
21.06.2022 10:05 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/06/20220621-5.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/06/20220621-5.htm 1/2

21 Haz�ran 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31873

TEBLİĞ

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:
SERA GAZI EMİSYON RAPORLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI

KURULUŞLARIN AKREDİTASYONU TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 
MADDE 1- 2/12/2017 tar�hl� ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Em�syon Raporlarının

Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akred�tasyonu Tebl�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) ve (ı)
bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“ç) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,”
“ı) Doğrulayıcı kuruluş: Doğrulama �şlem�n�n tüm aşamalarını yürütmek üzere TÜRKAK tarafından akred�te

ed�lm�ş kurum veya kuruluşu,”
MADDE 2- Aynı Tebl�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, 9 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrasının (b)

bend�nde ve aynı madden�n beş�nc� fıkrasının (a) bend�nde, 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, 14 üncü maddes�n�n
�k�nc� fıkrasının (b) bend�nde, 15 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında, 22 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde,
25 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasının (d) bend�nde ve 45 �nc� maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasında yer alan “Bakanlıkça”
�bareler� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebl�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“a) İzleme planının onaylı en güncel sürümü, varsa onaylı d�ğer sürümler ve �zleme planı onayının alındığına

da�r kanıt belgeler�.”
MADDE 4- Aynı Tebl�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(4) Yönetmel�k çerçeves�nde kullanılan akred�te olmayan laboratuvarların Bakanlık tarafından bel�rlenen

şartlara uygunluğu doğrulayıcı kuruluşlar tarafından kontrol ed�l�r.”
MADDE 5- Aynı Tebl�ğ�n 31 �nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(7) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama �şlemler�n� onaylanmış �zleme planına uygun hale get�r�r, yürütür ve

gerek�rse tekrarlar.”
MADDE 6- Aynı Tebl�ğ�n 32 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer alan “15 Kasım” �bares� “15 Ek�m” olarak

değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 7- Aynı Tebl�ğ�n 33 üncü maddes�n�n on b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı

maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“(11) Kamu kurum ve kuruluşları �le ün�vers�teler�n kuruluş kanunlarında yer alan görev ve faal�yetler�,

tarafsızlık ve bağımsızlık �lkes� çerçeves�nde ayrıca değerlend�r�l�r.”
“(12) Doğrulayıcı Kuruluş tarafından, �st�hdam ed�len doğrulama ek�b�n�n son üç yıl �ç�nde danışmanlık

yaptığı tes�slerde doğrulama ek�b� �çer�s�nde görevlend�r�lmeler� tarafsızlık �lkes�ne aykırıdır.
(13) Bu Tebl�ğ kapsamındak� doğrulama faal�yetler�, kanunla ver�lm�ş ölçüm kal�brasyon ve benzer� �şlemler�n

yürütülmes�ne da�r sorumluluklar söz konusu t�car� �l�şk� kapsamına g�rmez.”
MADDE 8- Aynı Tebl�ğ�n 34 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“ç) EK-2’de yer alan n�tel�klere sah�p en az �k� tanes� baş doğrulayıcı olmak üzere üç adet doğrulayıcı

personel� tam zamanlı �st�hdam etmes�,”
MADDE 9- Aynı Tebl�ğ�n 35 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10- Aynı Tebl�ğ�n 36 ncı maddes�n�n �k�nc� ve beş�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Doğrulama ek�b�, asgar� olarak b�r baş doğrulayıcı, b�r doğrulayıcı ve gerekl� olması durumunda yeterl�

sayıda doğrulayıcı ve tekn�k uzmandan oluşur. Hesaplama faktörler�n�n bel�rlenmes�ne yönel�k akred�te olmayan
kend� laboratuvarını kullanan �şletmeler �ç�n bu Tebl�ğ�n Ek-3’ünde ver�len asgar� doğrulama süreler� tablosunun 5
�nc� sütununda yazan asgar� sürelerde doğrulama ek�b�nde tekn�k uzman yer alması zorunludur.”

“(5) Doğrulama �şlemler� yapılacak olan tes�ste, yürütülen faal�yetlere özgü tekn�k konulara hâk�m ve sera gazı
em�syonlarının �zlenmes� ve raporlanması açısından gerekl� tekn�k b�lg�y� sunab�lecek b�r tekn�k uzman veya tekn�k
yetk�nl�ğ� olan b�r baş doğrulayıcı/doğrulayıcı doğrulama ek�b� �çer�s�nde olmak zorundadır.”

