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12.1	Doğrulama Süreci-Temel Kavramlar

İZLEME
Her	bir faaliyet,	tesis ve yakıt için
onaylı izleme planı uyarınca

RAPORLAMA
Her yılın 30	Nisan	tarihine kadar

bir önceki yılın emisyonları
raporlanmalıdır.

DOĞRULAMA
Tesislerin hazırladığı ER	Bağımsız

Doğrulayıcı Kuruluş’lar
tarafındandoğrulanır.

DOĞRULAYICI	KURULUŞ
TÜRKAK	tarafındanAkredite
edilmiş ve Bakanlık tarafından

yetkilendirilmiş

Sera	Gazı İRD



12.1	Doğrulama Süreçleri Örnek Takvim

Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem
Emisyonların	İzlenmesi
Doğrulayıcı	ile	Sözleşme	Yapılması
Stratejik	Analiz
Doğrulama	Çalışmalarına	başlanması
Emisyon	Raporunun	Hazırlanması
Doğrulama	Raporunun	Hazırlanması
Doğrulanmış	Emisyon	Raporunun	Teslim	Edilmesi
Emisyonların	İzlenmesi

Sorumlu	Taraf:	İşletme
Sorumlu	Taraf:	Doğrulayıcı

İşletme ve Doğrulayıcı kuruluş arasında sözleşme en geç 1	Kasım
tarihine kadar imzalanmak zorundadır.



12.2	Yetki Kapsamları
No DOĞRULAYICI	KURULUŞ	YETKİ	KAPSAMLARI

1 Tesislerde yakıtların yakılması

2 Petrol	rafinasyonu

3 Kok üretimi,	metal cevheri (sülfür cevheri dahil)	kavrulması,	sinterlenmesi veya peletlenmesi,	 pik
demir ve çelik üretimi

4 Demir içeren metallerin üretimi veya işlenmesi,	 ikincil alüminyum üretimi,	demir dışı metallerin
üretimi veya işlenmesi

5 Birincil Alüminyum üretimi

6
Klinker üretimi, kireç üretimi,	veya dolomitin ya da	magnezitin kalsinasyonu,	cam	elyafı dahil cam	
üretimi,	pişirme ile seramik ürünlerin üretimi,	mineral	elyaf yalıtım malzemesi üretimi,	alçı taşının
kurutulması veya kalsinasyonu veya alçı panoların ve diğer alçı taşı ürünlerinin üretimi



12.2	Yetki Kapsamları

No DOĞRULAYICI	KURULUŞ	YETKİ	KAPSAMLARI

7 Odundan veya diğer lifli malzemelerden selul̈oz üretimi, kâğıt,	mukavva veya karton üretimi

8

Karbon siyahı üretimi,	Amonyaküretimi,Kraking,	reforming	kısmi veya tam	yükseltgenme
veya benzeri işlemler ile büyük hacimli organik kimyasallarınüretimi,Reformingveya kısmi
oksitleme ile hidrojen (H2)	ve sentez gazının üretimi,	Soda	külü	(Na2CO3)	ve sodyum
bikarbonat (NaHCO3)	üretimi

9 Nitrik asit üretimi, Adipik asit üretimi, Glioksal ve glioksilik asit üretimi Kaprolaktumüretimi



12.3	Tarafsızlık ve Bağımsızlık
• Doğrulayıcı Kuruluş ile imzaladığı sözleşmenin Tarihi 1	Kasım 2017	
olan bir tesis için:
• 31	Ekim 2014	ve sonrasında:

• Doğrulayıcı kuruluş
• Ortaklar/Yönetim Kurulu Üyeleri/Yöneticiler
• Çalışanlar
arasında herhangi bir Ticari ilişki olmadığı kanıtlanmalıdır



