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DOĞAL KAYNAK KULLANIMI

Doğa, iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli bir müttefiktir.
İklimi düzenler, biyolojik çeşitliliği destekler, orman, turbalık ve sulak alanlarda karbonu emer ve depolar.

Sürdürülebilir ve döngüsel bir kaynak yönetimi sağlıklı bir çevrenin devamını sağlayacak, geleceğin 
koşullarına uygun yüksek kaliteli işler yaratacak ve sürdürülebilir gıda, biyo-ürünler ve enerji sağlayacaktır. 
İklim dostu bir arazi yönetimini (“karbon çiftçiliğini”) ödüllendiren yeni iş modelleri, çiftçiler ve ormancılar 
için yeni gelir fırsatları yaratacaktır.

İKLİM NÖTR ARAZİ SEKTÖRÜ
Güncellenen Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık Yönetmeliği (LULUCF) aşağıda belirtilenlerin 
sağlanmasına yardımcı olacaktır:

Ormanların iklim değişikliğine 
karşı dayanıklılığının artırılması

Toprak ve ormanlarda depolanan 
karbonun artırılması

Bozulan ekosistemlerin 
restorasyonu

Uzun ömürlü ahşap malzeme ve biyo-
ürünlerin kullanımının artırılması 

Biyoçeşitliliği korurken biyo-
ekonominin teşvik edilmesi

Sürdürülebilir gıda üretiminin 
desteklenmesi 

2030 yılına kadar AB'nin doğal 
karbon yutaklarını eski haline 
getirmek ve genişletmek için 
yeni hedef:

Eski hedef Çok düşük Mevcut karbon yutağı

*CO2 eşdeğeri

Yeni hedef



SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYOENERJİ
Sürdürülebilir biyoenerji, diğer yenilenebilir kaynakların yanı 
sıra AB enerji karışımının önemli bir parçasıdır. Sorumlu 
biyoenerji kullanımı, fosil yakıtların aşamalı olarak 
kaldırılmasına katkıda bulunurken Avrupa'nın 2050 yılına 
kadar iklimi nötr hale getirme hedefinde önemli bir rol 
oynar.

Orman biyokütlesi için 2018’de getirilen biyoçeşitlilik 
ve iklim koruma önlemleri ile birlikte AB biyoenerji 
sürdürülebilirlik kriterleri de güçlendirilmiştir. Şimdi 
ise sürdürülebilir orman sağlığı için kriterler daha da 
güçlendiriliyor.
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Birincil önemdeki orman, turbalık 
ve sulak alanlardan enerji üretimi 

amaçlı biyokütle tedariğinin 
yasaklanması 

Biyokütle bazlı bütün ısı ve enerji tesisatlarında 
sera gazı tasarrufu eşiklerine minimum uyumun 

zorunlu kılınması.   

Ahşap bazlı 
ürünler

Kullanım 
ömürlerinin 
uzatılması Yeniden 

kullanım 
Geri dönüşüm

Biyoenerji

İmha 

Odunsu biyokütle, taşıdığı en yüksek ekonomik ve çevresel katma değer temelinde 
aşağıdaki öncelik sırasına göre kullanılmalıdır:

Daha küçük ölçekli ısı ve enerji 
tesisatlarında AB sürdürülebilirlik kriterlerinin 

uygulanması (5 MW'a eşit veya üzeri)

2026’dan itibaren elektrik 
tesisatlarında orman biyokütlesi 

kullanımına desteğe son verilmesi

Enerji üretiminde tomruk, 
kereste, kütük ve köklerin 

kullanılmasına yönelik ulusal 
finansal teşviklerin yasaklanması 

Toplam enerji 
karışımında 
Biyoenerji*

Yenilenebilir 
enerji tüketiminde 
biyoenerjinin payı*

*Eurostat 2019
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AB’NİN 2030 İÇİN YENİ ORMAN STRATEJİSİ 
Ormanlar bizim ve gezegenimizin sağlığı ve refahı için gereklidir. Zengin biyoçeşitliliğe sahip ormanlar 
iklim değişikliğine karşı mücadelede son derece önemlidirler.

AB Orman Stratejisi, AB'deki ormanları miktar ve kalite bakımından aşağıdaki yollarla iyileştirecektir:

AB'de orman örtüsünün ekolojik ilkelere saygı temelinde artırılması
AB'de orman dayanıklılığının artırılması

Aşağıdaki yollarla 
ormanlarımızın korunması 
ve eski haline getirilmesi

Aşağıdaki yollarla 
sürdürülebilir orman 
yönetiminin sağlanması

Ormanlarımızda neler 
olduğunu anlamak için

AB'deki birincil ormanların ve 
doğal yaşlı ormanların 
sıkı bir şekilde korunması

Biyoekonomi sektörünü 
sürdürülebilir ilkeleri 
benimsemek için teşvik etmek

AB ormanlarının 
durumunun uzaktan 
algılama yolu da dahil 
olmak üzere daha iyi 
izlenmesinin iyileştirilmesi.

Üye Devletlerin ormanları 
için Stratejik Planlar 
geliştirmesini sağlamak

3 milyar ağacın yol haritasını 
izlemek amacıyla Ağacımı 
Haritada Göster/Map-My-
Tree uygulamasıyla yurttaş 
katılımının teşvik edilmesi

Tüm paydaşların 
tartışabileceği
kapsayıcı bir alanın 
yaratılması

İnşaat sektöründe 
sürdürülebilir şekilde hasat 
edilmiş ahşap malzemelerin 
satın alınmasının teşvik edilmesi

Sürdürülebilir orman 
yönetiminde
herkes için kazan-kazan 
önlemlerinin teşvik edilmesi

Ormanlar için yasal olarak 
bağlayıcı doğa restorasyon 
hedeflerinin
belirlenmesi

2030 yılına dek 3 milyar yeni 
ağacın dikilmesi

Orman sahipleri ve yöneticilerine 
ekosistem hizmetlerinin 
sunulmasına yönelik ödeme 
planlarının oluşturulması
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