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TEBLİĞ

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

FLORLU SERA GAZI İÇEREN VEYA ÇALIŞMASI BU GAZLARA DAYANAN
EKİPMANA MÜDAHALE EDEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN

BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; florlu sera gazları �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan ek�pmanlara

müdahale eden ve �lg�l� faal�yetler� yürüten gerçek ve tüzel k�ş�ler�n belgelend�r�lmes� �ç�n asgar� gerekl�l�kler� ve �lg�l�
esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ; 4/1/2018 tar�hl� ve 30291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu Sera

Gazlarına İl�şk�n Yönetmel�k kapsamında florlu sera gazları �çeren solvent, soğutma, �kl�mlend�rme ve ısı pompası,
yangın söndürme s�stemler�, elektr�kl� şalt c�hazları, fr�gor�f�k araçlarda bulunan soğutma ün�teler�ne müdahale eden
ve �lg�l� faal�yetler� yürüten  gerçek k�ş�ler�n ve soğutma, �kl�mlend�rme ve ısı pompası, yangın söndürme s�stemler�
sektörler�nde  ve elektr�kl� şalt c�hazlarında �lg�l� faal�yetler� yürüten tüzel k�ş�ler�n belgelend�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve
esasları kapsar.

(2)  Bu Tebl�ğ, üret�m tes�sler�nde florlu sera gazları �çeren ek�pman üret�c�ler� tarafından yer�nde yapılan
üret�m ve onarım faal�yetler�ne uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, Florlu Sera Gazlarına İl�şk�n Yönetmel�ğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
b) Florlu sera gazları: Florlu Sera Gazlarına İl�şk�n Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde l�stelenen h�droflorokarbon,

perflorokarbon, kükürt hegzaflorür veya bu maddelerden en az b�r�n� �çeren karışımları,
c) Ger� kazanım: Ürün veya ek�pman ve basınçlı kaptan florlu sera gazlarının toplanması ve depolanmasını,
ç) H�zmet Yer� Belges�: Florlu sera gazları �le çalışan ve bu gazları �çeren �kl�mlend�rme ve soğutma

c�hazlarının, ısı pompalarının, yangın söndürme s�stemler�n�n, elektr�kl� şalt c�hazlarının montaj, bakım ve serv�s
h�zmet�n� veren yerler �ç�n kurallar kapsamında faal�yetlere ve tüzel k�ş�lere TSE tarafından ver�len belgey�,

d) İlg� faal�yet: Kurulum, ger� kazanım, sızıntı kontroller�, bakım, onarım veya serv�s, devreye alma ve
devreden çıkarma g�b� �şlemler�,

e) Merkez� Ver� Tabanı: Bakanlık tarafından oluşturulacak florlu sera gazlarına, florlu sera gazı �çeren veya
çalışması bu gazlara dayanan ürün veya ek�pmana da�r b�lg�ler�n g�r�ld�ğ� elektron�k s�stem�,

f) Meslek� Yeterl�l�k Belges�: Yetk�lend�r�lm�ş belgelend�rme kuruluşlarınca düzenlenen ve sınavlarda başarılı
olanlara ver�len Meslek� Yeterl�l�k Belgeler�n�,

g) MYK: Meslek� Yeterl�l�k Kurumunu,
ğ) TSE: Türk Standartları Enst�tüsünü,
h) Yetk�lend�r�lm�ş Belgelend�rme Kuruluşu: Türk Akred�tasyon Kurumu veya Avrupa Akred�tasyon b�rl�ğ� �le

çok taraflı tanıma anlaşması �mzalamış akred�tasyon kurumlarından akred�te ed�lm�ş; Meslek� Yeterl�l�k Kurumu
tarafından, ulusal yeterl�l�klere göre ölçme, değerlend�rme ve belgelend�rme faal�yetler�n� yürütmek üzere
yetk�lend�r�lm�ş, tüzel k�ş�l�ğ� ha�z kurum ve kuruluşları,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Gerçek ve Tüzel K�ş�ler�n Belgelend�r�lmes�

Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Florlu sera gazları �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan ek�pmanlara müdahale eden ve

�lg�l� faal�yetler� yürüten gerçek ve tüzel k�ş�ler�n bu Tebl�ğ�n 4 üncü maddes�n�n  (ç) ve (f) bentler�nde tanımlanan
belgeler�n� bu Tebl�ğ hükümler�ne uygun olarak almaları zorunludur.

(2) Bu Tebl�ğ�n hükümler� doğrultusunda belge almış gerçek ve tüzel k�ş�ler, Merkez� Ver� Tabanına kayıt
yaptırmak ve Florlu Sera Gazlarına İl�şk�n Yönetmel�k kapsamında talep ed�len b�lg�ler� g�rmek zorundadır.

(3) Bu Tebl�ğ�n hükümler� doğrultusunda belge almış gerçek ve tüzel k�ş�ler�n belgeler�n� beş yıl süre �le
saklaması mecbur�d�r.



Gerçek k�ş�ler�n belgelend�r�lmes�
MADDE 6 – (1) Florlu sera gazları �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan ek�pmanlara müdahale eden ve

�lg�l� faal�yetler� yürüten gerçek k�ş�ler�n belgelend�r�lmes� MYK tarafından hazırlanan “19UY0401-5 Sayılı Florlu
Sera Gazlı C�hazlar Tekn�k Personel�” başlıklı ulusal yeterl�l�k kapsamında yetk�lend�r�lm�ş belgelend�rme
kuruluşlarınca yapılır.

(2) Gerçek k�ş�lere ver�len Meslek� Yeterl�l�k Belgeler�, MYK tarafından bel�rl� per�yotlar hal�nde elektron�k
olarak Bakanlığa b�ld�r�l�r.

