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Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) 24 Şubat 2022 
tarihinde Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir 
Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Serti�kası, Sürdürülebilir 
Kira Serti�kası Rehberi’ni (“Rehber”) yayımladı. 
Rehber, yeşil borçlanma aracı, sürdürülebilir borç- 
lanma aracı, yeşil kira serti�kası, sürdürülebilir kira 
serti�kası (“Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil”) ile bun-
ların yurt içi ve sınırlı şekilde yurt dışı ihraçlarında 
uyulması gereken esas ve ilkeleri düzenlemektedir. 
Rehber Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil ihracına ilişkin 
esasları belirlemekte ve uluslararası �nansal piyasa- 
lardaki uygulamalar ve standartlarla uyumlu, 
çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilecek yeşil 
projelerin �nansmanın sağlanmasını hede�emekte-
dir.

Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil Nedir?

Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil, ihracından elde 
edilecek fonların özellikle elverişli yeşil proje 
tanımına uygun projelerin kısmen ya da tamamen 
�nansmanı veya yeniden �nansmanında kullanımı-
na özgülenmiş, borsada işlem gören veya görmeyen 
her türlü borçlanma araçlarını ve kira serti�kalarını 
ifade eder. 
Toplumsal eş faydalar sağlayan, yeşil projelere 
dayalı sürdürebilirlik temalı ihraçların ve yurt içi 
mavi borçlanma araçlarının ihraçları da bu Rehber 
kapsamına girmektedir. Rehber’in yayımı öncesinde 
Kurulca onaylanmış bir ihraç tavanı uyarınca 
gerçekleştirilen yeşil/sürdürülebilir ihraçlara bu 
Rehber hükümleri uygulanmayacaktır.

Capital Markets Board (“the Board”) has published 
the Guidelines on Green Debt Instruments, Sustain-
able Debt Instruments, Green Lease Certi�cate, 
Sustainable Lease Certi�cate (“the Guidelines”) on 
February 24, 2022. The Guidelines regulate green 
debt instruments, sustainable debt instruments, 
green lease certi�cate, sustainable lease certi�cate 
(“Green and Sustainable Bonds) as well as the prin-
ciples and core elements that shall be considered in 
domestic issuances and, for a number of limited 
instances, international issuances.
The main purpose of the Guidelines is to establish 
the framework for issuance of Green and 
Sustainable Bonds and to set forth principles 
parallel to the internationally acceptable standards 
with the aim to �nance green projects that would 
contribute to environment and sustainability.

What is a Green and Sustainable Bond?

Green and Sustainable Bonds refers to all kinds of 
debt instruments and lease certi�cates, that are 
dedicated to the partial or complete �nancing or 
re�nancing of projects that meet the green and 
sustainability criteria set forth by the Guidelines.
Green and Sustainable Bond issuances are aimed at 
�nancing for green projects that provide social 
co-bene�ts and blue bond issuances are also 
considered within the scope of this Guidelines. The 
provisions of these Guidelines shall not be applied 
to green/sustainable issuances made pursuant to an 
issuance approved by the Board prior to the 
publication of the Guidelines.
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Elverişli Yeşil Proje Türleri (“Elverişli Proje Tür- 
leri”) Nelerdir?

Rehber kapsamındaki elverişli yeşil proje türleri 
aşağıdaki listeyle sınırlı olmamakla birlikte şu 
şekildedir:

- Yenilenebilir enerji (üretim, iletim, cihazlar ve 
ürünler dâhil);

- Enerji verimliliği (yeni ve yenilenmiş binalar, 
enerji depolama, merkezi ısıtma, akıllı şebekeler, 
cihazlar ve ürünler gibi);

- Kirliliğin önlenmesi ve kontrolü (hava emisyon-
larının azaltılması, sera gazı kontrolü, toprak 
iyileştirme, atık önleme, atık azaltma, atık geri 
dönüşümü ve enerji/emisyon verimli atıklardan 
enerjiye dönüşüm dahil);

- Yaşayan doğal kaynaklar ve arazi kullanımının 
çevresel sürdürülebilir yönetimi (çevresel 
sürdürülebilir tarım, çevresel sürdürülebilir hay-
vancılık, biyolojik bitki koruma veya damla sulama 
gibi iklimsel akıllı çiftlik girdileri, çevresel sürdürüle-
bilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, çevresel 
sürdürülebilir ormancılık, doğal peyzajların korun-
ması veya restorasyonu dâhil);

- Karasal ve su biyoçeşitliliğinin korunması (kıyı, 
deniz ve havza ortamlarının korunması dâhil);
 

What Are the Eligible Green Project Types (“Eli-
gible Project Types”)?

