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TEBLİĞ 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sera gazı emisyon azaltımı sağlayan ve karbon sertifikası elde 
etmek amacıyla geliştirilen projelerin kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, karbon sertifikası elde etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içerisinde geliştirilen projelerin kayıt altına alınmasına dair usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 

b) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine, 

c) 16/10/2003 tarihli ve 4990 sayılı Kanun ile uygun bulunan Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine, 

ç) 5/2/2009 tarihli ve 5836 sayılı Kanun ile uygun bulunan Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne, 

d) 20/6/1990 tarihli ve 3656 sayılı Kanun ile uygun bulunan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere 
Dair Montreal Protokolüne, 

e) 20/6/1990 tarihli ve 3655 sayılı Kanun ile uygun bulunan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair 
Viyana Sözleşmesine, 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) Bağımsız denetleyici kuruluş: Kyoto Protokolünün ilgili organlarınca akredite edilmiş, projelerin 
onaylanması ve doğrulanması konusunda yetkili, bağımsız denetleyici kurum veya kuruluşu, 

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, 

c) Doğrulama: Bağımsız denetleyici kuruluş tarafından onaylanan projenin beyan ettiği sera 
gazı azaltımlarının kabul edilen doğrulama kıstasları esas alınarak yapılan periyodik inceleme, ölçüm, izleme 
ve denetim sonucunda doğrulanması işlemini, 

ç) Doğrulama raporu: Bağımsız denetleyici kuruluş tarafından doğrulama sonrasında verilecek olan 



raporu, 

d) Emisyon: Sera gazı emisyonlarını, 

e) Emisyon azaltımı: Proje sonucunda gerçekleşen karbondioksit eşdeğer ton birimindeki sera 
gazı emisyon azaltımını, sınırlandırılmasını veya tutulmasını, 

f) Gönüllü karbon standartları: Sera gazı emisyon azaltım projelerinin geliştirilmesi, kayıt edilmesi ve 
sertifikalandırılmasına dair oluşturulmuş standartları, 

g) Gönüllü karbon standart kuruluşu: Gönüllü karbon standartları oluşturan, bu standartlara uygun 
olarak proje kaydına dair iş ve işlemleri gerçekleştiren ve karbon sertifikalarını tescil eden organizasyonu, 

ğ) Gönüllü karbon piyasası: Kyoto Protokolünün esneklik mekanizmalarından bağımsız olarak işleyen, 
gönüllülük esasında kurulmuş ve karbon sertifikalarının alım ve satımının yapıldığı piyasayı, 

h) Karbon sertifikası: Sera gazı emisyon azaltım projelerinin bağımsız denetleyici kuruluş tarafından 
doğrulanması ve gönüllü karbon standart kuruluşu tarafından belgelendirilmesi sonucu elde edilen ve 
karbondioksit eşdeğer ton cinsinden ifade edilen sertifikayı, 

ı) Karbondioksit eşdeğer ton: Sera gazlarının küresel ısınma potansiyelinin karbondioksit 
gazı cinsinden ifade edilen ton cinsinden birimini, 

i) Onaylama: Bağımsız denetleyici kuruluş tarafından projenin beyan ettiği sera 
gazı azaltımlarının kabul edilen onaylama kriterleri esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda 
onaylanması işlemini, 

j) Onaylama raporu: Bağımsız denetleyici kuruluş tarafından onaylama sonrasında verilecek olan 
raporu, 

k) Proje: Sera gazı emisyonlarının bir veya bir kaçının azaltılmasını sağlayan ve karbon 
sertifikası elde etmek amacıyla geliştirilmekte olan veya geliştirilmiş projeyi, 

l) Proje sahibi: Projeyi geliştiren gerçek veya tüzel kişiyi, 

m) Proje tasarım belgesi: Uluslararası kabul görmüş herhangi bir karbon piyasa 
standardı çerçevesinde geliştirilmiş projeye özgü bilgileri içeren belgeyi, 

n) Sera gazı emisyonları: Kyoto Protokolü ve Montreal Protokolü ile kontrol altına 
alınmış küresel ısınmaya neden olan gazları 

ifade eder. 

