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25 Mart 2022 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31789

YÖNETMELİK

S�v�l Havacılık Genel Müdürlüğünden:
HAVACILIK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN SERA GAZI

EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(SHY-16.4)

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı ulusal ve uluslararası havacılık faal�yetler�nden kaynaklanan sera gazı

em�syonlarının �zlenmes�ne, raporlanmasına ve doğrulanmasına da�r usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k;
a) Ulusal ve uluslararası havacılık faal�yetler�nden kaynaklanan sera gazı em�syonlarının �zlenmes�,

raporlanması ve doğrulanması �ş ve �şlemler� �le doğrulayıcı kuruluşların ve uçak �şlet�c�ler�n�n mükellef�yetler�n�n
bel�rlenmes�ne da�r usul ve esasları,

b) Sert�f�kalandırılmış azam� kalkış ağırlığı 5.700 kg'dan fazla olan uçakların kullanılması neden�yle
uluslararası uçuşlarda yıllık 10.000 tondan daha fazla karbond�oks�t em�syonu üreten uçak �şlet�c�ler�n�,

c) Sert�f�kalandırılmış azam� kalkış ağırlığı 5.700 kg'dan fazla olan uçakların kullanılması neden�yle ulusal
uçuşlarda yıllık 5.000 tondan daha fazla karbond�oks�t em�syonu üreten uçak �şlet�c�ler�n� kapsar.

(2) İnsan� yardım, tıbb� ve yangın söndürme amaçlı uçuşlar �le Devlet hava araçlarının gerçekleşt�rd�ğ� uçuşlar
bu Yönetmel�ğ�n kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k; 14/10/1983 tar�hl� ve 2920 sayılı Türk S�v�l Havacılık Kanununun 143 üncü

maddes�ne, 5/6/1945 tar�hl� ve 4749 sayılı Ş�kago'da 7 Aralık 1944 tar�h�nde Ak�t ve İmza Ed�lm�ş Olan M�lletlerarası
S�v�l Havacılık Anlaşması �le S�v�l Havacılık Geç�c� Sözleşmes� ve Bunların Ekler�n�n Onanması Hakkında Kanun �le
yürürlüğe g�rm�ş olan Ş�kago Sözleşmes�n�n 16 numaralı Ek�n�n 4. C�ld�ne, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlg�l�, İl�şk�l�
Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 437 nc�
ve 796 ncı maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Akred�tasyon: Bu Yönetmel�kte öngörülen doğrulama faal�yetler�n� gerçekleşt�recek olan doğrulayıcı

kuruluşun ulusal ve uluslararası kabul görmüş tekn�k kr�terlere göre değerlend�r�lmes�n�, yeterl�l�ğ�n�n onaylanmasını
ve düzenl� aralıklarla denetlenmes�n�,

b) CORSIA: Uluslararası havacılığa yönel�k karbon denkleşt�rme ve azaltma şemasını,
c) Doğrulama: Uçak �şlet�c�s� tarafından hazırlanan em�syon raporunun madd� hatalar �çer�p �çermed�ğ�n� ve

bu Yönetmel�k kr�terler�ne uyum sağlama sev�yes�n� değerlend�rmek amacıyla �lg�l� akred�tasyon standardında
bel�rt�len �lkelere uygun olarak doğrulayıcı kuruluş tarafından yürütülen faal�yetler�,

ç) Doğrulama ek�b�: Em�syon Raporlarının doğrulamasını gerçekleşt�ren, doğrulayıcı kuruluş bünyes�nde
h�zmet veren, tekn�k uzmanlar tarafından destekleneb�len, b�r grup doğrulayıcıyı veya ek�p l�der� olarak da
n�telend�r�len tek b�r baş doğrulayıcıyı,

d) Doğrulama raporu: Doğrulayıcı kuruluş tarafından oluşturulan, doğrulama beyanını ve destekley�c�
n�tel�ktek� gerekl� b�lg�ler� �çeren raporu,

