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NEC Stratejik Eylem Planı 
Önerilen Süreç 

source: CCE 



İçerik 
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n  Öneriler için temel 
n  Kılavuzlar 
n  Süreç ve zaman çizelgesi için öneriler  
n  Avrupa’daki en iyi NEC Program örnekleri 



Temel 
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n  Çalışma gruplarınca uygulama hakkında kılavuzlar 
hazırlanması  

n  “Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı” geliştirme süreci 



Raporlama Kılavuzu 
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n  “Avrupa için Temiz Hava Çalışma Grubu” (CAFE WG) 
tarafından hazırlanan “Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi 
altında Ulusal Programların geliştirilmesi ve raporlanması 
üzerine öneriler” 

 
n  Aşağıdaki link’ten ulaşılabilir: 

http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/nec_rev/
final_report.pdf  



“Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı” 
Hazırlığı  
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n  Paydaş Analizi (TR 2008 IB-EN-02 sayılı sözleşmenin 1.1 
no’lu Aktivitesi) 

n  İhtiyaçların belirlenmesi ve sayımı  (Aktivite 1.2) 
n  “Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı” amaç ve eylemlerinin 

belirlenmesi (Teknik Destek, Aktivite 1.3 ve 3.1) 
n  Görüşmeler, çalıştaylar, paydaş toplantıları, resmi yazışmalar 

 
n  2yıl, 20 paydaş toplantısı 

n  Ancak: NEC için daha az mevcut zaman ve kaynak 



Taslak Zaman Çizelgesi ve Süreç için 
Öneri  
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Tarih Ürün Durum Temel İçerik 
Mayıs 1. Taslak Dahili Emisyonlar, projeksiyonlar (Teknik 

Destek) 
Önlemler “Ulusal İklim Değişikliği Eylem 
Planı”  
Çalışma grubu tarafından önerilen ek 
önlemler 
Taslak tavan değerleri (Teknik destek) 

Temmuz 2. Taslak  Koordinasyon 
Kurulu’na sunum  

Emisyonlar ve projeksiyonların ufak 
değişikliklerle geliştirilmesi 
Tavan değerlerinin uyumlaştırılması 
Fayda Maliyet analizi (Teknik Destek) 
Çalışma gruplarının ek önlemleri 

Eylül 3. Taslak Koordinasyon 
Kurulu’na ve 
paydaşlara sunum  

Emisyonlar ve projeksiyonların ek olarak 
geliştirilmesi 
Coğrafi dağılım 

Kasım Son 
Taslak 

Koordinasyon Kurulu ve paydaşların geri 
bildirimlerine göre düzeltme 
 

Önemli: Çalışma grubu uzman misyonlarına göre ayarlanmalı 



Kılavuzlara göre Ana Hatlar (1) 
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n  İdari Özet 
n  ek: Önerilen giriş 

i.  NEC kirleticilerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri  
ii.  NEC Direktifinde belirtilen Türkiye’deki çevresel problemlerin durumu 
iii.  NEC’in geliştirilmesi için süreç tanımı  (“Uluslararası Uygulamalı 

Sistemler Analiz Enstitüsü” raporlarına bakınız.)  
iv.  Yasal çerçeve 
v.  Diğer politika alanlarıyla ortak faydalar ve etkileşim (örneğin enerji 

güvenliği) 
vi.  Program yapısı 



Kılavuzlara göre Ana Hatlar (2) 
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n  Siyasi ve idari uyumlaştırma prosedürü 
i.  Hazırlık ve uyumlaştırma prosedürünün temel tanımı  
ii.  Ulusal Programın düzenleyici etkisi 
iii.  Programın geliştirilmesine dahil olan yetkili makam ve merciler 
iv.  Paydaşlarla yürütülen görüşme(ler) 
v.  Diğer Ulusal Plan, Program ve raporlama yükümlülükleri ile her türlü 

işbirliği  



Kılavuzlara göre Ana Hatlar (3) 
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n  Politikalar ve önlemler 
i.  Politika veya önlemin kısa adı ve tanımı; 
ii.  Politika veya önlemin amacı. Bu amaç, etkilenen kaynak kategorilerin 

belirlenmesi de dahil olmak üzere, politika veya önlemin temel 
faydalarını vurgulamalıdır; 

iii.  Etkilenen NEC Direktifi kirleticisi (kirleticileri); 
iv.  Politika aracı türü; 
v.  Politika veya önlemin uygulanma durumu (ilgili olduğu yerlerde, 

politika veya önlem, “uygulandı”, “uyumlaştırıldı” veya “planlandı” 
şeklinde tanımlanmalıdır.); 

