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Bilindiği üzere, Türkiye 2014 yılından bu yana, Dünya Bankası tarafından gelişmekte olan
ülkelerin piyasa mekanizmalarından etkin olarak yararlanmalarına yönelik kapasite gelişimini
sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (Partnership for Market
Readiness (PMR)" projesinin başarılı uygulayıcılarından biri konumundadır. Proje kapsamında
Türkiye'de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik olarak piyasa temelli
mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri ile bu mekanizmaların ülkemize
uygunluğunu araştırma amaçlı çalışmalar yapılmaktadır.
 

 Ankara'da pilot bir emisyon ticaret sisteminin tasarımBu kapsamda, 5-6 Ağustos 2019 tarihlerinde
özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla yapılacak olan "Emisyon Üst Sınırının Belirlenmesi ve
Ulusal Tahsisat Planının Geliştirilmesi" bileşenine ilişkin kamu ve özel sektöre yönelik genel
bilgilendirme ve birebir toplantılar yapılmıştır. Ayrıca, emisyon ticaret sisteminde (ETS)
uygulanabilecek farklı tasarım kurguları, farklı fiyatlar ve emisyon üst sınırı gibi unsurların olası
etkileri de söz konusu model çalışması ile ortaya konulacaktır. Bu çalışmalar kapsamında ETS ile
sağlanabilecek emisyon azaltımlarının ve oluşabilecek muhtemel ekonomik etkilerin daha iyi
anlaşılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla toplantılarda söz konusu modelleme çalışmalarının
ülkemiz koşullarını ve sektörel özelliklerini yansıtabilmesi ve hem kamuya hem de özel sektöre
konuya ilişkin doğru bir öngörü sağlaması için ilgili sektörlerden ilgili verilerin toplanması önem
arz etmektedir.
 
Bu kapsamda, bahse konu modelleme çalışmasının etkin bir şekilde yürütülmesi ve hem pilot
ETS'nin kurallarının doğru bir şekilde ortaya konulması hem de ekonomiye etkisinin belirlenmesi
amacıyla ekte belirtilen en güncel yıla ait verilerin Bakanlığımıza tam ve eksiksiz bir şekilde 30
Eylül 2019 tarihine kadar resmi yazı ve e-posta (tuba.seyyah@csb.gov.tr) ile iletilmesi
gerekmektedir. Verilerin iletilmesinin ardından kurumlarımız ve özel sektör temsilcilerimizle
verilerin tartışılmasına ve anlaşılmayan kısımların anlatılmasına yönelik olarak birebir toplantılar
yapılacaktır.
 
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
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