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Politika ve 
Strateji 

Geliştirme 

Sera Gazlarının 
İzlenmesi ve 

Emisyon 
Ticareti 

  

Ozon 
Tabakasının 
Korunması 

İklim Değişikliği 
Uyum 



Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi ve ilgili uluslararası kuruluşlar 
nezdinde ulusal odak noktalığı görevlerini yürütmek, 

 
Sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim 
değişikliğine uyum, finansman ve teknoloji transferi 
konularına yönelik politika ve strateji geliştirmek, ilgili 
kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve 
yasal mevzuat hazırlamak, 
 



 Bakanlığımız koordinasyonunda 
İklim Değişikliği I.Ulusal Bildirim 
hazırlandı. (mevcut durum 
analizi, sera gazı emisyon 
envanteri, politika ve önlemler, 
projeksiyonlar…) 
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Ulusal İklim Değişikliği Strateji 
Belgesinde  
 Enerji,   
 Sanayi,  
 Ulaştırma, 
 Tarım ve Ormancılık 
 Atık 

gibi sektörlere ait kısa, orta ve 
uzun vadeli politika hedefleri 
belirlenmiştir.  



 İklim değişikliği politikalarını  kalkınma politikalarıyla 
entegre etmek 

 Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 
arttırmak 
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 İklim değişikliğiyle mücadeleye “ özel şartları ” 
çerçevesinde aktif katılım sağlamak 

 Yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına Düşük 
karbon yoğunluğu ile sunabilmek 
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 Başbakanlık 2004/13 sayılı genelgesi ile İklim Değişikliği Koordinasyon 
Kurulu (İDKK) oluşturulmuştur. 

 

 Kurul Başkanı: Çevre ve Şehircilik Bakanı 
 

 Kurul Üyesi Kurumlar: Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Denizcilik, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, 
TOBB ve TÜSİAD  

 

 



 Sera gazı emisyon kontrolü  

     (Enerji, Ulaştırma, Sanayi, Atık,   

Arazi  Kullanımı-Tarım ve Ormancılık) 

 İklim Değişikliğine Uyum 

 Teknoloji Geliştirme ve Transferi 

 Finansman 

 Eğitim ve Kapasite Artırımı 

 İzleme ve Değerlendirme 

                           



 “Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ”nin uygulamaya 
konmasını temin etmek  
 2010- 2023 yıllarına yönelik stratejik ilkeleri ve 
hedefler belirlemek 
 
 Tarih: 
Haziran 2009  - Haziran 2011 
 
Hazırlık Süreci: 
25 Çalıştay, 180 kurum/ kuruluş, 500 uzman & karar 
verici 
Katılımcılar:  

Milletvekilleri  
 Kurum/kuruluşlar 
 Özel Sektör Temsilcileri 
 STK’lar 
 Üniversiteler 



 Kısa ve orta vadede altyapı ve kapasite gelişimleri sağlanarak uzun 
vadede Sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğiyle 
mücadele etmek,  

 İklim değişikliği politikalarını  kalkınma politikalarıyla entegre 
etmek. 

 Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak. 
  Yüksek yaşam kalitesini düşük karbon yoğunluğu ile birleştirmek 



 

1. ENERJİ SEKTÖRÜ 
 

2. BİNA SEKTÖRÜ 
 

3. ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
 

4. SANAYİ SEKTÖRÜ 
 

5. TARIM  SEKTÖRÜ 
 

6.  ATIK SEKTÖRÜ 
 

7. ARAZİ KULLANIMI VE ORMANCILIK 
SEKTÖRÜ 
 

8. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM 



 Yenilenebilir enerji payını 
Toplam enerji payı içerisindeki 
oranını arttırılması 
 
 Hidroelektrik potansiyelinin 
ve diğer yenilenebilir enerji 
kaynaklarının değerlendirilmesi 

 
 



 Enerji verimliliğinde Ar-Ge mali imkanlarının arttırılması 
 2023 yılına kadar elektrik dağıtım kayıplarının azaltılması 
 Temiz kömür teknolojileri ile kullanılarak elektrik 
üretiminde sera gazı emisyonunu sınırlandırılması 
  Akıllı şebeke uygulamaları 



