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YÖNETMELİK

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:
FLORLU SERA GAZLARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, ülkem�z�n taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere

Da�r Montreal Protokolü kapsamında yer alan florlu sera gazlarının salımını kontrol altına almak üzere florlu
sera gazları ve d�ğer florlu maddeler�n yönet�m�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k;
a) Ürün ve ek�pman �ç�nde olanlar da dah�l olmak üzere florlu sera gazları ve d�ğer florlu maddeler�n

et�ketlenmes�ne, ver�ler�n toplanmasına, sızıntı kontroller�ne, raporlanmasına, p�yasaya arz, �thalat, �hracat ve
kullanımına, kota dağıtımına ve florlu sera gazlarının ger� kazanımına ve �mhasına �l�şk�n esasları,

b) Florlu sera gazları �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan ek�pmanlara müdahale eden gerçek ve
tüzel k�ş�ler�n eğ�t�m� ve belgelend�r�lmes�ne �l�şk�n konuları ve düzenlemeler�,

kapsar.
(2) Bu Yönetmel�k, motorlu araçlardak� �kl�mlend�rme ek�pmanlarından çıkan florlu sera gazlarının ger�

kazanımını kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k; 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc� ve 103 üncü maddeler�ne,
16/10/2003 tar�hl� ve 4990 sayılı Kanun �le onaylanması uygun bulunan B�rleşm�ş M�lletler İkl�m Değ�ş�kl�ğ�
Çerçeve Sözleşmes�ne ve 4/3/2021 tar�hl� ve 7295 sayılı Kanun �le onaylanması uygun bulunan Y�rm� Sek�z�nc�
Taraflar Toplantısında Üzer�nde Mutabakata Varılan Montreal Protokolüne Yönel�k Değ�ş�kl�k (K�gal�
Değ�ş�kl�ğ�-2016)’e dayanılarak hazırlanmıştır.

Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�k 16/4/2014 tar�hl� ve (AB) 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İl�şk�n

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü d�kkate alınarak Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum çerçeves�nde
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 5- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Asker� unsur: M�ll� Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşk�latı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara,

Den�z ve Hava Kuvvetler�ne a�t kurum, kıta, karargâh veya tes�s�,
b) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,
c) Bakım veya tekn�k serv�s: Ger� kazanım ve sızıntı kontroller� har�ç olmak üzere, s�steme florlu sera

gazları aktaran devreler�n ayrılması, devre veya ek�pman parçasının yer�nden çıkartılması ya da ger� monte
ed�lmes� ve sızıntıların onarımı dâh�l tüm faal�yetler�,

ç) Ton CO2 eşdeğer�: Metr�k ton c�ns�nden florlu sera gazlarının ağırlığı �le küresel ısınma potans�yel�n�n
çarpımı sonucunda çıkan m�ktarı,

d) Çoklu merkez� soğutma s�stemler�: B�r veya daha fazla ortak kondenser ve v�tr�nler, dolaplar,
dondurucular veya soğutulmuş depo odaları g�b� b�r d�z� soğutma c�hazına bağlanan, paralel olarak çalışan �k�
veya daha fazla kompresöre sah�p s�stemler�,

e) Dağıtıcı: Florlu sera gazları veya d�ğer florlu maddeler� yurt �ç�ne veya yurt dışına tedar�k eden gerçek
veya tüzel k�ş�y�,

f) Devreden çıkarma: Kap, ürün veya ek�pmanın n�ha� olarak kapatılmasını ve �şlet�mden kaldırılmasını,
g) D�ğer florlu maddeler: Florlu sera gazı olmayan ancak EK-2’de l�stelenen maddeler veya bu

maddelerden en az b�r�n� �çeren karışımları,
ğ) Ek�pman Operatörler� Merkez� Ver� Tabanı (EKOMVET): 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len

ek�pmanların kayıt defterler�n� �çeren elektron�k ver� tabanını,
h) Elektr�k şalt c�hazı: Elektr�k enerj�s�n�n üret�m�, �let�m�, dağıtımı, çevr�m� �le bağlantılı olarak

kullanılmaya yönel�k olan anahtarlama, ölçme, koruma ve elektr�k enerj� dönüşümü c�hazları ve bu araç ve
ek�pmanların ara bağlantı, teçh�zat ve destekley�c� yapılarla düzenek oluşturan b�rleş�mler�n�,

