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 Amaç
 İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı
emisyonlarının azaltılması, sınırlandırılması ve yutak
alanların artırılması için yürütülen projelerin kayıt altına
alınması

 Kapsam
 Türkiye sınırları içerisinde Sera gazı emisyonlarının bir veya
bir kaçının, azaltılmasını ve yutak alanların artırılmasını
amaçlayan doğrulanmış emisyon azaltım sertifikası elde
etmiş veya elde etmek amacıyla Gönüllü Karbon
Piyasasında geliştirilmekte olan veya geliştirilmiş projeler

 Proje Sahibi Kaydı
 Ek-1 de yer alan form ve belgeler

 Proje Kaydı
 24/05/2004 tarihinden sonra başlatılmış ve sonuçlanmış
projeler,
 Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte olan
ve/veya ileri bir tarihte başlayacak olan projeler,

 Proje Kaydı

 Onaylama aşamasında olan projeler için:
 Proje künyesi (Ek-2)

 Onaylanmış projeler için:

Proje künyesi (Ek-2)
Sürdürülebilir Kalkınma Kıstasları (Ek-3)
Onaylanmış proje tasarım belgesi
Başka bir dilde ise onaylanmış proje tasarım belgesinin proje sahibi tarafından
onaylanmış Türkçe özeti
 Onaylama raporu
 Başka bir dilde ise onaylama raporlarının Bağımsız Denetleyici Kuruluş tarafından
hazırlanmış Türkçe özeti veya noter tasdikli Türkçe çevirisi





 Doğrulanmış projeler için:

Proje künyesi (Ek-2)
Sürdürülebilir Kalkınma Kıstasları (Ek-3)
Onaylanmış proje tasarım belgesi
Başka bir dilde ise onaylanmış proje tasarım belgesinin proje sahibi tarafından
onaylanmış Türkçe özetini,
 Onaylama raporu
 Doğrulama raporu
 Başka bir dilde ise onaylama ve doğrulama raporlarının Bağımsız Denetleyici Kuruluş
tarafından hazırlanmış Türkçe özetleri veya noter tasdikli Türkçe çevirileri





 Proje Kaydı
 Proje başvuru belgeleri eksiksiz olan projeler, Bakanlıkça uygun
bulunması durumunda sicile kayıt edilir ve bu projelere sicil numarası
verilir.
 Uygun bulunmayan başvurular için on beş iş günü ilave süre tanınır.
Bu süre içerisinde Bakanlıkça belirlenen tüm şartların eksiksiz yerine
getirilmesi durumunda projeler sicile kayıt edilir.
 Onaylanmış projelerin başvuruları en geç kırk iş günü içerisinde
değerlendirir ve iş bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan ulusal sürdürülebilir
kalkınma kıstasları çerçevesinde uygun bulunması durumunda Ek4’te verilen “Kayıt Onay Belgesi” düzenlenir.
 Kayıt Onay Belgesi düzenlenen projelerin bilgi ve belgeleri
www.karbonkayit.cob.gov.tr adresi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılır.

Elektronik Kayıt Sistemi
 www.karbonkayit.cob.gov.tr;
 www.iklim.cob.gov.tr;

 Kayıt Sistemi (Sicil) ne sağlayacak?
 Geleceğin Karbon piyasalarına yönelik ilk adım,
 Projeler sonucu azaltılan sera gazı emisyonlarının kayıt altına
alınması ve izlenmesi,
 Tüm taraflar için 2012 sonrasına ve olası zorunlu piyasa için
hazırlık (yaparak öğrenme-learning by doing),
 Karbon Piyasa Mekanizmalarına ilişkin farkındalığın artması,
 Karbon azaltım sertifikalarının nerede ve hangi proje ile
oluşturulduğu tespit edilerek, mükerrer sayım/satış (double
counting) önüne geçilmesi,
 Piyasada şeffaflığın ve bütünlüğün sağlanması,

 Kayıt Sistemi (Sicil) ne sağlayacak?(Devam)
 Türkiye’de
üretilen
karbon
sertifikaların
güvenirliğinin
artırılması,
 Türkiye’nin karbon varlık değerinin artması,
 Ulusal projeler için tek adres ve kamuya açık veri tabanı
oluşturulması,
 Projelere dair bilgi paylaşımının artması ile iyi uygulamaların
teşvik edilmesi ile zorunlu piyasa standartlarına yakınlaşması,
 Uluslar arası platformlarda ulusal çabaların sergilenmesi ve
Türkiye’nin yatırım açısından daha cazip hale getirilmesi
 İkili anlaşmalar ile Türk karbon sertifikalarının yüksek fiyatlar
ile satışının önünün açılmasına katkıda bulunabilir.
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Teşekkür ederim…