Eligible green project types under the Guidelines 
are listed as a non-exhaustive list in the Guideline 
as follows:

- Renewable energy (including generation, trans-
mission, devices and products),

- Energy efficiency (such as new and renovated 
buildings, energy storage, central heating, smart 
grids, appliances and products),

- Pollution prevention and control (including 
reduction of emissions, greenhouse gas control, soil 
remediation, waste prevention, waste reduction, 
waste recycling and energy/emission-ef�cient 
waste-to-energy conversion),

- Environmentally sustainable management of 
living natural resources and land use (including 
environmentally sustainable agriculture, 
environmentally sustainable livestock, biological 
plant protection or climate-related smart farm 
inputs such as drip irrigation, environmentally 
sustainable �sheries and aquaculture, and 
environmentally sustainable forestry, conservation 
or restoration of natural landscapes),

- Conservation of terrestrial and aquatic 
biodiversity (including protection of coastal, 
marine and basin environments),



- Temiz ulaşım (elektrikli, hibrid, kamu, demiryolu, 
motorlu olmayan, çok türlü ulaşım, temiz enerji 
araçlarına yönelik altyapı ve zararlı emisyonun azal-
tılması gibi);

- Sürdürülebilir su ve atık su yönetimi (temiz 
ve/veya içme suyu, atık su arıtımı, sürdürülebilir 
kentsel drenaj sistemleri ve nehir ıslahı ve diğer sel 
azaltma biçimleri için sürdürülebilir altyapı dâhil);

- İklim değişikliğine uyum (iklim gözlemi ve erken 
uyarı sistemleri gibi bilgi destek sistemleri dâhil);

- Eko-verimli ve/veya döngüsel ekonomiye uyar-
lanmış ürünler, üretim teknolojileri ve süreçleri 
(eko-etiket veya çevre serti�kası, kaynak verimli 
ambalajlama ve dağıtım ile çevresel bağlamda 
sürdürülebilir ürünler geliştirilmesi ve tanıtılması 
gibi);

- Bölgesel, ulusal veya uluslararası kabul görmüş 
standartlar veya sertifikaların gerekliliklerini 
karşılayan yeşil binalar.

Yeşil Tahvil İhracı İçin Gereken Koşullar Nelerdir?

- İhraççı, Rehber ekinde yer alan çerçeve belgesinde 
(“Çerçeve Belge”) (EK 1) ihracın belirlenen esaslara 
uygun olarak gerçekleştirileceğini teyit etmelidir.

- İhraçtan elde edilen fonlar veya bu tutara denk 

- Clean transport (such as electric, hybrid, public, 
rail, non-motorised, multi-modal transport, infra-
structure for clean energy vehicles, and reduction 
of harmful emissions),

- Sustainable water and wastewater management 
(including sustainable infrastructure for clean 
and/or drinking water, wastewater treatment, 
sustainable urban drainage systems and river re-
clamation, and other forms of �ood reduction),

- Climate change adaptation (including informa-
tion support systems such as climate monitoring 
and early warning systems),

- Eco-efficient and/or adapted products, produc-
tion technologies and processes (such as eco- 
labels or environmental certi�cation, resource-
ef�cient packaging and distribution, and the 
development and promotion of environmentally 
sustainable products),

- Green buildings that meet the requirements of 
regional, national or internationally recognized 
standards or certificates.



bir fon, özellikle Rehber’in yeşil proje tanımına 
uygun projelerin kısmen ya da tamamen �nans-
manında veya yeniden �nansmanında kullanıl-
malıdır.

- Yeşil Tahvil Rehber ile uyumu, ikinci taraf görüşü 
ile incelenmeli ve değerlendirilmelidir.

