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Bileşen 1:Hedefler
• İklim ile ilgili mevcut politika ve stratejilerin gelişimiyle ilişkili olarak
tam/güvenilir bir temel/ana hat oluşturulması
• Kurumsal performansın değerlendirmesi
• İklim değişikliği risklerinin azaltım performansının arttırılması için
engeller ve fırsatlara dair analiz yapılması
• Düşük karbonlu kalkınmaya yönelik boşluk/açık, engeller ve fırsatlar
analizinin geliştirilmesi içın kurumsal kapasitenin belirlenmesi

Bileşen 1:Çıktılar
Mevcut Durum Raporu/
Status Report

Talep Durum Raporu/Demand
Status Report

Durum Temel Raporu/
Baseline Report
Engeller ve Fırsatlar
Raporu/Barriers and Opportunities
Report

Boşluk Analizi Raporu/ Gap
Analysis Report

Aktivite 1.1.1 Durum Raporu Çalıştayı ilk sonuçları
• Paydaşlarımızla ilk buluşmamızda
tüm hedef sektörlerimizden en az
bir temsilci ile bir araya geldik
• Tarım, Ulaştırma, Binalar, Atıklar,
Sanayi ve Enerji sektörlerindeki
mevcut durum ile ilgili
araştırmalarımıza detaylı katkılar
derlendi
• Aktivite 1.1.1 Durum Raporu
çalıştayı ve Aktivite 1.1.2 Talep
Durum Raporu çalıştayının raporları
Aralık ayı sonunda web sitemizden
yayınlanacaktır.

• Sektörleri ele aldığımızda
• Tarım sektöründe en önemli
emisyon kaynaklarından birinin
enterik fermentasyon olduğu dikkat
çekti
• Yetiştiricilerin eğitimi ve iyi tarım
uygulamalarının taşıdığı potansiyel
faydaya dikkat çekildi
• Biyogaz üretiminin teşviki ile
sağlanabilecek faydaya dikkat
çekildi

Aktivite 1.1.1 Durum Raporu Çalıştayı ilk sonuçları
• Ulaştırma sektöründe kompleks bir
sektör olamasına rağmen iyi işleyen
bir toplu taşımacılık
operasyonunun hem yakıt
tüketiminde hem de emisyonlarda
bir azalma sağanabilir
• Binalarda enerji verimliliği ile ilgili
çalışma veri ve bulguların biraz
daha fazla olduğu söylenebilir
• ÇŞB’nin “TURKUAZ” şehirler projesi
ile düşük karbona geçiş için önemli
adımlar atılması beklenmektedir.

• Atık sektöründe ise yerinde
ayrıştırmanın önemi ve atığın
kaynağı hakkında bilgi edinmenin
önemi vurgulandı.
• Enerji ve Sanayi alanında ise
paydaşlarımızla biraz daha yakın
temasa geçerek bulgularımızı
güçlendirmemizin mümkün
olacağı anlaşılmıştır.

Aktivite 1.1.2 Talep Durum Tespit Raporu Çalıştayı
• Türkiye’de odak Bina, ulaştırma, atık ve tarım sektörlerindeki trendler
• Odak sektörlerde Sera Gazı Emisyonlarının ve azaltım potansiyellerinin
gözden geçirilmesi
• Sektörlere özgü Sera Gazı Emisyon trendleri ve projeksiyonlar
• Sektörlere özgün SGE azaltım potansiyelleri

• Odak sektörlerde düşük karbonlu ekonomiye geçiş politikaları
• Emisyon azaltım potansiyellerine ve hedeflere ulaşma politikalarının
değerlendirilmesi

Aktivite 1.3 Engeller ve Fırsatlar Çalıştayı
• Emisyon azaltım potansiyelleri ve
bu potansiyellere ulaşmanın
önündeki Engeller ...
• Engellerin önümüze serdiği kapı:
Fırsatlar.
• Engel/Fırsat Kavramları
• Engel/Fırsat çeşitleri
• Sektörler için durum...

• Çeşitli sektörlerde yasalarla ilgili
engeller
• Davranışlarımıza dair engeller
• Basit değişimlerle
yakalayabileceğimiz fırsatlar
• Düşük karbona geçiş için oluşan
uluslararası finansman fırsatları

Aktivite 1.2 Boşluk Analizi
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• Kurumsal yapımız
• Yasalarımız
• Sektörlerin kurumsal ve yasal
boşlukları
• Uluslararası anlaşmaların
gereklilikleri
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