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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Sektörde yönetim, izleme ve geri dönüşüm uzmanlığı ve AB 
deneyimi talebi bulunduğundan, elektrik sektöründe kullanılan 
SF6’nın geri dönüşümüne odaklanmak son derece önemlidir. Katılım 
sürecine katkıda bulunan bu proje, eğitim, izleme, yönetim ve geri 
dönüşüm süreçlerinde mevzuatın uygulanmasına yönelik öneriler 
sunmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla, bu projenin çıktıları arasında, 
AB Üye Devletleriyle gelişmiş, güçlü ve sürdürülebilir bir diyalog 
yoluyla elektrik sektöründe SF6 gazının yeni mevzuata uygun geri 
dönüşümü/yönetimi konusunda bir çerçeve oluşturmak ve elektrik 
endüstrisinde SF6 gazı ile ilgili kişilere, STK’lara ve STK üyelerine AB 
standartlarına uygun eğitimler vermek yer alacaktır. Belirtilen çıktıların 
elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:

• AB ve Türkiye’deki mevzuat, standart ve istatistikler hakkında 
masa başı çalışması ve karşılaştırma

• Masa başı çalışmaların desteklenmesi ve ağ oluşturulması için eş-
faydalanıcı ülkeye bir çalışma ziyaretinin düzenlenmesi

• Taslak uygulama tavsiyesi raporunun hazırlanması için bir çalışma 
grubunun oluşturulması

• Yerel ve ulusal politika belirleyicilerle 2 toplantının yapılması
• Taslak raporun hazırlanması ve (devlet kurumlarına) sunulması
• AB ve Türkiye’den ilgili STK’ların ve STK üyelerinin katılımıyla bir 

komisyonun kurulması
• Paydaşlar için bir Bilgilendirme Konferansının Düzenlenmesi
• Bir AB F-Gaz Geri Dönüşüm Tesisine Çalışma Ziyaretinde 

Bulunulması
• Teknik ve politika ile ilgili temel referans materyallerinin tercüme 

edilerek dağıtılması
• STK’lara ve geri dönüşüm şirketlerinin temsilcilerinde SF6 gazı 

hakkındaki AB standartları konusunda eğitim verilmesi
• İlgili çalışanlara, SF6 gazının kullanılması/izlenmesi konusunda 

eğitim verilmesi
• Karbon ayak izi hakkında kamu farkındalığını artırmaya yönelik 

seminer düzenlenmesi
• 3 yıllık bir diyalog stratejisi raporunun hazırlanması
• Etki Değerlendirme Raporu

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, SF6 gazının yönetimi, izlenmesi 
ve geri dönüşümünü standart hale getirmek için 
Türkiye ve AB arasında işbirliği ve sürdürülebilir 
bir diyalog oluşturmak ve STK’ların sürece daha 
fazla dahil edilmesi yoluyla AB’ye katılım sürecine 
katkıda bulunmaktır. Proje, özellikle karşılıklı bilgi 
alışverişi ve işbirliği yoluyla elektrik sektöründe 
SF6 gazının, F-gazları ile ilgili yeni mevzuata 
uygun geri dönüşümü/yönetimi konusunda bir 
çerçeve oluşturmayı ve elektrik endüstrisinde SF6 
gazı ile ilgili kişilere, STK’lara ve STK üyelerine AB 
standartlarına uygun eğitimler vererek farkındalık 
arttırmayı amaçlamaktadır. 
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