e) Doğrulayıcı kuruluş: Doğrulama �şlem�n� �cra etmek ve bu konuda raporlamada bulunmak üzere akred�te
ed�lm�ş ve Genel Müdürlük tarafından yetk�lend�r�lm�ş bağımsız b�r üçüncü taraf tüzel k�ş�y�,

f) Em�syon İzleme Planı: Ver� toplama ve ver� �şleme faal�yetler�n�n ve bunların doğruluk kontrol s�stem� de
dah�l olmak üzere �zleme metodoloj�s�n�n detaylı, eks�ks�z ve şeffaf olarak belgelend�r�lmes�ne da�r uçak �şlet�c�s�
tarafından hazırlanan dokümanı,

g) Em�syon Raporu: Genel Müdürlükçe onaylanmış em�syon �zleme planı ve Genel Müdürlük alt
düzenlemeler� çerçeves�nde uçak �şlet�c�s� tarafından hazırlanacak olan raporu,

ğ) Genel Müdürlük: S�v�l Havacılık Genel Müdürlüğünü,
h) ICAO CORSIA �nternet s�tes�: ICAO tarafından oluşturulan ve uçak �şlet�c�s�n�n bu Yönetmel�k

kapsamındak� yükümlülükler� çerçeves�nde yer�ne get�receğ� �ş ve �şlemlerde kullanacağı en güncel b�lg�lere,
dokümanlara ve uygulama araçlarına er�ş�leb�len �nternet s�tes�n�,

ı) Sera gazı em�syonu: Yakıt ve benzerler�n�n yakılmasıyla atmosfere yayılan sera gazı olarak karbond�oks�t�
(CO2),
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�) Ş�kago Sözleşmes�: 5/6/1945 tar�hl� ve 4749 sayılı Ş�kago'da 7 Aralık 1944 tar�h�nde Ak�t ve İmza Ed�lm�ş
Olan M�lletlerarası S�v�l Havacılık Anlaşmasını,

j) TÜRKAK: Türk Akred�tasyon Kurumunu,
k) Uçak: Uçuş sırasındak� kaldırma gücünü büyük ölçüde ver�len uçuş durumlarında sab�t kalan yüzeylerdek�

aerod�nam�k tepk�lerden alan havadan daha ağır motorlu hava aracını,
l) Uçak �şlet�c�s�: Genel Müdürlükten 16/11/2013 tar�hl� ve 28823 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan T�car�

Hava Taşıma İşletmeler� Yönetmel�ğ� veya 9/1/2016 tar�hl� ve 29588 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel
Havacılık Yönetmel�ğ�ne göre hava �şletme ruhsatı almış uçak �şlet�m�ne müdah�l olan şahıs, kuruluş veya �şletmey�,

m) Ulusal akred�tasyon kuruluşu: B�r doğrulayıcı kuruluşun, bel�rl� doğrulama h�zmetler� sağlamaya yetk�n
olduğunu onaylayan yetk�l� ulusal kuruluşu,

n) Ulusal uçuş: Türk�ye sınırları �ç�nde yer alan b�r havaalanından kalkan ve Türk�ye sınırları �ç�nde yer alan
b�r havaalanına �n�ş yapan b�r uçağın operasyonunu,

o) Uluslararası uçuş: Ş�kago Sözleşmes�'ne taraf olan b�r Devlet�n herhang� b�r havaalanından veya
topraklarından kalkan ve Ş�kago Sözleşmes�'ne taraf olan başka b�r Devlet�n herhang� b�r havaalanına veya
topraklarına �n�ş yapan b�r uçağın operasyonunu,

ö) Yetk� Belges�: Bu Yönetmel�k hükümler� uyarınca doğrulayıcı kuruluşların doğrulama h�zmet� sunmalarına
�z�n veren Genel Müdürlük tarafından yapılan yazılı yetk�lend�rmey�,