ı) Elektr�k şalt ek�pmanındak� florlu sera gazı m�ktarı: Elektr�k şalt ek�pmanının tek b�r bölmes�nde veya
d�ğer parçalardan ayrılmış herhang� b�r başka kısmındak� florlu sera gazı m�ktarını,

�) Faal�yet Raporları Ver� Tabanı (FARAVET): Florlu sera gazları veya d�ğer florlu maddeler� ürün veya
ek�pman �çer�s�nde veya dökme eşya olarak �thal eden, �hraç eden ya da bu gazları veya maddeler� kullanan, ger�
kazanan, ger� dönüştüren, ıslah eden veya �mha eden �şletmeler tarafından sunulan yıllık raporları, kota tahs�s�
ve l�sans modülünü �çeren elektron�k ver� tabanını,



j) Florlu sera gazları: EK-1’de l�stelenen h�droflorokarbon, perflorokarbon, kükürt hekzaflorür veya bu
maddelerden en az b�r�n� �çeren karışımları veya flor �çeren d�ğer sera gazlarını,

k) Ger� dönüşüm: Ger� kazanılan florlu sera gazlarının veya d�ğer florlu maddeler�n f�ltre etme ya da
susuzlaştırma g�b� temel tem�zl�k �şlemler�n� tak�ben tekrar kullanımını,

l) Ger� kazanım: Bakım veya serv�s sırasında veya ürün ya da ek�pmanın bertaraf ed�lmes�nden önce
ürün, kap veya ek�pmandan florlu sera gazlarının veya d�ğer florlu maddeler�n toplanması ve depolanmasını,

m) Hammadde: Asıl b�leş�m�nden tamamen dönüştürüldüğü ve em�syonunun önems�z olduğu b�r
prosesle k�myasal dönüşümden geçen herhang� florlu sera gazını veya EK-2’de yer alan d�ğer florlu maddey�,

n) Hermet�k olarak sızdırmazlığı sağlanmış ek�pman: Florlu sera gazları �çeren parçaların kaynak, leh�m
veya benzer b�r kalıcı bağlantıyla sızdırmazlığının sağlandığı, tam�r�ne ve tasf�yes�ne uygun kapaklı vana veya
kapaklı serv�s g�r�şler�n� de �çereb�len ve �z�n ver�len maks�mum basıncın en az dörtte b�r� basınç altında test
ed�len sızıntı oranı yılda 3 (üç) gramdan az olan s�stem�,

o) H�droflorokarbon: EK-1’�n b�r�nc� grubunda l�stelenen maddeler� veya bu maddelerden en az b�r�n�
�çeren karışımları,

ö) H�droflorokarbonların yıllık tüket�m�: Bel�rl� b�r takv�m yılında ülkeye �thal ed�len h�droflorokarbon
m�ktarından aynı yıl ülkeden �hraç ed�len h�droflorokarbon m�ktarının çıkarılarak hesaplanan ton CO2 eşdeğer�
c�ns�nden değer�,

p) 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 Türk Standardları Enst�tüsü
(TSE) tarafından ver�len belgey�,

r) Isı pompası: Dışarıdan enerj� g�rd�s�yle düşük sıcaklıktak� b�r ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktak�
b�r ortama aktaran ek�pmanı,

s) Islah: Ger� kazanılan florlu sera gazlarının veya d�ğer florlu maddeler�n kullanım amacı göz önünde
bulundurularak, saf madde performans standardına ger� döndürülmes� �ç�n �şlenmes�n� ve �şlevsell�k n�tel�ğ�n�n
yükselt�lmes�n�,

ş) İhracat: Florlu sera gazları veya d�ğer florlu maddeler�n kap, ürün veya ek�pman �çer�s�nde Türk�ye
Gümrük Bölges� dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını,

t) İhracatçı: Florlu sera gazlarının veya d�ğer florlu maddeler� ürün, ek�pman veya kap �çer�s�nde Türk�ye
Gümrük Bölges� dışına veya serbest bölgelere çıkaran gerçek veya tüzel k�ş�y�,

u) İmha: Florlu sera gazının tümünü veya büyük b�r kısmını florlu sera gazı olmayan b�r veya daha fazla
stab�l maddeye kalıcı olarak dönüştürme veya ayrıştırma sürec�n�,

