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Türkiyenin Ýklim
Deðiþikliði Ulusal Eylem
Planýnýn Geliþtirilmesi
Projesi
21 Haziran 2010 tarihinde yapýlan son
toplantýnýn ardýndan iklim deðiþikliði ulusal
eylem planý hakkýndaki geliþmelerden TemmuzAðustos 2010 sayýmýzda sizlere bahsetmiþtik.
http://iklim.cob.gov.tr/iklim web sitesinde
konu ile ilgili yayýnlanan son dokümanlara
ulaþabilirsiniz.
Daha önceki sayýlarýmýzda karbon ticaretinden
bahsettiðimizi hatýrlarsýnýz, yine bu çalýþmalar
paralelinde yürütülen geliþmeleri de bu
sayýmýzda sizlerle paylaþacaðýz.
Türkiye, 24 Mayýs 2004 tarihinde Birleþmiþ
Milletler Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi
ne,26 Aðustos 2009 tarihinde ise Kyoto
Protokolüne taraf olarak iklim deðiþikliðine
yönelik yürütülen küresel mücadelede yerini
almýþ bulunuyor. Kyoto Protokolünün ilk
yükümlülük döneminde (2008-2012)
sayýsallaþtýrýlmýþ sera gazý azatlým veya
sýnýrlama yükümlülüðü bulunmayan Türkiye,
Protokolün emisyon ticaretine konu olan
esneklik mekanizmalarýndan yararlanamýyor
ve zorunlu piyasalara katýlamýyor.
Kyoto Protokolüne göre ülkeler iki genel sýnýfa
ayrýlmýþtýr. Ek 1 ülkeleri olarak anýlan ülkeler

geliþmiþ olan ülkelerdir. Bu listede yer almayan
diðer ülkeler ise geliþmekte olan ülkeler
olarak adlandýrýlýr ve Ek 2 ülkeleri olarak
protokolde yer alýr. Ek 1de yer alan ülkeler
sera etkisine neden olan gazlarýn salýnýmýný
azaltmayý kabul etmiþtir. Ek 1de yer almayan
ülkelerin sera gazý azaltma sorumluluklarý
yoktur ancak her yýl sonunda sera gazý
envanter raporu hazýrlayýp sunmakla
yükümlüdürler.
Kyoto Protokolü, Ek 1 ülkelerinin sera gazý
salýnýmý hedeflerine ulaþmak için baþka
ülkelerden salýným kotasý satýn alabilmeleri
esnekliðine imkân tanýmýþtýr. Bu emisyon
ticareti veya en çok üretilen sera gazýnýn
karbon olmasý nedeniyle karbon ticareti olarak
da tanýmlanýr.
Emisyon Ticareti ve/veya Karbon Ticareti Nedir?
Kyoto protokolünde emisyon azaltým
mekanizmasýný çalýþtýrmanýn en ekonomik
yolu olarak ortaya atýlan bir sistemdir.
Kyoto protokolü kapsamýnda her üye ülkeye
belli bir emisyon kotasý tahsil edilmekte ve
üye ülkelerin bu kotalarý kendi üreticileri
arasýnda paylaþtýrmasý beklenmektedir.
Plana göre ülkelerden yaklaþýk olarak 1990
yýlýndaki emisyonlarýnýn %5,7 altýna düþmeleri
beklenmektedir. Herhangi bir ülke yada üretici
kendi kotasýný aþarsa, daha az emisyon üreten
diðer ülke yada üreticilerden emisyon kotasý
satýn alabilecektir.
Türkiyede Gönüllü Karbon Piyasasý
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Her ne kadar Türkiye bahsi geçen esneklik
mekanizmalarýndan yararlanamasa da, bu
mekanizmalardan baðýmsýz olarak iþleyen,
çevresel ve sosyal sorumluluk ilkesi
çerçevesinde kurulmuþ olan Gönüllü Karbon
Piyasasýna yönelik projeler geliþtirilmeye ve
uygulanmaya devam ediyor.
Gönüllü karbon piyasalarýnda iþlem gören
sertifikalarýn geliþtirildiði projelere devam
ediliyor. Bugüne kadar ulusal bir kayýt
sistemimiz olmamasý nedeniyle net bir sayý
belli olmamakla birlikte Altýn Standart (Gold
Standard),VER ve VCS standart kuruluþlarýna
kayýtlý 100ün üzerinde Türk projesi bulunuyor.
Kayýt sistemleri GKP de giderek artýyor. Gönüllü
Karbon Piyasalarýnýn daha etkin iþlemesine
katkýda bulunacak bir sisteme, ulusal karbon
.