 Mevcut linyit santrallerinin 
rehabilitasyonunun yapılması 

 Kojenerasyon, Trigenerasyon ve 
bölgesel ısıtma sistemleri 
kullanımının teşvik edilmesi 

 Birincil Enerji yoğunluğunun 
düşürülmesi 

 10 bin m2 üzerindeki 100 tep 
üzeri enerji tüketen kamu 
binalarında enerji 
yöneticilerinin atanması 



 2007 yılında, takriben 200 Milyar kWh’lik 
Türkiye tüketiminin 35,8 Milyar kWh ’ lik 
bölümü Hidrolik santrallardan 
karşılanmıştır. Devreye girecek bu 
santrallar dolayısıyla, doğalgazlı 
termiklere kıyasla, yılda en az 15 milyon 
ton CO2 emisyonu önlenebilecektir  

40 000 MW olarak belirlen ekonomik 
HES potansiyelimizin henüz üçte biri 
kullanılmakta olup, 2013 yılına kadar 
tamamından faydalanmak üzere önemli 
adımlar atılmaktadır.  







 Binalarda enerji verimliliğinin arttırılması  
 2017 yılından itibaren yeni binaların yıllık enerji ihtiyacının en az %20 sinin  

yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi 
 2023 yılında en az 1 milyon konut ile toplam kullanım alanı 10 bin m2 

üzerindeki ticari ve kamu binalarında ısı yalıtımı ve enerji verimli 
sistemlerin oluşturulması  



 

 Toplu Konut Projelerinde bölgesel enerji üretimini yaygınlaştırılması 
 Yağmur suyu geri kazanım sistemlerini içeren yapılaşmanın 

özendirilmesi 
 Sıfır emisyonlu bina, ekolojik bina kriterlerinin oluşturulması  
 Binalarda enerji performans yönetmeliği uygulanması ve 2017 yılına 

kadar tüm binalara Enerji Kimlik Belgesi verilmesi 



 
 Kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılması 
 Su kayıp kaçak oranlarının azaltılmasına yönelik sistemlerin 

yaygınlaştırılması 
 2023 yılında kadar yeni yerleşme ölçeğinde seragazı emisyonunun 

mevcut yerleşmelere göre en az %10 azaltılması 



 Kentsel ulaşım yasası hazırlanması 
 Yük taşımacılığında kara yolunun payının azaltılması 
 Ana Yönetim Trafik Yönetim Sistemi kurulması 
 Kentlerde elektrikli otomobiller için dolum istasyonları kurulması 
 Bisiklet ve yaya yollarını cazip kılacak düzenlemelerin tamamlanması 
 Tüm ulaşım hatlarının sera gazı emisyonları açısından incelenmesi 



 Temiz yakıt ve araç teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmaları yapılması 
 Vergilendirme sisteminde seragazı emisyon azaltıcı yeni düzenleme 

yapılması 
 Uluslararası deniz ve hava taşımacılığında sera gazı emisyon 

sınırlandırılması 
 Yavaş şehir (Slow city) kavramının özendirilmesi ve uygulama yapılaması 
 Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Geliştirilmesi 



 Sanayi iklim değişikliği teknoloji platformu oluşturulması  
 Kobilere yönelik enerji verimliliği ve seragazı emisyonlarının 

sınırlandırılması konularında bilgilendirme yapılması eğitim ve danışmanlık 
desteği sağlanması 

 Sanayi sektöründe üretilen GSYİH başına eşdeğer CO2 yoğunluğunun 
azaltılması  

 Düşük karbonlu kalkınma için finansman modeli geliştirilmesi 



 

 Sera gazı emisyonlarının 
sınırlandırılması ve enerji 
verimliliğine yönelik yasal düzenleme 
yapılması 

 Teknoloji merkezlerinde Sanayide 
düşük karbon yoğunluğuna yönelik 
çalışmalar yapılması  

 Ürün bazında karbon ayak izi 
uygulaması  

 Seragazı emisyonlarının 
azaltılmasına yönelik Teknoloji 
İhtiyaç Analizi (TNA) yapılması 

 



 

