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Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi 
•  Asidifikasyon, ötrofikasyon ve yer seviyesi ozon kirliliği ile mücadele 

§  SO2 
§  NOX (Azotoksit ve Azotdioksit) 
§  VOC (uçucu organik bileşikler: İnsan aktivitlerinden kaynaklı, metan dışı, tüm organik bileşikler 

(gün ışığında nitrojen oksitler ile reaksiyon sonucu fotokimyasal oksidanların oluşumuna etki eden) 
§  NH3 emisyonları izlenmektedir. 

•  Birlik üyesi 27 ülke tarafından uygulanmaktadır. 

•  Gothenburg Protokolü ile örtüşen çerçeve  
§  AB Ülkeleri,  
§  Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri 
§  A.B.D. ve Kanada taraf olmuşlardır. 

•  Protokolde yer verilen emisyon tavan değerleri, NEC Direktifi ile belirlenmiş tavan değerlere eşit 
ya da o değerlerden küçük olarak belirlenmiştir. 

•  Emisyon Tavanı; “kiloton” olarak her bir takvim yılında üye ülke tarafından salınacak 
emisyon toplamını ifade etmektedir. 



Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi 
•  2001/81/EC Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi, uyumlaştırma sürecinde ülkelere belirli 

atmosferik kirleticiler için açık görevler vermektedir: 
  
•  yıllık ulusal emisyonların sınırlandırılması (Direktif, Madde.4)  

 Bu başlık AB Komisyonu ile müzakere edilecek olup Komisyon’un tekliflerine 
dayanmaktadır. 

 
•  ülkelerin kendilerinin kararlaştıracağı şekilde ulusal emisyonların azaltılması için ulusal 

programlara dayanan tavan değerler belirlenmesi (Direktif, Madde.6)  
 
•  emisyon envanteri ve projeksiyonlar (Direktif, Madde.7)  

 Bu başlık, bağımsız ve uygulamalı bir süreci içermektedir. Emisyon envanteri sonuçlarının, 
sürecin takibi açısından raporlanması gerekmektedir. (Direktif, Madde.8) 

 
•  direktifin yasal mevzuata (yasa, yönetmelik ve idari yaptırım olarak) aktarımının yapılması 

(Direktif, Madde.15) Aynı zamanda cezai işlemler de Madde 14’te yer almaktadır.  
  
 Bu kapsamda, bu başlık altında hangi kurumun hangi önlem ve eylem için sorumlu 
olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. 



Ulusal Emisyon Tavanları Koordinasyon Kurulu 

•  Başbakanlık genelgesi ile oluşturulacaktır. 

•  Kamu ve özel sektör arası görev ve politikaların ortak dağılımı için gerekli önlemleri alacaktır. 

•  Kurul, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başkanlığında oluşturulacaktır. 

•  Kurul Üyesi (Olması Gereken) Bakanlıklar: 

▫  AB Bakanlığı 
▫  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
▫  Dışişleri Bakanlığı 
▫  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
▫  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
▫  Hazine Müsteşarlığı 
▫  Kalkınma Bakanlığı 
▫  Maliye Bakanlığı 
▫  Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
▫  Sağlık Bakanlığı 
▫  Türkiye İstatistik Kurumu 
▫  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
▫  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 



Kurul’un Amaçları ve Görevleri 
•  Uyumlaştırma zemininde işbirliği 
▫  Ortak sorumlulukların paylaşılması 

•  Kurumlararası iletişim ve görev paylaşımı 
▫  Yetkilendirme 

•  Teknik ve idari birliktelik 
▫  Çalışma grupları ile detaylı konu başlığı takibi 

•  İş takviminin verimli takip edilmesi 
▫  Düzenli ve birlikte çalışma ortamı 

•  Uzun vadeli koordinasyon 
▫  Uyumlaştırma sonrası gerekliliklerin belirlenmesi 
▫  Ülke koşullarının sahiplenilmesi 



Kurul – Taslak Genelge 
•  Kurul yılda en az … kere toplanacaktır. 
•  Toplantı yeri… 
•  Sekreterya: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
•  Kurul’a davet edilebilecek temsilciler… 
•  Kurul altında çalışacak gruplar… 
•  Gerekli görüldüğü takdirde çalışma gruplarının arttırılması ve azaltılması 

durumu 



ÇALIŞMA GRUPLARI	   OLASI GRUP LİDERİ VE 
YARDIMCI LİDER	  

I	   Mevzuat  (KHK Taslağı, 
Kurumsal ve 
Kurumlararası yapılanma)	  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
(Hava Yön.Dairesi Baş. ve Hukuk 
Müşavirliği) 	  

II 	   NEC Emisyon Envanteri ve 
Projeksiyonlar	  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
(Hava Yön.Dairesi Baş.)	  

III 	   Azaltım Programları ve 
Önlemler	  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
 

III.1: Enerji,Endüstri ve Hizmet Sektörü  
 
III.2: Ulaştırma 
 
III.3: Tarım ve and LULUCF  
(Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği 
ve Ormancılık)	  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 	  

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı,  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 	  

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı	  



Çalışma İlkeleri ve Prosedürler 
 
• Çalışma grupları düzenli olarak gündemlerinde 

yer alan işleri takvimlendirmek ve 
sonuçlandırmak üzere toplanırlar. 

• Her toplantıda bir raportör seçerek, toplantıları 
arşivler. 

•  Toplantı gündemine yapılacak öneriler çalışma 
grubu üyesi kurumlar arasında görüşülür. 

•    
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