�fade eder.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında yukarıda bel�rt�len tanımlar dışında, 2920 sayılı Kanun ve d�ğer s�v�l

havacılık mevzuatı �le ülkem�z�n üyes� bulunduğu uluslararası s�v�l havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan
dokümanlarda bel�rt�len tanımlar ve kısaltmalar geçerl�d�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

İdar� hususlar
MADDE 5- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumlu

ve yetk�l�d�r. Havacılık faal�yetler�nden kaynaklanan sera gazı em�syonlarının �zlenmes�, raporlanması ve
doğrulanması �le �lg�l� usul ve esaslar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı S�v�l Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan alt düzenley�c� �ş ve �şlemlerle düzenlen�r.

(2) Uçak �şlet�c�s�, bu Yönetmel�k ve alt düzenlemeler kapsamındak� tüm b�ld�r�mler�n� ve raporlamalarını
Genel Müdürlüğe yapar.

Em�syonların �zlenmes�
MADDE 6- (1) Sera gazı em�syonları, bu Yönetmel�ğ�n alt düzenlemeler�nde bel�rlenen usul ve esaslar

çerçeves�nde �zlen�r.
(2) Uçak �şlet�c�s�, bu Yönetmel�ğ�n alt düzenlemeler�nde bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde em�syon

�zleme planını hazırlamakla ve sera gazı em�syonlarını bu plana uygun olarak �zlemekle yükümlüdür.
(3) Uçak �şlet�c�s�, em�syon �zleme planını bu Yönetmel�ğ�n alt düzenlemeler� kapsamında bel�rlenen zaman

ç�zelges�ne uygun olarak onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe sunmak zorundadır.
(4) Uygun bulunmayan �zleme planlarının eks�kl�kler�n�n g�der�lmes� �ç�n aykırılığın durumuna göre en fazla

30 gün ek süre tanınır. Bu süre �ç�nde Genel Müdürlük tarafından bel�rlenen şartların eks�ks�z olarak yer�ne get�r�lmes�
hal�nde, em�syon �zleme planı Genel Müdürlük tarafından onaylanır.

(5) Pazara yen� g�ren b�r uçak �şlet�c�s�, bu Yönetmel�k kapsamında bel�rlenen karbond�oks�t em�syon eş�k
değerler�nden en az b�r�n� aşmasından sonrak� yıldan �t�baren em�syonlarını �zlemeye başlar. Uçak �şlet�c�s�, em�syon
eş�k değerler�nden en az b�r�n�n aşıldığı andan �t�baren üç ay �çer�s�nde b�r em�syon �zleme planı hazırlamakla ve
Genel Müdürlüğe sunmakla yükümlüdür.

(6) Faal�yette olup, bu Yönetmel�k kapsamında bel�rlenen eş�k değerler�n altında em�syon değer�ne sah�p olan
b�r uçak �şlet�c�s�, bu Yönetmel�k kapsamında bel�rlenen karbond�oks�t em�syon eş�k değerler�nden en az b�r�n�
aşmasından sonrak� yıldan �t�baren em�syonlarını �zlemeye başlar. Uçak �şlet�c�s�, em�syon eş�k değerler�nden en az
b�r�n�n aşıldığı andan �t�baren üç ay �çer�s�nde b�r em�syon �zleme planı hazırlamakla ve Genel Müdürlüğe sunmakla
yükümlüdür.

Em�syonların raporlanması
MADDE 7- (1) Sera gazı em�syonlarının raporlanması, bu Yönetmel�ğ�n alt düzenlemeler�nde bel�rlenen usul

ve esaslar çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.
(2) Uçak �şlet�c�s�, bu Yönetmel�ğ�n alt düzenlemeler� kapsamında bel�rlenen zaman ç�zelges�ne uygun olarak

b�r öncek� yılın 1 Ocak - 31 Aralık tar�hler� arasında �zlenen sera gazı em�syonlarını Genel Müdürlüğe raporlamak
zorundadır. Genel Müdürlük, gerekl� gördüğü durumlarda bu sürey� en fazla b�r aya kadar uzatab�l�r.