 Toprakta tutulan karbon stok miktarını belirlemek ve 
arttırılması 

 Tarım sektöründen kaynaklanan seragazı emisyonlarını 
sınırlandırılması 

 Basınçlı sulama ve kapalı boru sistemlerinin 
yaygınlaştırılması  

 Mera bilgi sisteminin tamamlanması 



 

   
 Geri kazanım tesislerinin kurulması 
Düzenli depolama tesislerinde 
biyogaz elde edilmesi 
Kompost ve biyometanizasyon 
tesislerinin kurulması  
Enerji değeri olan tüm atıklardan  
yenilenebilir enerji üretmeye yönelik 
çalışma yapılması 
Etkin Atık yönetiminin sağlanması 
2023 yılına kadar Vahşi Depolama 
sahalarının %100 ünün kapatılması 



 Orman alanlarında tutulan karbon 
miktarını arttırılması 

 Arazi kullanım ve ormancılık 
konularında iklim değişikliği ile 
mücadeleye yönelik yasal ve 
kurumsal yapıyı güçlendirilmesi 

 

Maki ve step alanları da dahil 
olmak üzere ormancılık 
sektöründe karbon tutma 
potansiyelinin belirlenmesi  



 

 İklim Değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi  

 Tarım ve sanayi sektöründe kullanılmak üzere atık-suların arıtılmasının 
ekonomik araçlarla teşvik edilmesi 

 İklim değişikliğinin büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği üzerine 
etkilerinin belirlenmesi  

 İklim değişikliğinin genel makroekonomik değişkenlere (büyüme, gelir, 
istihdam vb..) olası etkilerinin dinamik olarak incelenmesi ve ulusal 
strateji/politikalara planlara yansıtılması 



 

 Doğal afetler için İzleme tahmin ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi  
 Hassas Bölgelerde İklim Değişikliği Araştırma Merkezi kurulması 
 Kuraklık ve Taşkın bilgi sistemi kurulması 
 Biyo-teknolojinin  olanakları ile bitkilerde iklim  değişikliğine uyumun 

sağlanmasına yönelik araştırma ve uygulama yapılması  



İZLEME VE YÖNLENDİRME 
KOMİTESİ 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA 
GRUBU 

•İDKK üyesi kurumlar en az Daire Başkanı düzeyinde 
temsil edilir (1 asil+1 yedek üye) 
•Yılda bir kez toplanır (En geç haziran ayı sonuna kadar) 

Sektörel İzleme Raporlarının değerlendirilmesi (30 gün) 
•İDKK üyesi kurumların iklim değişikliği konusunda 
çalışan birimlerinin temsilcileri (1 asil+1 yedek üye) 
•İDKK Çalışma Gruplarının temsilcileri (1 asil+1 yedek 
üye) 
 
 

Sektörel İzleme Raporlarının hazırlanması (45 gün) 
Enerji (ETKB) Binalar (ÇŞB) 
Sanayi (BSTB) Atık (ÇŞB)   
Ulaştırma (UBAK) Tarım (GTHB) 
Uyum (DSİ)                    Arazi Kul. ve Orm. (OGM) 
Sektörler Arası Ortak Konular (ÇŞB) 

ÇEVRİMİÇİ İDEP İZLEME SİSTEMİ 
http://uygulamalar.cevresehircilik.gov.tr/ 

İDEP’te yer alan eylemlerin sorumlu kurumları 
tarafından yetkilendirilmiş temsilcilerce veri girişi 
yapılması (1 Ocak-31 Mart) 



  
 Komite tarafından İDKK Toplantısı’nda yapılacak bilgilendirme 
aşağıdaki unsurları içerecektir: 
 
 Hedefin gerçekleşme durumu, 
 Hedefin gerçekleşmesine ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmeler, 
 Hedef kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan projeler, 
 Değerlendirme ve çözüm önerileri 

  
 Değerlendirme sonucunda İDKK’nın görüş ve önerileri Bakanlığımız 
    tarafından sorumlu kuruluşlara resmi olarak iletilecektir.  
 
 İDKK ’ nın önerileri çerçevesinde eylemlerde ya da uygulamalarda 

gerçekleştirilmesi düşünülen değişiklikler için sorumlu kuruluşlar planlarını 
hazırlayacak ve Bakanlığımıza iletecektir. 
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