Emisyon azaltım yol haritasında yer alan detaylar (Excel tablosu?) 



Kılavuzlara göre Ana Hatlar (4) 

10 

vi.  Politika veya önlemi uygulamadan sorumlu kurum ya da kuruluşlar 
tanımlanmalıdır; 

vii.  2010 ve 2020 yılları için NEC Direktifinde yer alan her bir kirleticinin 
emisyonları hakkındaki politika veya önlemin etkisinin toplu sayısal 
tahmini sağlanmalıdır (kiloton bazında). Bu tahmin, herhangi bir 
tahmindeki belirsizliği yansıtmak için, olası etki türleri şeklinde 
açıklanabilir; 

viii.  Politika veya önlemin, “önlemli” veya “ek önlemli” emisyon 
projeksiyonlarında dikkate alınıp alınmadığının açıkça belirtilmesi; 

ix.  Bu önlemin sera gazı emisyonlarına etkilerinin belirtilmesi (Örneğin bu, 
sera gazı emisyonlarını arttıran enerji yoğun bir önlem mi?) 



Kılavuzlara göre Ana Hatlar (5) 
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n  Emisyonlar ve projeksiyonlar 
n  Geçmiş emisyon verileri 
n  Emisyon projeksiyonları verileri  

n  Halihazırda uyumlaştırılan ve uygulanan tüm politika ve önlemleri dikkate alan 
“Önlemli” projeksiyon 

n  Planlanan tüm politika ve önlemleri dikkate alan “ Ek Önlemli” projeksiyon 
n  Olağan “Önlemsiz” projeksiyon, bu projeksiyon için başlangıç yılı olarak seçilen 

yıldan sonra planlanan, uyumlaştırılan, uygulanan tüm politika ve önlemleri 
hariç tutmalıdır.  

n  Sosyo-ekonomik  varsayımlar üzerine veriler 
n  Gerekli bilgiler 

n  Tahminlerde hariç tutulan kaynakların açıklanması, hariç tutma neden(ler)i de 
dahil olmak üzere 



Kılavuzlara göre Ana Hatlar (6) 
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n  Emisyonların coğrafi dağılımı 
n  Politika ve önlemlerin fayda ve maliyetleri  
n  Ulusal Programın değerlendirilmesi ve denetlenmesi 



Emisyon Azaltım Yol Haritası 
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n  Teknik belge (Excel tabloları?) 
n  Önlemlerin detaylı tanımı 
n  Zaman çizelgesi 
n  Sorumlu kurum 
n  Önlemlerin etkisi  



Program Örnekleri 

14 source: AEA 2008 

En iyi 
uygulama 



En İyi Uygulanan Program Örnekleri 
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n  Belçika, Kıbrıs, Danimarka, Almanya, (Letonya), Malta, 
Portekiz, Slovenya, İngiltere 

n  Avrupa Komisyonu NEC web-sitesinde mevcut: 
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/nationalprogr_dir200181.htm   



Açık Uçlu sorular 
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n  Teknik Destek projesince geliştirilen taslak projeksiyonlar ve 
tavan değerleri için zaman çizelgesi 

n  Yönetmelik içeriği ve zaman çizelgesi (ya da birincil 
mevzuat) 

n  “Sera gazı ve Hava Kirliliği Etkileşim ve Sinerjileri” 
Modelindeki emisyon verilerini dahil etmek için,  
“Uluslararası Uygulamalı Sistemler Analiz Enstitüsü” ile ikili 
görüşmeler  

n  Önlemin etkisinin değerlendirilmesi 
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