İhraççının sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasına 
ilişkin bilgilerin, Çerçeve Belge’de özetlenmesi 
öngörülmüştür. İhraççı, varsa, yeşil projelerin seçi-
minde kullandığı taksonomi, yeşil standart veya 
serti�kalarını Çerçeve Belge’de kamuya açıklamakla 
yükümlüdür.    

İhraççı, Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil ve Çerçeve 
Belge’nin Rehber ile uyumlu olduğuna ilişkin dış 
değerlendirme görüşünü ihraç belgesi veya 
izahname ile birlikte ilan eder. Çerçeve Belge ve dış 
değerlendirme görüşünü ise diğer bilgi ve belgelerle 
birlikte izahname onay başvurusu sırasında Kurul’a 
iletir.

İhraççı, Yeşil Tahvil ihracından elde edilen fonların 
dahili izleme yöntemi ve proje kullanım yerlerine 
tahsisinin doğrulanmasına ilişkin dış değerlendirme 
görüşünü de kamuya açıklamakla yükümlüdür. 



Yeşil Tahvil İhracı için gereken temel koşullar
İhraçtan Elde Edilen Fonların Kullanımı: 

Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil’den elde edilen 
fonların en kısa sürede Elverişli Projeler için 
kullanılması ve bunun için öngörülen süreye 
Çerçeve Belgede yer verilmesi zorunludur. Belirle-
nen Elverişli Proje, ihraççı tarafından çevresel 
faydalar sağlaması bakımından değerlendirilmeli ve 
bu faydalar ölçülebilir şekilde sunulmalıdır. 

İhraçtan elde edilen fonun tamamının veya bir 
kısmının yeniden �nansman için kullanılacak 
olması halinde, bu hususun detayları ile Çerçeve 
Belge’de açıklanması gerekmektedir. Çerçeve 
Belge’de ilgili tarihlerin belirtilmesi koşuluyla; yeşil 
proje, bir veya birden fazla tür ve/veya çevresel 
amaçtan oluşabilir ve ar-ge veya diğer destekleyici 
harcamaları içerebilir. Rehber’de, tahmini geriye 
dönük inceleme süresinin 36 ayı geçmemesi tavsiye 
edilmektedir.

Yukarıda belirtilen sını�arın yanı sıra yeşil projelerin 
elverişliliğinin belirlenmesine dair başta Avrupa 
Birliği Taksonomisi olmak üzere, uluslararası kabul 
görmüş diğer taksonomilerin de ihraççılar 
tarafından kullanılması mümkündür. Ayrıca, 
ihraççılar Paris İklim Anlaşması hede�eri ile uyumlu 
net sıfır emisyon stratejisini uygulamaya dönük 
projeleri �nanse ediyorsa, ihraççı kamuyu aydınlat-
ma esasları ve iklim dönüşüm stratejileri 
bakımından ICMA İklim Dönüşümü Finansmanı El 
Kitabı’ndan yararlanabilir.

Core Conditions for Green Bond Issuance
Usage of Funds Obtained from the Issuance:

Funds obtained from Green and Sustainable Bond 
issuance must be used for Eligible Projects at the 
earliest possible date and this date must be stated 
in the Framework Document. The chosen Eligible 
Project shall be evaluated by the issuer in respect to 
its environmental bene�ts and these bene�ts shall 
be presented in a quanti�able method.

If the fund obtained from the issuance is to be 
completely or partially used for re-�nancing, this 
shall be stated in detail under the Framework 
Document. Provided that the relevant dates are 
speci�ed in the Framework Document, the green 
project may consist of one or more types and/or 
environmental objectives and may include R&D or 
other supporting expenditures. The Guidelines 
recommends that the estimated retrospective 
review period should not exceed 36 months.

In addition to the above-mentioned classes, it is 
possible for issuers to use other internationally 
accepted taxonomies, in particular the European 
Union Taxonomy, for determining the eligibility of 
green projects. Moreover, if the issuers �nance 
projects to implement the net zero emission 
strategy in line with the Paris Climate Agreement 
targets, the issuer may bene�t from the ICMA 
Climate Transition Finance Handbook in terms of 
public disclosure principles and climate 
transformation strategies.