MADDE 11- Aynı Tebl�ğ�n 42 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(3) Bakanlık uygun gördüğü durumlarda 2 nc� fıkrada bel�rt�len hükümler�n yer�ne baş doğrulayıcı,

doğrulayıcı ve tekn�k uzman atamalarını ve yetk�nl�k değerlend�rme süreçler�n� bel�rleyeceğ� b�r yöntemle doğrudan
yapar veya yaptırır.”

MADDE 12- Aynı Tebl�ğ�n 44 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 44- (1) Doğrulayıcı kuruluş doğrulama sözleşmes� �mzalanan tes�sler�n l�stes�n� sözleşme �mzalama

son tar�h� olan 15 Ek�m’den �t�baren beş �ş günü �çer�s�nde çevr�m�ç� s�steme yükler.
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(2) Bakanlık b�r�nc� fıkrada yer alan b�lg�lere ek olarak doğrulayıcı kuruluşlardan �lave b�lg� ve belge talep
edeb�l�r. Bu b�lg�lerde değ�ş�kl�k olması hal�nde doğrulayıcı kuruluş bu değ�ş�kl�kler� üç �ş günü �çer�s�nde çevr�m�ç�
s�stem üzer�nde güncellemek zorundadır.”

MADDE 13- Aynı Tebl�ğ�n 47 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Doğrulayıcı kuruluşların �lg�l� alanlarda bu Tebl�ğ hükümler� çerçeves�nde akred�tasyona esas teşk�l

edecek standartlara göre akred�te olmaları şarttır.”
MADDE 14- Aynı Tebl�ğ�n 48 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
 “(2) Denet�m, Bakanlık ve/veya TÜRKAK tarafından kuruluşun merkez�nde, şubeler�nde veya doğrulayıcı

kuruluş tarafından gerçekleşt�r�len b�r doğrulama sürec� esnasında gerçekleşt�r�l�r. Denet�mler planlı ve/veya an� ve
habers�z olarak gerçekleşt�r�leb�l�r.”

MADDE 15- Aynı Tebl�ğ�n 49 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�ş, aynı fıkrada yer
alan “�k� yıl” �bares� “üç yıl” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın sonuna aşağıdak� cümle eklenm�ş ve aynı madden�n
üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“d) Bakanlığa �let�len doğrulanmış em�syon raporlarında öneml� hatalar (tes�s�n kapas�te artırımı, geç�c� olarak
faal�yet�ne ara vermes� ve benzer� durumlar dışında em�syon ver�ler�n�n tes�s�n gerçek em�syonlarını yansıtmaması)
bulunması ve bu durumun doğrulama sürec�nde doğrulama ek�b�, bağımsız gözden geç�rme ve onay süreçler�nde fark
ed�lmed�ğ�n�n,”
“TÜRKAK tarafından bu fıkra kapsamında tesp�t ed�len uygunsuzluklara �l�şk�n hususlar Bakanlığa beş �ş günü
�çer�s�nde b�ld�r�l�r.”

“(3) Doğrulama faal�yetler� durdurulan veya askıya alınan doğrulayıcı kuruluşun;
a) Sah�b�, ortakları, yönet�m kurulu üyeler� ve yönet�c�ler� yaptırım tar�h�nden �t�baren üç yıl süre �le bu Tebl�ğ

kapsamında yen� b�r akred�tasyon başvurusunda bulunamaz,
b) İşleme konu olan doğrulama faal�yet�n� yürüten ve uygunsuzluğun oluşmasına doğrudan neden olan

doğrulama ve/veya bağımsız gözden geç�rme ek�b�nde yer alan baş doğrulayıcı ve/veya doğrulayıcıların yetk�s� �ptal
ed�l�r. Yetk�s� �ptal ed�len k�ş�ler, �ptal tar�h�nden �t�baren �k� yıl süre �le bu Tebl�ğ kapsamındak� doğrulama
faal�yetler�nde aday doğrulayıcı olarak yer alamazlar.”

MADDE 16- Aynı Tebl�ğ�n 52 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(4) Tekn�k uzmanların adam-gün ücretler� ve yapılacaksa stratej�k anal�z saha z�yaret� adam-gün ücretler�

doğrulayıcı kuruluş tarafından karşılanır.”
MADDE 17- Aynı Tebl�ğ�n 56 ncı maddes�nde yer alan “Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı” �bares� “Çevre,

Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 18- Aynı Tebl�ğ�n EK-2’s� ve EK-3’ü ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 19- Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 20- Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.

 
Ekleri için tıklayınız.
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