(3) Em�syon raporu, Genel Müdürlük tarafından onaylanan em�syon �zleme planı çerçeves�nde hazırlanır.
Em�syonların doğrulanması
MADDE 8- (1) Bu Yönetmel�k kapsamına g�ren uçak �şlet�c�ler�n�n ulusal ve uluslararası havacılık

faal�yetler�nden kaynaklanan sera gazı em�syonlarına �l�şk�n hazırlanan yıllık em�syon raporlarının Genel Müdürlüğe
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gönder�lmeden önce doğrulanması zorunludur.
(2) Sera gazı em�syon raporları bu Yönetmel�ğ�n alt düzenlemeler�nde bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde

Uluslararası Akred�tasyon Forumu (IAF) �le sera gazı em�syonlarının doğrulanması alanında karşılıklı tanıma
anlaşması �mzalamış başka b�r ulusal akred�tasyon kuruluşu tarafından akred�te ed�lm�ş ve Genel Müdürlükçe
yetk�lend�r�lm�ş b�r doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanır.

(3) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama faal�yetler�n�n tamamlanmasından sonra doğrulamanın öneml�l�k
sev�yes�n�, güven sev�yes�n� ve kapsamını yansıtan b�r doğrulama raporu hazırlar. Doğrulama raporunu, em�syon
raporu �le b�rl�kte bu Yönetmel�ğ�n alt düzenlemeler� kapsamında bel�rlenen zaman ç�zelges�ne uygun olarak Genel
Müdürlüğe sunar.

(4) Ulusal ve uluslararası uçuşlara �l�şk�n em�syon raporlarının doğrulama �şlem� her b�r faal�yet �ç�n bel�rlenen
kapsamlarda akred�te ed�lm�ş farklı �k� doğrulayıcı kuruluş tarafından gerçekleşt�r�leb�l�r.

(5) Ulusal uçuşlara �l�şk�n em�syon raporlarının doğrulama �şlem� ulusal havacılık faal�yetler� kapsamında
yalnızca TÜRKAK tarafından akred�te ed�lm�ş b�r doğrulayıcı kuruluş tarafından gerçekleşt�r�l�r.

Doğrulayıcı kuruluşlarda aranacak şartlar
MADDE 9- (1) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama faal�yetler�n� bu Yönetmel�ğ�n alt düzenlemeler�nde

bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde kamu yararı gözeterek, uçak �şlet�c�s�nden ve Genel Müdürlükten bağımsız
olarak �cra eder.

(2) Doğrulayıcı kuruluşlar, uçak �şlet�c�s� �le tarafsızlık ve bağımsızlık �lkes�ne zarar verecek mal�, t�car� veya
herhang� b�r �l�şk�de bulunursa doğrulama faal�yet�nde bulunamazlar. Doğrulayıcı kuruluşların ortakları, yönet�m
kurulu başkan ve üyeler�, yönet�c�ler� ve doğrulama sürec�nde görev alan personel� doğrulama faal�yet� yapılacak uçak
�şlet�c�s� �le veya uçak �şlet�c�s�n�n doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ett�ğ� ortaklıklar �le doğrulamanın etk�n b�r
şek�lde yapılmasını engelleyecek herhang� b�r menfaat �l�şk�s�ne g�remezler.

Doğrulayıcı kuruluşların çalışmasına ve akred�tasyonuna �l�şk�n esaslar
MADDE 10- (1) Doğrulama kuralları, doğrulayıcı kuruluşların yapısı ve bağımsızlığı, doğrulayıcı

kuruluşların denet�m�, doğrulama ek�b�nde yer alacak personel�n yetk�nl�ğ�, doğrulama ek�b�n�n b�lg� düzey� ve tekn�k
uzmanlığı �le �lg�l� d�ğer usul ve esaslar bu Yönetmel�ğ�n alt düzenlemeler�nde bel�rlen�r.