piyasa stratejisini geliþtirmek için ihtiyaç var.
Karbon kayýt sisteminde þeffaflýðý ve bütünlüðü
saðlamasý ve Türkiyede üretilen sertifikalarýn
güvenilirliðinin artmasý için iyi tasarlanmýþ
bir karbon kayýt sistemi gerektiði düþünülüyor.

yapýlabilecek.
Kayýt Ýçin Gerekli Belgeler
Ýlk defa projesinin siciline kayýt ettirecek tüzel
kiþi veya projenin geliþtirilmesi için

Türkiye'nin gönüllü karbon piyasasý (GKP) profili
Bugüne kadar kayýt olmuþ GKP projesi
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Tahmini Yýllýk Emisyon Azaltýmý

- 8 milyon ton eþdeðer CO2

Tahmini Piyasa Hacmi

83,2 milyon ABD Dolarý

Kuruluþlarý:
- Tebliðin Ek-1inde yer alan formun imzalý
ve kaþeli aslý
- Ýlgili dernekler müdürlüðünce onaylanmýþ
dernek tüzüðü
- Yetki Belgesi
- Dernek Kuruluþ bildirgesi
Bakanlýða kayýtlý proje sahipleri kayýt için
aþaðýda belirtilen belgeleri Bakanlýða
göndermelidir:
Onaylama aþamasýnda olan projeler için;
- Tebliðin Ek-2sinde verilen proje künyesini

Atýktan
Enerji Üretimi; 6;
5%

Jeotermal; 3; Biogaz; 1;
3%
1%

Hidro
Rüzgar
Atýktan Enerji
Jeotermal
Biogaz

Rüzgar; 49;
45%

Hidro; 50;
46%

Kaynak: Gold Standard, VCS,VER+,Ecosystem marketplace;16 Aðustos 2010

Karbon Proje Sicili
07.08.2010 tarihinden 27665 sayýlý Resmi
Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Sera
Gazý Emisyon Azaltýmý Saðlayan Projelere Ýliþkin
Sicil Ýþlemleri Tebliði ile Çevre ve Orman
bakanlýðý bünyesinde karbon sicili kurulmuþtur.
Karbon Siciline Kayýt Ýþlemleri
Sera gazý emisyon azatlým projesini geliþtiren
tüzel kiþi veya projenin geliþtirilmesi için
yetkilendirilmiþ kurum/kuruluþlar karbon
siciline kayýt yaptýrýlabilir.
Karbon siciline http://karbonkayit.cob.gov.tr
veya http://iklim.cob.gov.tr adreslerinden kayýt

Onaylanmýþ ve doðrulanmýþ projeler için;
- Tebliðin Ek-2sinde verilen proje künyesini,
- Tebliðin Ek-3ünde verilen sürdürülebilir
kalkýnma kýstaslarýný,
- Onaylanmýþ proje tasarým belgesini,
- Baþka bir dilde ise onaylanmýþ proje tasarým
belgesinin proje sahibi tarafýndan onaylanmýþ
Türkçe özetini,
- Onaylama raporunu,
- Baþka bir dilde ise onaylama raporlarýnýn
- Baðýmsýz Denetleyici Kuruluþ tarafýndan
hazýrlanmýþ Türkçe özeti veya noter tasdikli
- Türkçe çevirisini

yetkilendirilmiþ kurum/kuruluþlar öncelikle
kendilerini kayýt ettirmelidir. Kayýt için þu
belgeler gönderilmelidir:
- Yerel yönetimler ve kamu kurumlarý:
Tebliðin Ek-1inde yer alan formun imzalý ve
kaþeli aslý
Firmalar:
- Tebliðin Ek-1inde verilen formun imzalý ve
kaþeli aslý
- Noter tasdikli ticaret sicil belgesi
Ýmza sirküleri
Vakýflar,Dernekler ve Diðer Sivil Toplum
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Adým 1
Proje Sahibi