12.4	Sözleşme
• Sözlesm̧enin asgari içeriği Tebliğde verilmisţir.	
• Doğrulayıcı kuruluşlar sahip oldukları organizasyon,	personel veya
mesleki uzmanlıkları ile sonucļandıramayacakları bir doğrulama
hizmetini üstlenemezler.	
• Sözlesm̧ede,	stratejik analiz,	risk	analizi ve diğer doğrulama faaliyetleri
için ilave sur̈eye ihtiyaç	duyulması durumunda sözlesm̧e içerisinde
belirtilen doğrulama sur̈esinin arttırılabileceğine ilisķin hükümler yer
almalıdır.	
• Doğrulayıcı kuruluşların faaliyetleri nedeniyle doğacak zararların
hukuki sorumluluğu doğrulayıcı kuruluşa aittir.	Doğrulayıcı kuruluşun
ortaklarının,	yöneticilerinin ve ca̧lısa̧nlarının hukuki ve cezai
sorumlulukları genel hükümlere tabidir.	



12.4	Asgari Doğrulama Süreleri

Min.	Adam	gün ücreti:	1.000	TL	+	KDV’dir

Tesis Kategorisi Asgari Doğrulama Süresi
(Adam-Gün)

Asgari Saha Ziyareti Süresi
(Adam-Gün)

Düşük Emisyonlu Tesis 2 1

Kategori A 3 2

Kategori B 8 4

Kategori C 16 6



12.4	Sözleşme
• Doğrulayıcı kuruluş	doğrulamanın sağlıklı sȩkilde yürütülmesi için,	
• Tesisin niteliği ve faaliyetlerinin karmaşıklığı,	
• Emisyon kaynaklarının ve kaynak akışlarının sayısı,	
• Bakanlık onaylı izleme planındaki bilgiler ve planın karmaşıklığı,	
• Önemlilik seviyesi,	
• Tesisin veri akış	faaliyetlerinin ve kontrol sisteminin kapsamı ve karmaşıklığı,	
• Sera	gazı emisyonları ile ilgili bilgi ve verilerin yeri,	

hususlarını dikkate alarak asgari doğrulama sürelerini verilen sur̈eleri
yeterli miktarda arttırmakla yükümlüdür



12.5	Doğrulama İşlemleri Adımları
Stratejik
Analiz

Risk	Analizi

Doğrulama Planı

Süreç Analizi

Hatalı
Bildirimler

Doğrulama
Kayıtları

Taslak
Doğrulama
Raporu

Bağımsız
Gözden
Geçirme

Doğrulama
Raporu

Saha Ziyareti



12.5	Stratejik Analiz,	Risk	Analizi,	Doğrulama Planı
• Doğrulayıcı veya Başdoğrulayıcı tarafından yapılabilir
• Stratejik analizde tesise bir saha ziyareti düzenlenmesi zorunludur
• Stratejik analiz öncesi doğrulayıcı kuruluşa asgari olarak
• İzleme planı ve ekleri
• Emisyon raporu

• Teslim edilmelidir
• Doğrulayıcı stratejik analiz sonrasında risk	analizi yaparak,	tespit
risklerini belirler ve bir doğrulama planı hazırlayarak tesise iletir



12.5	Saha Ziyareti ve Uygunsuzluklar
• Asgari adam-gün sayıları tebliğe göre belirlenir
• Kategori C	tesisleri için asgari olarak 6	adam-gün sahada geçirilmelidir
• Doğrulama ekibi tespitlerini yazılı olarak bildirir
• Doğrulama esnasında bulunan hatalı bildirimler ve uygunsuzluklar tesis
tarafından düzeltilmelidir.
• Emisyon raporunu oluşturan tüm veriler için kanıtların sunulması
zorunludur



12.5	Doğrulama Raporu-BGG
• Tüm uygunsuzluklar düzeltildikten sonra Baş Doğrulayıcı Taslak
Doğrulama Raporunu hazırlar
• Taslak rapor doğrulama sürecine hiç dahil olmamış başka bir baş
doğrulayıcı tarafından gözden geçirilir bu sürece “BAĞIMSIZ	GÖZDEN	
GEÇİRME”	denir
• BGG	sonrasında Doğrulayıcı Kuruluş Doğrulama Raporunu tesisle
paylaşır (e-imzalı online	sistem üzerinden)
• Tesis doğrulanmış emisyon raporunu Bakanlık’a iletmekle yükümlüdür.



TEŞEKKÜRLER!