ü) İthalat: Florlu sera gazları veya d�ğer florlu maddeler�n kap, ürün veya ek�pman �çer�s�nde serbest
dolaşıma g�r�ş rej�m�, dah�lde �şleme rej�m�, geç�c� �thalat rej�m� ve gümrük kontrolü altında �şleme rej�m�ne tab�
tutulmasını,

v) İthalatçı: Florlu sera gazları veya d�ğer florlu maddeler� ürün, ek�pman veya kap �ç�nde �thal etmek
�steyen gerçek veya tüzel k�ş�y�,

y) Kademel� s�stemlerde b�r�nc�l soğutucu akışkan devres�: Kondenser ısısını orta sıcaklık �ç�n �k�nc�l b�r
devreden alacak şek�lde �k� veya daha fazla ayrı soğutma devres�n�n ser� olarak bağlandığı dolaylı orta sıcaklık
sınıfı s�stemlerdek� b�r�nc�l devrey�,

z) Kap: Öncel�kl� olarak florlu sera gazlarının taşınması veya depolanması �ç�n tasarlanan ambalajı,
aa) Karışım: Florlu sera gazları veya d�ğer florlu maddelerden en az b�r�n� �çeren, �k� veya daha fazla

maddeden oluşan akışkanı,
bb) Kullanıcı: Florlu sera gazları veya d�ğer florlu maddeler�, ürünler�n veya ek�pmanların üret�m�,

bakımı, tekrar dolum dah�l serv�s�nde ve d�ğer tüm proseslerde kullanan gerçek ya da tüzel k�ş�y�,
cc) Kullanım: Florlu sera gazlarının veya d�ğer florlu maddeler�n, ürünler�n veya ek�pmanların üret�m�,

bakımı, tekrar dolum dah�l serv�s�nde ve d�ğer tüm proseslerde kullanımını,
çç) Kurulum: Florlu sera gazları �çeren veya �çerecek şek�lde tasarlanmış olan �k� veya daha fazla

ek�pman parçasının veya devres�n�n, b�rleşt�rme sonrası şarj ed�lme �ht�yacı olmasına bakılmaksızın, s�stem�n
gaz taşıyan �letkenler�n b�r devre tamamlayacağı şek�lde s�stem�n �şlet�leceğ� yerde b�rleşt�r�lmes�n�,

dd) Kükürt Hekzaflorür: EK-1’�n üçüncü grubunda l�stelenen maddey� veya bu maddey� �çeren
karışımları,

ee) Küresel Isınma Potans�yel� (KIP): 1 (b�r) k�logram CO2’e kıyasla 1 (b�r) k�logram sera gazının,
karışım olması durumunda �se EK-4’e göre hesaplanan, 100 (yüz) yıllık zaman d�l�m� �ç�nde atmosferde
yarattığı sera etk�s�n� gösteren değer�, (GWP: Global Warm�ng Potent�al)

ff) Meslek� Yeterl�l�k Belges�: Meslek� Yeterl�l�k Kurumu (MYK) tarafından yetk�lend�r�lm�ş
belgelend�rme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlarda başarılı olanlara ver�len MYK Meslek� Yeterl�l�k
Belgeler�n�,

gg) Onarım: Hasar görmüş veya sızıntı yapan ve florlu sera gazı �çeren veya çalışması bu gazlara
dayanan ürün veya ek�pmanın çalışır hale get�r�lmes�n�,

ğğ) Operatör: Florlu sera gazı �çeren ürün veya ek�pmanı �şleten veya bu ürün veya ek�pmana sah�p olan
gerçek veya tüzel k�ş�y�,

hh) Organ�k Rank�n Çevr�m�: Elektr�k veya mekan�k enerj�n�n üret�m� �ç�n b�r ısı kaynağından çıkan ısıyı
enerj�ye çev�ren yoğuşmalı florlu sera gazlarını �çeren çevr�m�,



ıı) Perflorokarbon: Bu Yönetmel�ğ�n EK-1’�n �k�nc� grubunda l�stelenen maddeler� veya bu maddelerden
en az b�r�n� �çeren karışımları,