(2) Bu Yönetmel�k kapsamında uluslararası uçuşlar �ç�n doğrulama �şlem� yapacak doğrulayıcı kuruluşların
CORSIA kapsamında �lg�l� akred�tasyon standardına göre akred�te olmaları ve bu Yönetmel�ğ�n alt düzenlemeler�nde
bel�rlenen �lave gerekl�l�kler� sağlamaları şarttır.

(3) Bu Yönetmel�k kapsamında ulusal uçuşlar �ç�n doğrulama �şlem� yapacak doğrulayıcı kuruluşların ulusal
havacılık faal�yetler� kapsamında �lg�l� akred�tasyon standardına göre akred�te olmaları ve bu Yönetmel�ğ�n alt
düzenlemeler�nde bel�rlenen �lave gerekl�l�kler� sağlamaları şarttır.

(4) Bu Yönetmel�k kapsamında ulusal uçuşlar �ç�n doğrulama �şlem� yapacak doğrulayıcı kuruluşların
akred�tasyon �şlemler�, Genel Müdürlükçe hazırlanan alt düzenlemelere uygun olarak yalnızca TÜRKAK tarafından
yapılır.

(5) Bu Yönetmel�k kapsamında uluslararası uçuşlar �ç�n doğrulama �şlem� yapacak doğrulayıcı kuruluşların
akred�tasyon �şlemler�, Genel Müdürlükçe hazırlanan alt düzenleme gerekl�l�kler�ne uygun olarak TÜRKAK veya
Uluslararası Akred�tasyon Forumu �le sera gazı em�syonlarının doğrulanması alanında karşılıklı tanıma anlaşması
�mzalamış başka b�r ulusal akred�tasyon kuruluşu tarafından yapılır.

(6) Doğrulayıcı kuruluşların doğrulama �şlem� �ç�n yetk�nl�ğ�, per�yod�k denet�m ve akred�tasyonuna �l�şk�n
esaslar akred�te ed�ld�ğ� akred�tasyon kuruluşu tarafından �lg�l� ulusal ve/veya uluslararası standart, normat�f
dokümanlar ve tekn�k kr�terlere göre bel�rlen�r.

(7) Doğrulama ek�b�n�n eğ�t�mler�, yetk�nl�k değerlend�rmeler� ve atamaları doğrulayıcı kuruluş tarafından
Genel Müdürlüğün bel�rled�ğ� usul ve esaslar, ulusal ve/veya uluslararası standart, normat�f dokümanlar �le
akred�tasyon kuruluşu kurallarında ver�len ölçütler çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.

(8) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama ek�b� üyeler�n�n yetk�nl�kler�n�n korunması ve/veya gel�şt�r�lmes�ne
yönel�k olarak doğrulama faal�yetler�nde bulunan tüm personel�n meslek� gel�ş�m eğ�t�mler� de dah�l olmak üzere
gerekl� eğ�t�mler� bel�rl� aralıklarla düzenl� olarak almasını sağlar.

(9) Doğrulayıcı kuruluşlar �le doğrulama ek�b�nde yer alacak k�ş�ler�n çalışma, yetk�nl�k ve atamalarına �l�şk�n
bu Yönetmel�k ve bu Yönetmel�k uyarınca çıkarılan alt düzenlemeler �le usul ve esaslara aykırılık tesp�t ed�lmes�
hal�nde bu durum Genel Müdürlük tarafından akred�tasyon kuruluşuna b�ld�r�l�r.