Proje değerlendirme ve seçme süreci: 

İhraççı aşağıda listelenen unsurları Çerçeve Belge ile 
yatırımcılara açıklar:

- Elverişli Proje Türleri’nin Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris İklim 
Anlaşması gibi uluslararası taahhütlerle ilişkisi,

- Projenin, Elverişli Proje Türleri’nden hangisinin 
kapsamına girdiğinin ne şekilde belirlendiğine 
ilişkin bilgi,

- Yeşil projelerin seçiminde kullanılan ölçütlerden 
her bir proje ile ilgili çevresel amaçlara yapılan 
önemli katkıyı göstermek amacıyla kullanılacak 
niteliksel ve niceliksel etki ölçütlerinin açıklanması,

- Yeşil proje türleri ile ilgili olası çevresel ve sosyal 
riskleri belirlemek ve yönetmek amacıyla uygulanan 
süreçlere dair bilgi.

İhraççıların çerçeve belgesinde aşağıdaki hususlara 
da yer vermesi tavsiye edilir:

- Yukarıda belirtilen hususların, ihraççının çevresel 
sürdürülebilirlikle ilgili kapsayıcı hede�eri, stratejisi, 
politikası ve/veya süreçleri çerçevesinde yeri,

- Elverişli Proje Türleri özelinde kilit performans 
göstergeleri,

- Varsa, yeşil proje seçiminde esas alınan etiket, 
serti�ka, resmi ya da piyasa temelli taksonomi, 

Project evaluation and selection process:

The issuer shall explain the following to the inves-
tors in the Framework Document:

- Relationship of Eligible Project Types with the 
international commitments such as the United 
Nations Sustainable Development Goals and the 
Paris Climate Agreement,

- Information on how the Project is attributed to a 
speci�c Eligible Project Type,

- Explanation of the qualitative and quantitative 
impact criteria to be used to show the signi�cant 
contribution made by each project to the environ-
mental objectives related to the criteria used in the 
selection of green projects,

- Information on the processes implemented to 
identify and manage potential environmental and 
social risks associated with green project types.

It is recommended that issuers should also include 
the following in the Framework Document:

- How the above mentioned matters are are con-
nected to the issuer's objectives, strategy, policy 
and/or processes related to environmental sustaina-
bility,

- Key performance indicators for Eligible Project 
Types,

- If available, information on compliance with the 
label, certi�cate, of�cial or market-based taxonomy 



standart ile uygunluk ve dışlama ölçütlerine ilişkin 
bilgi.

Ayrıca, �nanse edilen yeşil projelerin bilinen önemli 
toplumsal ve/veya çevresel olumsuz etkileri azalta-
bilecek nitelikteki uygulamaların belirlenesine 
yönelik süreçleri oluşturmaları da tavsiye edilmekte-
dir. 

İhraçtan elde edilen fonun yönetimi:

Yeşil Tahvil’in ihracından elde edilen fon, her bir 
Yeşil Tahvil için özel muhasebe hesapları açılarak 
veya birden çok Yeşil Tahvil için ayrı bir toplu hesap 
açılarak veya diğer uygun bir usulde izlenmesi ve bu 
sayede yapılan her türlü kaydın takibinin sağlan-
ması öngörülmektedir. Yeşil Tahvil tedavülde 
olduğu sürece, özel hesapta izlenen bakiye dönem-
sel olarak ilgili dönemde gerçekleştirilen veya yenid-
en �nanse edilen yeşil projelere dağıtılabilecektir. 
Fondan, toplam proje tutarı düşüldükten sonra 
kalan kısmın başka amaçlarla kullanılmadığına 
yönelik takibin ihraççı tarafından yazılı hale 
getirilmiş dahili izleme yöntemi ile gerçekleştirilm-
esi gerekmektedir.

Raporlama:

İhraççının ihraç tarihinden itibaren yılda bir defa ve 
her durumda ihraçtan elde edilen fonun tamamı 
kullanıldıktan sonra, fon kullanımına ilişkin bilgileri 

standards, and on the exclusion criteria used as a 
basis for green project selection.

It is also recommended that funded green projects 
establish processes to identify practices that can 
reduce known signi�cant social and/or environ-
mental negative impacts.