��) P�yasaya arz: Florlu sera gazlarını veya florlu sera gazlarını �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan
ürün veya ek�pmanı ücretl� veya ücrets�z olarak üçüncü şahıslara tedar�k etmey� veya er�ş�leb�l�r kılmayı ve
ülkede serbest dolaşıma sunmayı,

jj) Sab�t: Taşınab�l�r oda �kl�mlend�rme c�hazları dah�l çalışması sırasında genelde sey�r hal�nde
olmayanı,

kk) Saf madde: Daha önce kullanılmamış olan maddey�,
ll) Serbest bölge: Ülken�n s�yas� sınırları �ç�nde olmakla b�rl�kte gümrük hattı dışında sayılan, ülkede

geçerl� t�car�, mal� ve �kt�sad� alanlara �l�şk�n hukuk� ve �dar� düzenlemeler�n uygulanmadığı veya kısmen
uygulandığı, sınaî ve t�car� faal�yetler �ç�n daha gen�ş teşv�kler�n tanındığı ve f�z�k� olarak ülken�n d�ğer
kısımlarından ayrılan bölgey�,

mm) Sızıntı tesp�t s�stem�: Florlu sera gazı sızıntısını tesp�t etmek üzere kal�bre ed�len ve sızıntı olması
durumunda operatörü uyaran mekan�k, elektr�k veya elektron�k c�hazı,

nn) Soğutma, �kl�mlend�rme ve ısı pompası ek�pmanlarındak� ve Organ�k Rank�n Döngüsündek� florlu
sera gazı m�ktarı: Tek b�r soğutucu akışkan devres�ndek� florlu sera gazı m�ktarını,

oo) Soğutmalı kamyon: Temelde mal taşımak üzere tasarlanmış ve �mal ed�lm�ş ve soğutma ün�tes� �le
donatılmış 3.5 tondan fazla ağırlığa sah�p motorlu taşıtı,

öö) Soğutmalı römork: Temelde mal taşımak �ç�n b�r kamyon veya traktör tarafından çek�lmek üzere
tasarlanmış, �mal ed�lm�ş ve b�r soğutma ün�tes� �le donatılmış aracı ve yarı römorkları,

pp) Tek b�leşenl� köpük: Reaks�yona g�rmem�ş veya kısmen reaks�yona g�rm�ş sıvı halde tek b�r aerosol
dağıtıcıda bulunan ve dağıtıcıdan ayrıldığında gen�şleyen ve sertleşen b�r köpük b�leş�m�n�,

rr) Tekl� spl�t kl�ma s�stemler�: Soğutucu akışkan borularıyla b�rb�r�ne bağlı, kullanım yer�nde kurulum
gerekt�ren b�r dış ün�te ve b�r �ç ün�teden oluşan oda �kl�mlend�rme s�stemler�n�,

ss) Tek kullanımlık kap: Florlu sera gazlarının taşınması ve depolanması amacıyla tekrar kullanılamayan
veya yen�den doldurulması amacıyla p�yasaya arz ed�lemeyen, tek kullanım �ç�n tasarlanmış ve kullanımından
sonra atık olarak tanımlanan kapları (ambalajları),

şş) Tekn�k aerosol: Kozmet�k aerosoller dah�l ve tıbb� aeroseller har�ç olmak üzere, ürün ve ek�pmanların
bakımı, onarımı, tem�zlenmes�, test ed�lmes�, böceklerden arındırılması ve üret�lmes�nde, ek�pmanın kurulması
ve d�ğer uygulamalarda kullanılan aerosol dağıtıcısını, d�spanser�n�, spreyler�n�, püskürtücüler�n�,

tt) T�car� kullanım: Perakende ve gıda h�zmetler�nde son kullanıcılara satışa sunulan ürünler�n
depolanması, teşh�r� veya dağıtımı �ç�n kullanımı,

uu) Ürün ve/veya ek�pman: Florlu sera gazı �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan sab�t c�hazları
veya uygulamaları,