I. ve III. adýmlar
paralel olarak
yürütülebilir

ÇOB

ULUSAL KAYIT SÝSTEMÝNDE (http://karbonkayit.cob.gov.tr) KULLANICI HESABI AÇ: Destekleyici dökümanlar ile birlikte tebliðin Ek-Iinde yer alan
formun (kurumsal bilgi) doldurularak Çevre ve Orman Bakanlýðýna gönderilmesi
Baþvuru dökümanlarýnýn gözden geçirilmesi.
Belgeler eksiksiz mi?
EVET: Kullanýcý hesabýný aktive et;
HAYIR: Askýya al

Onaylandý

Kullanýcý hesabýnýn aktive edilmesi
Gerekli koþullarýn karþýlanmasý için ek
zaman tanýnmasý

Askýya Alýndý

PROJE KAYIT BAÞVURU SÜRECÝ

Adým 2
Proje Sahibi

ÇOB

Adým 3
Proje Sahibi

Tebliðin Ek-IIsinde yer alan proje künyesinin doldurularak Bakanlýða gönderilmesi

Kayýt baþvurusunun deðerlendirilmesi.
Belgeler eksiksiz mi?
EVET: Kullanýcý hesabýný aktive et;
HAYIR: Askýya al





Projenin ön kaydýnýn yapýlmasý
(Kamuya açýk deðil henüz)

Onaylandý

Gerekli koþullarýn karþýlanmasý için ek zaman
tanýnmasý

Askýya Alýndý

Elde edilmesini takiben 20 gün içerisinde onaylama raporunun
Projenin sürdürülebilir kalkýnma beyanýnýn (Tebliðin EK-IIünde yer alan formu kullanarak)
Proje tasarým belgesinin onaylanmýþ versiyonunun
Proje tasarým belgesinin son halinin Türkçe yönetici özetinin teslim edilmesi
Projenin onaylý olarak kaydedilmesi
(kamuya açýk deðil henüz)

Onaylandý
Teslim edilen belgelerin gözden geçirilmesi
ÇOB

Projenin tebliðin EK-IIIünde yer alan sürdürülebilir kalkýnma
göstergelerine göre deðerlenirilmesi. OLUMLU DEÐERLENDÝRME?
EVET: Kayýt et;
HAYIR: Askýya al

Askýya Alýndý

Eksiklerin, gerekli koþullarýnýn saðlanmasý için 15
gün ek zaman tanýnmasý

Onaylandý

Kayýt onaylý mektubu düzenlenmesi ve projenin
kamuya açýk sicilde listelenmesi
Proje baþvurusunun reddi ve sicil kaydýnýn
askýya alýnmasý

Askýya Alýndý

Adým 4
Proje Sahibi

ÇOB

Doðrulama raporlarý ve projenin statüsünü etkileyecek diðer ilgili belgelerin kopyalarýnýn ve bilginin Bakanlýk ile paylaþýlmasý
(deðiþikliðin gerçekleþtiði tarihten itibaren 20 gün içerisinde).

Projenin sicildeki statüsünün güncellenmesi ve bilgilerin sicil web sitesinde kamuyla paylaþýlmasý

Mevcut Durum Deðerlendirmeleri
Bu çalýþmalarla birlikte Ülkemizdeki mevcut
durumun deðerlendirilmesi çalýþmalarýnda
son noktaya da gelindi.

Konu ile ilgili taslak raporlarý Ýklim Daire
Baþkanlýðýnýn web sitesinde yayýnlandý.
Mevcut durum Deðerlendirme taslaðýnda
verilen Atýk Sektörü için yýllara göre verilen

Tablo 1. Türkiye'nin sektörlere göre toplam sera gazý emisyonlarý (milyon ton CO2
eþdeðeri), 1990-2008
Milyon ton

sera gazý ve CH4 emisyonlarýna iliþkin tablo
verilmektedir. (diðer sektör raporlarýna
kaynaklar bölümünde verilen baðlantýdan
ulaþabilirsiniz.)