Management of funds obtained from the issu-
ance:

The funds obtained from the issuance of the Green 
Bonds shall be monitored through special ledger 
accounts for each Green and Sustainable Bond or 
through a separate collective account if there are 
more than one Green and Sustainable Bond, or by 
another appropriate method with a view to ensure 
that the accounting recorts regarding the Green 
and Sustainable Bonds can be followed-up clearly.  
As long as the Green Bond is in circulation, the 
balance being tracked in the special account shall 
be distributed periodically to green projects 
�nanced or re�nanced in the relevant period.  After 
deducting the total project amount from the funds, 
the remaining part is followed up with the internal 
monitoring method in writing by the issuer, ensur-
ing that such remainder funds are not used for 
other purposes.

Reporting:

The issuer shall disclose information regarding the 
use of funds and, if any, important developments 
within the scope of the fund utilization report once 



ve varsa önemli gelişmeleri fon kullanımı raporu 
kapsamında kamuya açıklaması gerekmektedir. 

İhraççılar, ihraç tarihinden itibaren yılda bir defa ve 
ihraçtan elde edilen fonun tamamı kullanıldıktan 
sonra, tahmin edilen ve/veya gerçekleşen çevresel 
etkileri ise etki raporu kapsamında yukarıda belir-
tilen usulde kamuya açıklamakla yükümlü olacaktır.
 
Fon kullanımı raporlaması ve etki raporlaması, fon 
tutarının tamamı kullanılana kadar yapılır. Bu 
rapor; fonu, tahsis edildiği projelerin listesini, proje-
lerin kısa tanımlarını, kullanılan tutarı ve projelerin 
tahmini etkilerini içerir. Gizlilik anlaşmaları, rekabet 
hususları gibi durumlarda bilgi genel terimlerle ve 
toplu kalemler bazında sunulabilir.

Fon kullanım raporu ve buna dair doğrulama 
görüşü, ihraççı tarafından usulüne uygun şekilde 
kamuya açıklanır. İhraççının etki raporunun bir dış 
değerlendirme kuruluşu tarafından incelenmesi ve 
değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir.

İhraççı, gerekli gördüğünde, Yeşil Tahvil’in temel 
özelliklerini ve Rehber’e uyumunu gösteren özet bir 
raporu Rehber’in ekinde sunulan Özet Rapor 
örneğine uygun olarak kamuya açıklayabilir.

a year from the date of issuance and in any case  
after all the funds from the issuance have been 
used.

Issuers shall be obliged to disclose the estimated 
and/or actual environmental impacts to the public 
in the above-mentioned method within the scope 
of the impact report, once a year from the date of 
issue and after all the funds obtained from the issue 
have been used.
Fund usage reporting and impact reporting shall be 
done until the entire fund amount is utiilized. This 
report shall include the fund, the list of allocated 
projects, brief descriptions of the projects, the 
amount used and the estimated impacts of the 
projects. If there are any restrictions within the con-
text of non-disclosure agreements, or competition 
issues, information can be presented in general 
terms with aggregated data.
 
The fund usage report and its veri�cation opinion 
shall be duly disclosed to the public by the issuer. It 
is recommended that the issuer's impact report be 
reviewed and evaluated by an external review insti-
tution.

If required, the issuer may disclose a summary 
report indicating the main features of the Green 
Bond and its compliance with the Guidelines, in 
accordance with the Summary Report sample 
attached to the Guidelines.



Rehber’e Uygunluğa İlişkin Dış Değerlendirme

ICMA Dış Değerlendirme Rehberi’nde Yeşil ve 
Sürdürülebilir Tahvil ihracı sürecinde ihraççılarının 
alabileceği dört temel dış değerlendirme hizmeti 
türünü açıklamaktadır: (i) İkinci Taraf Görüşü, (ii) 
Doğrulama, (iii) Serti�kasyon, (iv) Puanlama/Dere-
celendirme. 

Dış değerlendirme hizmeti veren kuruluşların (i) 
Doğruluk ve dürüstlük, (ii) Nesnellik, (iii) Mesleki 
yetkinlik ve özen, (iv) Gizlilik kurallarına uyması 
beklenmektedir. 

Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil ihracı kapsamında dış 
değerlendirme hizmeti veren kuruluşlarda organi-
zasyon kapsamında; (i) Elverişli organizasyon 
yapısının ve iş süreçlerinin oluşturulmasına, (ii) 
Sunulan hizmetin gerekleri ile uyumlu nitelik ve 
tecrübeye sahip yeterli sayıda çalışan istihdam edil-
mesine, (iii) Gerektiğinde mesleki sigorta yapılması-
na uyum tavsiye edilir.