üü) Yangından korunma ek�pmanı: Yangın söndürücüler dah�l yangından korunma veya söndürme
uygulamalarında kullanılan ek�pmanları ve s�stemler�,

vv) Yangından korunma ek�pmanındak� florlu sera gazı m�ktarı: Bel�rl� b�r alanı yangından korumak �ç�n
kurulmuş b�r kaptak� veya b�rb�r�ne bağlı kaplar s�stem�ndek� florlu sera gazı m�ktarını,

yy) Yıllık ülke kotası: Bel�rl� b�r takv�m yılında ülkeye �thal ed�lmes�ne �z�n ver�len maks�mum
h�droflorokarbonun ton CO2 eşdeğer� c�ns�nden maks�mum m�ktarını,

zz) Zorunlu kullanım alanları: Hal�hazırda florlu sera gazı alternat�fler�n�n bulunmadığı �nsan sağlığı �le
�lg�l� alanları ve asker� unsurlar kullanım alanlarını,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Merkez� Ver� Tabanı
Temel �lkeler
MADDE 6- (1) Florlu sera gazlarının ve d�ğer florlu maddeler�n;
a) Atmosfere salımı,
b) 17 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len Meslek� Yeterl�l�k Belges�ne sah�p olmayan gerçek

k�ş�lere veya FARAVET’e kayıtlı olmayan ve 18 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında tanımlanan H�zmet Yer�
Belges�ne sah�p olmayan tüzel k�ş�lere satılması veya ücrets�z tem�n�,

c) Ürün ve/veya ek�pmanda bulunan köpükler har�c�nde ürün ve/veya ek�pman �çer�s�nde florlu sera
gazlarının veya d�ğer florlu maddeler�n ger� kazanım �şlem� yapılmadan bertaraf tes�sler�ne kabul ed�lmes�,

yasaktır.
(2) Ürün ve/veya ek�pman devreden çıkartıldığında veya kap ömrünü tamamladığında atık yönet�m�,

2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�ne uygun olarak
gerçekleşt�r�l�r.

(3) H�droflorokarbonların bu Yönetmel�ğ�n EK-6’sında l�stelenen Kabul Ed�lm�ş Teknoloj�ler dışındak�
teknoloj�lerle �mha ed�lmes� yasaktır.

Ek�pman Operatörler� Merkez� Ver� Tabanı (EKOMVET)
MADDE 7- (1) Ek�pman Operatörler� Merkez� Ver� Tabanına;
a) 5 ton CO2 eşdeğer� veya daha fazla florlu sera gazı �çeren sab�t soğutma, �kl�mlend�rme ve ısı pompası

ek�pmanının, sab�t yangından korunma ek�pmanının, soğutmalı kamyon ve römorklardak� soğutma ün�teler�n�n
ve Organ�k Rank�n Çevr�mler�n�n,

b) 6 kg veya daha fazla kükürt hekzaflorür �çeren elektr�k şalt ek�pmanının,



operatörler� olan gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından ver� g�r�ş� yapılacaktır.
(2) Ek�pman Operatörler� Merkez� Ver� Tabanı Bakanlık tarafından yönet�l�r.
(3) Bakanlık, Ek�pman Operatörler� Merkez� Ver� Tabanında yer alan ver�ler� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m

Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlükler� �le paylaşab�l�r.
(4) Ek�pman Operatörler� Merkez� Ver� Tabanında yer alan ver�ler g�zl� kabul ed�l�r ve er�ş�m yetk�s�

olmayan k�ş�ler�n er�ş�m�ne karşı korunur.
(5) Ek�pman Operatörler� Merkez� Ver� Tabanına ver�ler�n kayded�lmes� ve sunulması �le bu ver�ler�n

yönet�m�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.
(6) Asker� unsurlar, b�r�nc� fıkranın (a) ve (b) bentler�nde tanımlanan ek�pmanla �lg�l� b�r öncek� yıla a�t

ver�ler� toplamakla yükümlüdür. M�ll� Savunma Bakanlığı, b�r öncek� yıla a�t toplanan ver�ler� her yıl 30 N�sana
kadar Bakanlığa sunar. M�ll� Savunma Bakanlığı tarafından sunulan ver�ler, Ek�pman Operatörler� Merkez� Ver�
Tabanının b�r parçası değ�ld�r.