Tablo 2. Türkiye'de atýk sektörü CH4 emisyonu, 1990-2007 (1000 ton)

Enerji

Endüstriyel
Ýþlemler

Tarýmsal
Faaliyetler

Atýk

Toplam

SERAGAZI
KAYNAKLARI

1990

132,13

15,44

29,78

9,68

187,03

1995

160,79

24,2

30,35

23,83

2000

212,55

24,37

27,37

2005

241,45

28,75

2007

288,7

2008

277,7

Atýk

Katý Atýk
Bertarafý

1.Düzenli
Depolama

2.Atýklarýn Kontrolsüz
Depolanmasý

1990

304,12

304,12

0

304,12

239,17

1995

967,32

967,32

111,18

856,14

32,72

297,01

2000

1.382,98

1.382,98

548,83

834,15

25,84

33,52

329,56

2005

1.416,78

1.416,78

545,02

871,76

29,26

26,31

35,71

379,98

2007

1.516,65

1.516,65

725,73

790,93

29,83

25,04

33,92

366,49

Kaynak: TÜÝK, 2010

Kaynak: TÜÝK, 2010
Not: Arazi kullanýmý ve arazi kullaným deðiþimlerinden kaynaklanan emisyonlar envantere dâhil edilmemiþtir.
Kaynaklar:
 Türkiye Mevzuatýnda Karbon Piyasalarýný Etkileyebilecek Hükümler
http://iklim.cob.gov.tr/iklim/Files/MEVZUAT%20TARAMASI%20%20FINAL.pdf
 Türk Vergi Kanunlarý ve Diðer Ýlgili Mevzuat Hükümleri Kapsamýnda
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Karbon Ticaretinin Vergilendirilmesi
http://iklim.cob.gov.tr/iklim/Files/karbon%20ticaretinin%20vergil
endirilmesi.pdf
 Taslak Raporlar
http://iklim.cob.gov.tr/iklim/AnaSayfa/resimliHaber/10-09-

01/T%c3%bcrkiye_nin_%c4%b0klim_De%c4%9fi%c5%9fikli%
c4%9fi_Ulusal_Eylem_Plan%c4%b1_n%c4%b1n_Geli%c5%9ftiri
lmesi_Projesi_Mevcut_Durum_De%c4%9ferlendirmesi_Taslak_Rap
orlar%c4%b1.aspx?sflang=tr
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Tüm Geri Dönüþebilir Atýklar Ýçin Tek Konteyner
ve belediye atýklarýnýn toplanma sistemi bu
kapsamdan ayrý tutulacaktýr.
6 Aðustosta taslak yönetmeliðin
açýklanmasýndan sonra paydaþlar federal
eyaletler ve yerel otoriteler gibi taraflarýn
görüþlerinin alýnmasý ve Alman kanunundaki
atýk çerçeve direktifini revizyonunu saðlamak
için süre tanýndý. Bu süre sonunda tahmin
bu ayýn ikinci yarýsý içerisinde taslak son
halini alacaktýr.
Taslak Avrupa Komisyonuna bildirilmeden önce
görüþ ve önerilerin alýnmasý için bakanlýklarýn
(sanayi ve çevre bakanlýðý gibi) onayýna
sunulacaktýr.
Leipzig Uygulamasý Hakkýnda
Almanyanin bir þehri olan Leipzigte 2 yýldýr
uygulanan bu pilot proje yapýlan bildirimlere
göre baþarýyla devam ediyor. Bu sistem tek
bir geri dönüþüm kutusu ile daha fazla geri
dönüþebilir malzemenin toplanmasýný saðlýyor.
Her gün belirlenen saatlerde kent içinde
belirlenen noktalardan konteynýrlarýn içinde
biriken atýklar sorumlu firma tarafýndan
toplanýyor.
Almanya geçtiðimiz ay sonunda Atýk Yönetimi
kapsamýnda yeni bir taslak yönetmelik
yayýnladý. Bu yönetmeliðe göre ayný
malzemeden veya farklý malzemelerden
üretilmiþ atýklar ayný geri dönüþüm kutusunda
toplanacak.
Konulacak olan bu yeni kutu ambalaj atýklarý
ve ambalaj atýðý dýþýndaki atýklarýn da (eski
plastik oyuncaklar, gazete, mutfak eþyalarý
v.b.) ayný sistemde toplanmasý fikrine
dayanýyor. Bu aslýnda Almanya için yeni bir
uygulama deðil, Leipzigte 2 yýldýr Gelbe
Tonne Plus isimli pilot proje ile uygulanmaya

devam ediyor. Ancak bu kanun ile birlikte
ülke genelinde bir uygulama baþlayacak.