Dış değerlendirme hizmeti kapsamında hazırlanan 
raporların aşağıdaki asgari bilgiyi içermesi gerek-
mektedir:

- Dış değerlendirme hizmeti veren kuruluşun rapo-
runun amacı ve kapsamı ile şirketin güvenilirliğine 
dair bilgi,

- Kilit performans göstergeleri eşik, strateji ve stan-
dartlar, potansiyel çevresel ve sürdürülebilirlik 

Compliance of External Review with the 
Guidelines

The ICMA Guidelines for External Reviews describes 
the four main types of external review services that 
issuers can receive during the Green and 
Sustainable Bond issuance process: (i) Second Party 
Opinion, (ii) Veri�cation, (iii) Certi�cation, (iv) 
Scoring/Rating.

Entities providing external review services are 
expected to comply with the rules of (i) Integrity 
and honesty, (ii) Objectivity, (iii) Professional 
competence and care, (iv) Con�dentiality.

For the entities which provide external review 
services pertaining to Green and Sustainable Bond 
issuance; it is recommended that (i) a suitable 
organizational structure and business processes is 
established, (ii) a suf�cient number of employees 
with quali�cations and experience compatible with 
the requirements of the service provided are 
employed, (iii) occupational insurance is provided 
when necessary.

The reports prepared within the scope of the exter-
nal review process should contain the following 
information:

- Information on the purpose and scope of the 
external review service provider's report and on the 
credibility of the company.

- Key performance indicators threshold, strategy 
and standards, and  references to the expertise 



Rehber’e Uygunluğa İlişkin Dış Değerlendirme

ICMA Dış Değerlendirme Rehberi’nde Yeşil ve 
Sürdürülebilir Tahvil ihracı sürecinde ihraççılarının 
alabileceği dört temel dış değerlendirme hizmeti 
türünü açıklamaktadır: (i) İkinci Taraf Görüşü, (ii) 
Doğrulama, (iii) Serti�kasyon, (iv) Puanlama/Dere-
celendirme. 

Dış değerlendirme hizmeti veren kuruluşların (i) 
Doğruluk ve dürüstlük, (ii) Nesnellik, (iii) Mesleki 
yetkinlik ve özen, (iv) Gizlilik kurallarına uyması 
beklenmektedir. 

Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil ihracı kapsamında dış 
değerlendirme hizmeti veren kuruluşlarda organi-
zasyon kapsamında; (i) Elverişli organizasyon 
yapısının ve iş süreçlerinin oluşturulmasına, (ii) 
Sunulan hizmetin gerekleri ile uyumlu nitelik ve 
tecrübeye sahip yeterli sayıda çalışan istihdam edil-
mesine, (iii) Gerektiğinde mesleki sigorta yapılması-
na uyum tavsiye edilir.

Dış değerlendirme hizmeti kapsamında hazırlanan 
raporların aşağıdaki asgari bilgiyi içermesi gerek-
mektedir:

- Dış değerlendirme hizmeti veren kuruluşun rapo-
runun amacı ve kapsamı ile şirketin güvenilirliğine 
dair bilgi,

- Kilit performans göstergeleri eşik, strateji ve stan-
dartlar, potansiyel çevresel ve sürdürülebilirlik 

Compliance of External Review with the 
Guidelines

The ICMA Guidelines for External Reviews describes 
the four main types of external review services that 
issuers can receive during the Green and 
Sustainable Bond issuance process: (i) Second Party 
Opinion, (ii) Veri�cation, (iii) Certi�cation, (iv) 
Scoring/Rating.

Entities providing external review services are 
expected to comply with the rules of (i) Integrity 
and honesty, (ii) Objectivity, (iii) Professional 
competence and care, (iv) Con�dentiality.

For the entities which provide external review 
services pertaining to Green and Sustainable Bond 
issuance; it is recommended that (i) a suitable 
organizational structure and business processes is 
established, (ii) a suf�cient number of employees 
with quali�cations and experience compatible with 
the requirements of the service provided are 
employed, (iii) occupational insurance is provided 
when necessary.