Faal�yet Raporları Ver� Tabanı (FARAVET)
MADDE 8- (1) Faal�yet Raporları Ver� Tabanı, 14 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len gerçek ve

tüzel k�ş�ler tarafından elektron�k ver� tabanına g�r�len ver�ler� �çer�r.
(2) Faal�yet Raporları Ver� Tabanı Bakanlık tarafından yönet�l�r.
(3) Bakanlık, Faal�yet Raporları Ver� Tabanında yer alan ver�ler� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl

Müdürlükler� �le paylaşab�l�r.
(4) Faal�yet Raporları Ver� Tabanında yer alan ver�ler g�zl� olarak kabul ed�l�r ve er�ş�m yetk�s� olmayan

k�ş�ler�n er�ş�m�ne karşı korunur.
(5) Faal�yet Raporları Ver� Tabanına kayıt g�rme ve ver�ler�n sunulmasına ve bu ver�ler�n yönet�m�ne

�l�şk�n usul ve esaslar Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
(6) 14 üncü maddede atıfta bulunulan faal�yetler� yürüten asker� unsurlar, bu faal�yetler �le �lg�l� b�r

öncek� yıla a�t ver�ler� toplamakla yükümlüdür. M�ll� Savunma Bakanlığı, b�r öncek� yıla a�t toplanan ver�ler� her
yıl 30 N�sana kadar Bakanlığa sunar. M�ll� Savunma Bakanlığı tarafından sunulan ver�ler, Faal�yet Raporları
Ver� Tabanının b�r parçası değ�ld�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
H�droflorokarbon Tüket�m�n�n Azaltımıyla İlg�l� Usul ve Esaslar

H�droflorokarbon tüket�m�n�n azaltım takv�m� ve yıllık ülke kotalarının hesaplanması
MADDE 9- (1) 2024-2045 dönem� ve sonrasındak� yıllık h�droflorokarbon tüket�m sev�yes�, azaltım

takv�m� çerçeves�nde, Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
(2) 2024-2045 dönem� ve sonrasındak� her takv�m yılı �ç�n yıllık kotalar Bakanlık tarafından hesaplanır

ve 10 uncu maddede atıfta bulunulan h�droflorokarbon �thalatçılarına kota tahs�s�nde esas alınır.
(3) Bakanlık, mevcut h�droflorokarbon tüket�m�n�n anal�z�ne dayalı olarak öngörülenlerden daha düşük

yıllık kotaları bel�rleyeb�l�r.
H�droflorokarbon �thalatçılarına yıllık kota tahs�s�
MADDE 10- (1) 2023 yılından �t�baren yıllık kotalar, Bakanlık tarafından dökme haldek�

h�droflorokarbon �thalatçılarına ve �çer�s�nde h�droflorokarbon bulunan ön şarjlı soğutma, �kl�mlend�rme ve ısı
pompası ek�pmanı �thalatçılarına tahs�s ed�lecekt�r. Dökme haldek� h�droflorokarbon �thalatçılarına kota
uygulaması 2024 yılından �t�baren geçerl� olacaktır. H�droflorokarbonlarla şarj ed�lm�ş soğutma, �kl�mlend�rme
ve ısı pompası ek�pmanları �ç�n kota uygulaması 2025 yılında başlayacaktır.

(2) H�droflorokarbonların kotasız veya kotayı aşan m�ktarlarda �thal ed�lmes� yasaktır.
(3) Tahs�s ed�len kotalar, �şletmen�n �sm�n� değ�şt�rmes�, �k� �şletmen�n tek �şletme olarak b�rleşmes� veya

b�r �şletmen�n �k�ye ayrılması dışında devred�lemez.
(4) Bakanlık, 2023 yılından �t�baren, her yıl 30 Eylül’e kadar, sonrak� yıl �ç�n kota tahs�s ed�len