Proje sahibi kaydı 

MADDE 5 – (1) Proje sahipleri Bakanlığa kayıt olmakla yükümlüdür. Proje sahipleri kayıt için Ek-
1’de verilen formu doldurarak Ek-2’de belirtilen belgeler ile birlikte Bakanlığa başvurur. 

(2) Belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda proje sahibine istenen belgelerin 
tamamlanması için 20 gün süre tanınır. 

Proje kaydı 

MADDE 6 – (1) Proje sahipleri projelerini Bakanlığa kayıt ettirmekle yükümlüdür. 



(2) Proje sahipleri projelerinin kaydı için, Ek-3’te yer alan Proje Künyesi ile birlikte aşağıdaki 
belgelerin elektronik kopyasını, projenin karbon sertifikasını elde etmesini müteakip 30 gün içerisinde 
hazırlayarak Bakanlığa başvurur. 

a) Onaylanmış proje tasarım belgesi, 

b) Onaylama raporu, 

c) Gönüllü karbon standart kuruluşu tarafından projenin kayıt edildiğini ve sertifikalandırmanın 
yapıldığını gösterir bilgi ve/veya belgeler, 

ç) Doğrulama raporu. 

(3) Belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda proje sahibine istenen belgelerin 
tamamlanması için 20 gün ilave süre tanınır. 

Gönüllü karbon standart kuruluşları 

MADDE 7 – (1) Gönüllü Karbon Standart Kuruluşları, her yılın Ocak ve Temmuz ayları sonuna 
kadar önceki altı ay içinde Türkiye’de geliştirilen ve kendilerinin kaydettikleri ve/veya 
sertifikalandırdıkları projeler ile ilgili bilgileri Ek-4’te yer alan formata uygun olarak Bakanlığa iletir. 

Bağımsız denetleyici kuruluşlar 

MADDE 8 – (1) Bağımsız Denetleyici Kuruluşlar, her yıl Ocak ve Temmuz ayları sonuna 
kadar önceki altı ay içinde Türkiye’de geliştirilen ve kendilerinin onayladıkları veya doğruladıkları projeler ile 
ilgili bilgileri, Ek-5’te yer alan formata uygun olarak Bakanlığa iletir. 

Bilgi ve belge bildirimi 

MADDE 9 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda ilave bilgi veya belgenin ibrazını isteyebilir. 

(2) Bakanlık tarafından kayıt için elektronik sistemin kurulması durumunda, bu 
Tebliğ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan iş ve işlemler bu sistem üzerinden gerçekleştirilir. 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ 

MADDE 10 – (1) 7/8/2010 tarihli ve 27665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Proje kaydı 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Proje sahipleri, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce gönüllü karbon 
standart kuruluşları tarafından sertifikalandırma işlemi tamamlanmış tüm projelerini Ek-3’te yer alan proje 
künyesi ve 6 ncımaddenin ikinci fıkrasında yer alan belgeler ile 31/12/2013 tarihine kadar Bakanlığa kayıt 
için iletmekle yükümlüdür. 

(2) Gönüllü karbon standart kuruluşları Türkiye’de geliştirilen ve kendilerinin kayıt ettikleri ve/veya 
sertifikalandırdıkları tüm projeler ile ilgili bilgileri, 31/12/2013 tarihine kadar Ek-4’te yer alan formata uygun 
olarak hazırlayıp Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. 

(3) Bağımsız denetleyici kuruluşlar, Türkiye’de geliştirilen ve kendilerinin onayladıkları ve/veya 
doğruladıkları tüm projeler ile ilgili bilgileri, 31/12/2013 tarihine kadar Ek-5’te yer alan formata uygun olarak 
hazırlayıp Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. 



Yürürlük 

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 

  

 

  
 

  
 


