
Güneş Enerjisi Karbon Sertifikası: 
Solar for Forest



Güneş Enerjisinden Karbon Sertifikası
Ege Orman Vakfı Güneş Enerjisi Karbon Sertifikası 
karbon piyasalarında satışa sunuldu.
Karbon yönetimi konusunda; sera gazı salımını azaltmayı ve 
sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı amaç edinen iş dünyası ile 
işbirliği yapmak istiyoruz. Sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu bir 
gelişme modeli olan düşük karbon ekonomisine geçiş süreci 
toplumu oluşturan tüm kesimlere olduğu gibi Ege Orman Vakfı 
üzerine de ciddi sorumluluklar yüklemektedir.

Bu süreçte  EGE ORMAN VAKFI, 20 yıldır çevresel değerlere saygı 
duyan doğaseverler ile işbirliği ve dayanışma ile çalışmaktadır. 21. 
yılımıza girerken ; bireysel ya da kurumsal  olarak vakfımızın 
çalışmalarını destekleyen doğaseverlerimize, karbon ayak izlerini 
küçültmek için çözüm ortaklığı sunmak istedik. 

İklimsel değişikliklere duyarlı şirketler ; faaliyetleri esnasında 
oluşan karbon salımlarını (karbon ayak izlerini) ölçerek, 
salımlarını azaltmak veya dengelemek amacı ile karbon azaltım 
kredilerini satın alarak karbon nötr haline gelebilirler. 



    627 Adet Sertifika Satışa Hazır

• Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunan ve atmosfere salınmasına 
engel olan Ege Orman Vakfı’na ait 500 KWp gücündeki Fotovoltaik Güç Sistemi ile 
627 tCO2e karşılığı, 627 adet her biri 1 ton karşılığı olan GOLD Standard VER 
Karbon Sertifikası doğrulanarak belgelenmiş ve ulusal / uluslararası piyasalarda 
satışa sunulmuştur. 

• Türkiye’de bulunan sivil toplum kuruluşu Ege Orman Vakfı tarafından geliştirilerek, 
özgün katkı (Additionality) sağlayan ve güneş enerjisi alanında Karbon sertifikası 
elde edilen ilk karbon sertifikasyonu projesidir. 



Katma Değerden Karbon Nötrlüğe
Ege Orman Vakfı, sertifikalardan elde ettiği  katma 
değeri sera gazı salımını azaltacak teknolojilerin 
uygulanması ve yaygınlaştırılması, yeni orman 
alanlarının oluşturulması  amacıyla kullanacaktır. Bu 
sayede sera gazı salımlarının tutulmasına yönelik yeni 
karbon yutak alanları oluşturulması  için finansman 
yaratılmış olacaktır.

 İklimsel değişikliklere duyarlı şirketler faaliyetleri 
esnasında oluşan karbon salımlarını hesaplayarak 
(karbon ayak izlerini ölçerek), bu salımları 
dengelemek amacı ile salım azaltımını sağlayan 
projelerin (yenilenebilir enerji ) üretmiş oldukları 
karbon azaltım kredilerini satın alarak, karbon nötr 
haline gelmektedirler. 



En Temiz Ticaret

22 yıldır sizlerden aldığımız desteğin güçlenerek süreceği 
inancı ile gelecek Kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya 
bırakma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız.

627
Adet 1 Tonluk

Sertifika



https://www.egeorman.org.tr/