(3) Eğ�t�m, sınav ve belge �ptal�ne �l�şk�n usul ve esaslar Meslek� Yeterl�l�k Kurumu Sınav, Ölçme,
Değerlend�rme ve Belgelend�rme Yönetmel�ğ� kapsamında düzenlen�r.

(4) Bu Tebl�ğ�n yayımı �t�bar�yle, Meslek� Yeterl�l�k Belges�n� almak amacıyla başvuracak gerçek k�ş�ler�n;
a) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan sektörlerde florlu sera gazı �çeren ek�pmanlar konusunda çalışmış veya

hâl�hazırda çalışmakta olan tekn�k personel olmaları,
b) En az Meslek� ve Tekn�k L�seler�n �lg�l� bölümler�nden mezun olmaları,
şartlarından b�r�n� sağlamaları gerek�r.
Tüzel k�ş� belgelend�r�lmes�
MADDE 7 – (1) Tüzel k�ş�ler�n belgelend�r�lmes� �ç�n, florlu sera gazları �le �lg�l� görev, yetk� ve sorumluluk

ver�len bütün tekn�k personel�n Meslek� Yeterl�l�k Belges� sah�b� olması mecbur�d�r.
(2) Florlu sera gazları �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan ek�pmanlara müdahale eden ve �lg�l�

faal�yetler� yürüten tüzel k�ş�ler�n belgelend�r�lmes� H�zmet Yer� Belges� kapsamında TSE tarafından yapılır.
(3) TSE tarafından ver�len belgeler,  bel�rl� per�yotlar hal�nde elektron�k olarak Bakanlığa b�ld�r�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçerl�l�k Süreler�, B�ld�r�m ve Denet�m

Belgeler�n geçerl�l�k süres�
MADDE 8 – (1) Florlu sera gazları �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan ek�pmanlara müdahale eden ve

�lg�l� faal�yetler� yürüten gerçek k�ş�ler�n belgeler� MYK mevzuatı kapsamında hazırlanan ulusal yeterl�l�kte bel�rt�len
süre boyunca geçerl�d�r. Yen�leme �şlem� MYK mevzuatına göre bel�rlenen şartlarda yetk�lend�r�lm�ş belgelend�rme
kuruluşlarınca gerçekleşt�r�l�r.

(2) Florlu sera gazları �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan ek�pmanlara müdahale eden ve �lg�l�
faal�yetler� yürüten tüzel k�ş�ler�n belgeler�n�n geçerl�l�k süres� TSE tarafından ver�len H�zmet Yer� Belges�nde
bel�rt�len süred�r. Yen�leme �şlem� TSE tarafından bel�rlenen şartlarda gerçekleşt�r�l�r.

B�ld�r�m
MADDE 9 – (1) Florlu sera gazları �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan ek�pmanlara müdahale eden ve

�lg�l� faal�yetler� yürüten gerçek k�ş�ler�n Meslek� Yeterl�l�k Belgeler�nde ve �lg�l� faal�yetler� yürüten tüzel k�ş�ler�n
H�zmet Yer� Belgeler�nde oluşan herhang� b�r değ�ş�kl�k Bakanlığa, MYK ve TSE tarafından elektron�k olarak
b�ld�r�l�r.

(2) Yapılan denet�mler, denet�mlere �l�şk�n yapılan �şlemler ve benzer� konuları kapsayan b�r öncek� yıla a�t
sayısal ver�lerden oluşan rapor, TSE tarafından hazırlanarak yazılı ya da elektron�k olarak her yıl 30 Mart tar�h�ne
kadar Bakanlığa �let�l�r.

(3) Askıya alınan ve �ptal ed�len belgelere ve yetk�lend�r�lm�ş belgelend�rme kuruluşlarına yapılan denet�mlere
�l�şk�n b�r öncek� yıla a�t sayısal ver�lerden oluşan rapor, MYK tarafından, yazılı ya da elektron�k olarak her yıl 30
Mart tar�h�ne kadar Bakanlığa �let�l�r.

(4) Belges� �ptal ed�len gerçek k�ş�lere a�t b�lg�ler MYK ve H�zmet Yer� Belges� �ptal ed�len tüzel k�ş�lere a�t
b�lg�ler TSE tarafından �ptal tar�h�nden �t�baren 10 (on) �ş günü �çer�s�nde Bakanlığa b�ld�r�l�r.

Denet�m
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� yer�ne get�rmeyenlere 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanunu

ve d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre �dar� yaptırım uygulanır.
(2) Belgelend�rme �şlemler� tamamlandıktan sonra ara kontroller,  TSE tarafından, önceden Bakanlığa

b�ld�r�l�r, uygun görülmes� durumunda Bakanlık yetk�l�ler� tarafından denet�mlere katılım sağlanab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gerçek k�ş� belgelend�rmes�ne �l�şk�n olarak Bakanlık �le İkl�mlend�rme Soğutma
Eğ�t�m Danışma ve Araştırma Derneğ� (İSEDA) arasında �mzalanan Protokol kapsamında 17/11/2015-17/11/2018
tar�hler� arasında ver�len eğ�t�m belgeler�, geçerl�l�k süres� boyunca geçerl� olup geçerl�l�k süres� b�tenler�n
belgelend�r�lmes� bu Tebl�ğ hükümler�ne tab�d�r.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) “19UY0401-5 Sayılı Florlu Sera Gazlı C�hazlar Tekn�k Personel�” başlıklı ulusal
yeterl�l�k kapsamında ver�len belgeler, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İl�şk�n Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes�
doğrultusunda geçerl�d�r.

Yürürlük



MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.

 
 