The reports prepared within the scope of the exter-
nal review process should contain the following 
information:

- Information on the purpose and scope of the 
external review service provider's report and on the 
credibility of the company.

- Key performance indicators threshold, strategy 
and standards, and  references to the expertise 

risklerini değerlendirme konusunda gereken 
uzmanlığa dair verilebilen referans,

- Bağımsızlık ve çıkar çatışması politikasına dair 
beyan,

- Kullanılan tanım, izlenen analitik yaklaşım 
ve/veya metodoloji,

- Raporun sonucu (varsa sınırlamaları içerecek şekil-
de).

Dış değerlendirme hizmeti veren kuruluşlar bir veya 
birden fazla hizmet türünü verebilir. Ancak bu 
kuruluşlar, ihraççının aynı çerçeve belgesi kap-
samında yapacağı ihraçlarda, Rehber’de belirtilen 
dış değerlendirme hizmetlerinden sadece birini 
verebilir. Ayrıca çerçeve belgesi hazırlanmasına dair 
danışmanlık hizmeti alınan kuruluştan dış değer-
lendirme hizmeti alınamayacağı öngörülmüştür. 

Yurt Dışı İhraçlara Uygulanacak Esaslar Nelerdir?

Yurt dışı ihraç başvurularında, ihracın dahil olduğu 
yabancı yeşil tahvil/yeşil sukuk standartlarına göre 
hazırlanan ve yönetim kurulu tarafından onaylanan 
Çerçeve Belge’nin ve yabancı standartlarla uyumlu-
luğa ilişkin ikinci taraf görüşünün Kurul’a sunul-
ması gerekmektedir. Kurul’a sunulan belgeler ve 
ihraç belgesinin, ihraççının internet sitesinde ve 
üyesi olması halinde Kamuyu Aydınlatma Platfor-
mu’nda yayımlanması gerekmektedir. Yabancı stan

needed to assess potential environmental and 
sustainability risks.

- Statement on independence and con�ict of 
interest policy.

- De�nition used, analytical approach and/or
methodology followed.

- The result of the report (including any 
limitations).

Entities providing external review services may 
provide one or more types of services. However, 
these entities may only provide one of the external 
review services speci�ed in the Guidelines, for the 
issuances carried out within the scope of the same 
framework document by the issuer. In addition, 
external review service cannot be obtained from the 
institution from which consultancy service 
regarding the preparation of the framework 
document is obtained.

What are the Principles of Abroad Issuances?

For the issuance that are made abroad, the issuer 
shall submit to the Capital Markets Board, the 
Framework Document prepared in accordance with 
the foreign green bond/green sukuk standards and 
approved by the board of directors, as well as the 
second party opinion on compliance with foreign 
standards. The documents submitted to the Capital 
Markets Board and the issuance document shall be 
published on the issuer's website and, if it is a 



dartlara uyumlu fon kullanım raporları ise hazırlan-
masının ardından en geç üç ay içerisinde Türkçe 
çevirisinin kamuya açıklanması gerekmektedir. 

Yurt dışında yapılacak yeşil ihraçlarda da Kurul’dan 
ayrı bir ihraç tavanı alınması gerekmektedir. İhraççı 
Çerçeve Belgesi ve buna ilişkin ikinci taraf 
görüşünü, aynı çevresel amaçlara dayalı yeşil proje-
lerin �nansmanında kullanılması kaydıyla farklı 
ihraç tavanı başvurularında kullanabilir. Bu husus 
Rehber’in yayımlanmasından önce gerçekleştirilen 
yurt içi ve yurt dışı Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil 
ihraçlarına dayanak oluşturan çerçeve belgeleri için 
de geçerlidir. 

member, on the Public Disclosure Platform. Turkish 
translations of the fund usage reports prepared 
pursuant to foreign issuance standards must be 
disclosed to the public within 3 months at the 
latest after their preparation.

A separate issue ceiling must be obtained from the 
Capital Markets Board for green bonds to be issued 
abroad. The issuer can use the Framework 
Document and the related second party opinion in 
different issue ceiling applications, provided that it 
is used in the �nancing of green projects based on 
the same environmental objectives. This also 
applies to the framework documents that form the 
basis for the domestic and international Green and 
Sustainable Bond issuances made prior to the 
publication of the Guidelines.
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