(10) Akred�te olan, akred�tasyonu askıya alınan, ger� çek�len, akred�te olduğu kapsamlarda daraltma veya
değ�ş�kl�k olan doğrulayıcı kuruluşlar TÜRKAK �nternet sayfasında �lan ed�l�r. Akred�tasyon süreçler� çerçeves�nde
uygulanan her türlü yaptırım TÜRKAK tarafından Genel Müdürlüğe 15 �ş günü �çer�s�nde yazılı olarak b�ld�r�l�r.
Genel Müdürlükten hava taşıma �şletme ruhsatı almış uçak �şlet�c�ler�ne doğrulama h�zmet� vermek üzere
yetk�lend�r�len doğrulayıcı kuruluşların l�stes� Genel Müdürlük resm� �nternet s�tes�nde yayınlanır. Uluslararası
uçuşların doğrulama �şlem�n� gerçekleşt�recek doğrulayıcı kuruluşların l�stes� �se ICAO CORSIA �nternet sayfası
üzer�nden kamuoyuna duyurulur.

Doğrulayıcı kuruluşların yetk�lend�r�lmes�
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MADDE 11- (1) Genel Müdürlükten hava taşıma �şletme ruhsatı almış uçak �şlet�c�ler�ne uluslararası uçuşlar
�ç�n doğrulama h�zmet� vermek �steyen doğrulayıcı kuruluşlar, TÜRKAK veya Uluslararası Akred�tasyon Forumu �le
sera gazı em�syonlarının doğrulanması alanında karşılıklı tanıma anlaşması �mzalamış başka b�r ulusal akred�tasyon
kuruluşu tarafından CORSIA kapsamında akred�te ed�lmeler� şartıyla, Genel Müdürlük tarafından �lg�l� alt
düzenlemede yer alan esaslara göre �ncelenerek uygun görülmes� hal�nde yetk�lend�r�l�r.

(2) Genel Müdürlükten hava taşıma �şletme ruhsatı almış uçak �şlet�c�ler�ne ulusal uçuşlar �ç�n doğrulama
h�zmet� vermek �steyen doğrulayıcı kuruluşlar, TÜRKAK tarafından ulusal havacılık faal�yetler� kapsamında akred�te
ed�lmeler� şartıyla, Genel Müdürlük tarafından �ncelenerek uygun görülmes� hal�nde yetk�lend�r�l�r.

(3) Doğrulayıcı kuruluşların yetk�lend�r�lmes�ne �l�ş�n usul ve esaslar bu Yönetmel�k uyarınca çıkarılan alt
düzenlemeler �le düzenlen�r.

Doğrulayıcı kuruluşlarda görev alacak doğrulama ek�b� üyeler�n�n yetk�nl�ğ�
MADDE 12- (1) Genel Müdürlükten hava taşıma �şletme ruhsatı almış uçak �şlet�c�ler�ne ulusal uçuşlar �ç�n

doğrulama h�zmet� vermek �ç�n yetk�lend�r�lm�ş doğrulayıcı kuruluşlar, kuruluş bünyes�nde görev alacak personele
�l�şk�n asgar� gerekl�l�kler �le almaları gereken eğ�t�mlere �l�ş�n usul ve esaslar bu Yönetmel�k uyarınca çıkarılan alt
düzenlemeler �le düzenlen�r.

B�lg�, belge b�ld�r�m� ve g�zl�l�k
MADDE 13- (1) Bu Yönetmel�ğ�n öngördüğü �ş ve �şlemler�n gerekt�rd�ğ� b�lg� ve belgeler, bu Yönetmel�ğ�n

alt düzenlemeler� kapsamında bel�rlenen zaman ç�zelges�ne uygun olarak uçak �şlet�c�s� tarafından Genel Müdürlüğe
ve doğrulayıcı kuruluşa ver�l�r veya �braz ed�l�r. Genel Müdürlük ve doğrulayıcı kuruluş, gerekl� gördüğü takd�rde
�lave b�lg� ve belgeler�n ver�lmes�n� veya �brazını �steyeb�l�r.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n kapsamına g�ren uçak �şlet�c�ler�; Genel Müdürlüğe gönder�lm�ş b�lg� ve belgelerde
olab�lecek değ�ş�kl�kler� ve em�syon �zleme planına etk� edeb�lecek değ�ş�kl�kler�, en geç 30 gün �çer�s�nde Genel
Müdürlüğe b�ld�rmek zorundadır. Genel Müdürlük bu değ�ş�kl�klere �st�naden �zleme planının ve/veya em�syon
raporunun yen�lenmes�n� talep edeb�l�r.