Bu sistem ile halihazýrdaki sistemin haricinde
kiþi baþý 500 kg daha atýk toplandý.

Pilot bölgelere yerleþtirilen konteynýrlarda
hangi atýklar toplanacak bunlar belirlenecek.
Atýk kompozisyonu içerisinde büyük bir kýsmýn
plastik olmasý bekleniyor. Fakat benzer
malzemelerden üretilmiþ her þey atýlabileceði
için hangi malzemenin daha yüksek
miktarlarda çýkacaðý bilinemiyor.
Önemli bir noktada bu konteynýrlarda sadece
metal, ambalaj, küçük ev aletleri ve plastiklerin
atýklarý toplanacak, zaten var olan kaðýt, cam

Kaynak:European &Packaging Law 8 Ekim 2010
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Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi

Avrupa, Plastik Geri Dönüþümünde Oldukça Baþarýlý

Ýtalyadan 4lü ayrý toplama örneði (sýrasýyla; plastik, metal, cam ve kaðýt/karton ambalaj atýklarý için kutular)

Geçtiðimiz yýl Brükselde gerçekleþtirilen
plastik endüstrisine yönelik bir toplantýda,
EuPR-Avrupa Plastik Geri Dönüþümcüleri
derneði Baþkaný Bernard Merkx, Avrupada
plastik geri dönüþümünün arttýðýný bildirirken;
geri dönüþüm sektörü için baþarýlý sonuçlar
anlamýna gelen bazý geliþmeler hakkýnda
kýsaca bilgi verdi.
Bu edinimler arasýnda;
- REACHe ön kayýt iþlemi konusu ile ilgili
belirsizliklerin sonuçlandýrýlmasý (bildiðiniz
üzere, hammadde üretimi yapan plastik geri
dönüþüm tesislerinin ön kayýt yaptýrmasý
konusu ile ilgili bazý muafiyetler gündeme
gelmiþtir),
- AB Çerçeve Atýk Direktifi ve 5 basamaklý
atýk hiyerarþisinin resmiyet kazanmasý
(önleme/azaltma, tekrar kullaným, geri

dönüþüm, geri kazaným ve bertaraf ),
- Kasa ve palet gibi nakliye ürünlerinin geri
dönüþümüne yönelik detaylandýrmalar,
- Avrupa PET Þiþe Platformunun (EPBP)
çalýþmalarý,
- Geri dönüþtürülmüþ hammaddelerin gýda
ile temasý ile ilgili yasal düzenlemeler,
- Özellikle inþaat sektörüne yönelik PVC
atýklarýnýn geri kazanýlmasýna finansman
saðlamak amacýyla oluþturulmuþ Recovinyl
oluþumu,
- Atýk olmaktan çýkma durumu (end of waste
criteria) konusu ile ilgili düzenlemeler,
listelenmektedir.

Konuyla ilgili olarak yapýlan resmi açýklamada,
özellikle plastiklerin mekanik geri dönüþümü
sayesinde, AB genelinde CO2 emisyonunun
azaltýlabileceði de yer almaktadýr.

Avrupa genelinde plastik geri dönüþümünün
2007 yýlýnda %20,4 iken; 2008 yýlýnda %21,3
oranýnda gerçekleþtirildiði de bildirilmiþtir.
Enerji amaçlý yakýlmak suretiyle plastiklerin

Daha ayrýntýlý bilgi için, www.plasticsrecyclers.eu web
sayfasýný ziyaret edebilirsiniz.

geri kazanýmýnýn ise 2007 yýlýnda %29,2;
2008 yýlýnda ise %30 olduðu eklenmiþtir.
Avrupada 2008 yýlý içerisinde plastik atýklarýn
yaklaþýk 28 milyon tonunun tüm bu iþlemler
sayesinde geri kazanýldýðý anlaþýlmaktadýr.
EuPR, endüstriye ve tüketicilere yönelik Plastik
Geri Dönüþümünü Nasýl Artýrabilirsiniz? isimli
bir doküman yayýnlayarak web sayfasýnda da
paylaþmýþtýr.
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