak 2022'de; diğer dört hedef açısında 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecektir. 
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İşbu bilgi notu genel bilgi ve tanıtım amaçlı hazırlanmış olup bir hukuki görüş veya mütalaa niteliğinde değildir. Kapsayıcı olmayan ve özet niteliği 

gereği konular tüm yönleriyle ele alınmamış olup sadece öne çıkan hususlar bakımından değerlendirme yapılmıştır. Belirli bir hukuki durum söz konusu 

olduğunda o duruma özel hukuki görüş alınmadan kullanılmamalıdır.  

İşbu bilgi notu 14 Ekim 2021 itibariyle hazırlanmış olup bu tarihten sonraki düzenlemeleri kapsamamaktadır. CONSULTURK’ün herhangi bir şekilde 

bu bilgi notunu güncelleme ve değişikliklerden haberdar etme yükümlülüğü yoktur.  

CONSULTURK yukarıdaki bilgi notunun tamamı üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca en geniş şekilde hak sahibidir. İşbu bilgi 

notu CONSULTURK’ün yazılı ön izni olmadan çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü bir kişiye iletilemez veya tercümeye konu edilemez. 
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