(3) Uçak �şlet�c�s�n�n herhang� b�r sebepten dolayı değ�şmes� hal�nde, yen� �şletmec�, öncek� �şletmec�n�n bu
Yönetmel�k kapsamındak� taahhütler�n� ve mükellef�yetler�n� başka b�r �şleme gerek kalmaksızın yüklenm�ş sayılır ve
değ�ş�kl�ğe �l�şk�n b�ld�r�m�n� en geç 30 gün �çer�s�nde Genel Müdürlüğe sunmakla yükümlüdür. Bu değ�ş�kl�ğe
�st�naden Genel Müdürlük �zleme planının ve/veya em�syon raporunun yen�lenmes�n� talep edeb�l�r.

(4) Bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde gerçekleşt�r�lecek olan �ş ve �şlemler, Genel Müdürlükçe kurulan
elektron�k s�stem üzer�nden gerçekleşt�r�l�r.

(5) Genel Müdürlüğe ve doğrulayıcı kuruluşa ver�len h�çb�r b�lg� ve belge uçak �şlet�c�s�n�n yazılı rızası veya
kanun� b�r mecbur�yet olmaksızın üçüncü şahıslar �le paylaşılmaz.

(6) Uçak �şlet�c�s� ve doğrulayıcı kuruluş, bu Yönetmel�kte ve alt düzenlemeler�nde atıf yapılan belgeler�n ve
normat�f dokümanların, geç�ş süres�n� göz önünde bulundurarak, en güncel vers�yonlarının eks�ks�z uygulanmasından
sorumludur.

(7) Uçak �şlet�c�s�, bu Yönetmel�k kapsamındak� gerekl�l�kler�n sağlanmasına �l�şk�n kayıtları 10 yıl boyunca
saklar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluklar ve B�lg� Paylaşımı

Sorumluluklar
MADDE 14- (1) Bu Yönetmel�k çerçeves�nde havacılık faal�yetler�nden kaynaklanan sera gazı em�syonlarının

�zlenmes�, raporlanması ve doğrulanması �le �lg�l� görev ve h�zmetler�n koord�nasyon �ç�nde yer�ne get�r�lmes�, Ş�kago
Sözleşmes�n�n 16 numaralı Ek�, Avrupa S�v�l Havacılık Konferansı gerekl�l�kler� ve uluslararası uygulamalar ve
önlemler�n uygulanması, sürdürülmes� ve �zlenmes� kapsamında sorumlu otor�te S�v�l Havacılık Genel Müdürlüğü'dür.

B�lg� paylaşımı
MADDE 15- (1) Ulusal ve uluslararası düzeyde havacılık faal�yetler�nden kaynaklanan sera gazı

em�syonlarının �zlenmes�, raporlanması ve doğrulanmasına �l�şk�n Genel Müdürlükçe onaylanan b�lg�, belge ve
raporlar elektron�k s�stem aracılığı �le Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı �le paylaşılır.

(2) Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı �le paylaşılan h�çb�r b�lg� ve belge uçak �şlet�c�s�n�n yazılı
rızası veya kanun� b�r mecbur�yet olmaksızın üçüncü şahıslar �le paylaşılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme ve İdar� Yaptırımlar

Denetleme
MADDE 16- (1) Uçak �şlet�c�s� bu Yönetmel�k ve alt düzenlemeler�nde yer alan usul ve esaslara uyumu

çerçeves�nde Genel Müdürlük tarafından haberl� veya habers�z olarak denetleneb�l�r. Yapılan denet�mler sırasında bu
Yönetmel�k ve alt düzenlemeler�ne aykırı hususların tesp�t� hal�nde, Genel Müdürlük 30 gün �çer�s�nde uçak
�şlet�c�s�nden mevzuata aykırı hususların g�der�lmes�n� �ster.

(2) Doğrulayıcı kuruluşların faal�yetler�n�n, s�stemler�n�n ve personel�n�n tanımlanmış düzenlemelere ve
standartlara uygun olup olmadığının bel�rlenmes� kapsamında akred�tasyon kuruluşu tarafından yapılacak denet�mlere
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ve akred�te doğrulayıcı kuruluşların uçak �şlet�c�ler�ne gerçekleşt�receğ� doğrulama faal�yetler�ne Genel Müdürlük
eşl�k edeb�l�r. Doğrulayıcı kuruluşların ve/veya personel�n�n Genel Müdürlük tarafından bel�rlenen yetk�lend�rme
şartlarını taşımadığının tesp�t� ya da yetk�lend�rmeye �l�şk�n şartların doğrulayıcı kuruluş ve/veya personel� tarafından
�hlal ed�ld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde doğrulayıcı kuruluşa Genel Müdürlük tarafından ver�len yetk� askıya alınır veya �ptal
ed�leb�l�r.

İdar� yaptırımlar
MADDE 17- (1) Bu Yönetmel�ğe ve alt düzenlemeler�ne uyulmaması, uyum sağlanmadığının tesp�t ed�lmes�,

aykırılıkların bel�rlenen süreler �çer�s�nde g�der�lmemes� hal�nde 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddes� ve 29/1/2013
tar�hl� ve 28543 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan S�v�l Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Ver�lecek İdar� Para
Cezaları Hakkında Yönetmel�k (SHY-İPC) uyarınca yaptırım uygulanır.

(2) Bu Yönetmel�k ve bu Yönetmel�ğe �st�naden yapılan düzenlemelere göre yapılan �nceleme ve denetlemeler
kapsamında uçak �şlet�c�ler� ve doğrulayıcı kuruluşlar tarafından Genel Müdürlüğe kasten veya �hmalen yanlış ve/veya
yanıltıcı b�lg� ver�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddes� uyarınca yaptırım uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Alt düzenleme yetk�s�
MADDE 18- (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� uygulamalarla �lg�l� alt düzenley�c� �ş ve �şlemler� yapmaya

yalnızca Genel Müdürlük yetk�l�d�r.
Mücb�r sebep hal� �le erteleme ve durdurma
MADDE 19- (1) Mücb�r sebep olarak kabul ed�leb�lecek haller; olağanüstü doğa olayları, deprem, yangın, su

baskını benzer� doğal afetler, kanun� grev, lokavt, genel salgın hastalık, ambargo ve yabancı ülkeler�n kısıtlamaları,
terör eylemler�, savaş ve abluka olması, kısm� veya genel seferberl�k �lanı ve benzer� hallerd�r.

(2) B�r�nc� fıkrada sayılan mücb�r sebeplerle bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasının ve yürütülmes�n�n geç�c� olarak
�mkânsız hale geld�ğ� durumlarda �lg�l� �şlemler Genel Müdürlük onayı �le geç�c� olarak mücb�r sebep süres�nce
erteleneb�l�r veya durdurulab�l�r. Bu süre en fazla mücb�r sebeb�n ortaya çıktığı tar�hten �t�baren 1 yıl olab�l�r.

Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2023 yılına kadar yapılacak doğrulama �şlemler� yalnızca ICAO CORSIA �nternet

s�tes�nde yer alan “CORSIA Merkez� S�c�l S�stem� (CCR): Şeffaflığa yönel�k B�lg� ve Ver�ler” dokümanında ve
Devletler�n akred�te ett�ğ� doğrulama kuruluşları l�stes�nde yer alan doğrulayıcı kuruluşlar tarafından yapılır.

Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 6 ncı ve 7 nc� maddeler� ulusal uçuşlar �ç�n 1/5/2022 tar�h�nde,
b) 8 �nc� maddes�, 11 �nc� maddes� ve 12 nc� maddeler� 1/1/2023 tar�h�nde,
c) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� S�v�l Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 
 