�thalatçıların l�stes�n�, tahs�s ed�len kotaları açıklamadan yayımlar.
(5) Kota tahs�s�, EK-7’de bel�rt�len usul ve esaslar doğrultusunda Bakanlık tarafından yapılır.
(6) İthalatçılara tahs�s ed�len kota m�ktarları g�zl� tutulur.
(7) Bel�rl� b�r takv�m yılı �ç�n kota tahs�s ed�len ve o takv�m yılı �ç�n Faal�yet Raporları Ver� Tabanına

rapor sunmayanlara tak�p eden takv�m yılı �ç�n kota tahs�s ed�lmeyecekt�r.
(8) Ön şarjlı soğutma, �kl�mlend�rme ve ısı pompası ek�pmanında yılda 100 ton CO2 eşdeğer� altında

h�droflorokarbon �thal edenler, kota başvurusu yükümlülüğünden muaftır. Ancak, Faal�yet Raporları Ver�
Tabanına rapor sunmakla yükümlüdür. Muaf�yet tanınan durumun asker� unsur olması durumunda, 8 �nc�
madden�n altıncı fıkrasında bel�rt�ld�ğ� g�b� M�ll� Savunma Bakanlığına ver� sunmakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
H�droflorokarbonların İthalat ve İhracatının Sevk�yat Başına L�sanslanması

H�droflorokarbonların �thalat ve �hracatının sevk�yat başına l�sanslanması
MADDE 11- (1) Dökme olarak h�droflorokarbon �thal veya �hraç edecekler, her sevk�yat �ç�n kontrol

belges�ne sah�p olmak zorundadır.
(2) 2024 yılından �t�baren, kontrol belgeler� kota tahs�s�ne uygun b�r şek�lde ver�lecekt�r. Ön şarjlı

soğutma, �kl�mlend�rme ve ısı pompası ek�pmanları �çer�s�nde h�droflorokarbon �thal edecekler, her sevk�yat �ç�n
kontrol belges�ne sah�p olmak zorundadır.

(3) B�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda bel�rt�len kontrol belgeler� Bakanlık tarafından ver�l�r.
(4) Kontrol belges� �le �lg�l� usul ve esaslar Bakanlık tarafından yayımlanacak �k�nc�l mevzuatla

bel�rlen�r.



BEŞİNCİ BÖLÜM
Florlu Sera Gazları ve D�ğer Florlu Maddeler�n Kullanımı, T�caret�, Et�ketlenmes� ve

Raporlanması Hakkında Usul ve Esaslar
Florlu sera gazları �çeren kapların, ürünler�n ve/veya ek�pmanların et�ketlenmes�
MADDE 12- (1) Florlu sera gazları �çeren kaplar, ürünler ve/veya ek�pman, 11/12/2013 tar�hl� ve 28848

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddeler�n ve Karışımların Sınıflandırılması, Et�ketlenmes� ve
Ambalajlanması Hakkında Yönetmel�kte bel�rlenen usul ve esaslara göre et�ketlen�r. Bunlar aşağıda yer
almaktadır:

a) Soğutma ek�pmanı.
b) İkl�mlend�rme ek�pmanı.
c) Isı pompası.
ç) Yangından korunma ek�pmanı.
d) Elektr�k şalt ek�pmanı.
e) Ölçülü doz �nhalerler� har�ç florlu sera gazı �çeren aerosol dağıtıcılar.
f) Florlu sera gazı �çeren tüm kaplar.
g) Florlu sera gazı �çeren solventler.
ğ) Organ�k rank�n çevr�m�.
(2) B�r�nc� fıkrada atıfta bulunulan usul ve esaslara ek olarak, b�r kap ve b�r ürün veya ek�pman

üzer�ndek� et�ket;
a) Çalışması florlu sera gazına dayanan boş ek�pman �ç�n "Florlu sera gazları �çer�r" veya "Çalışması

florlu sera gazlarına dayanır" �fades�n�,
b) Florlu sera gazlarının endüstr�yel veya k�myasal adını ve k�logram c�ns�nden m�ktarlarını,
c) Ürün veya ek�pman �çer�s�ndek� florlu sera gazlarının ton CO2 eşdeğer� c�ns�nden toplam m�ktarını ve

Küresel Isınma Potans�yel�n�,
ç) Ek�pmanın hermet�k olarak sızdırmazlığı sağlanmışsa "Hermet�k olarak sızdırmazlığı sağlanmıştır"

�fades�n�,
d) Kükürt hekzaflorür �çeren elektr�k şalt ek�pmanının garant� belges�nde, test ed�len sızıntı oranı yılda

% 0,1'den az bel�rt�lm�şse, "Sızıntı oranı yılda % 0,1’den azdır” �fades�n�,
e) Soğutma, �kl�mlend�rme veya ısı pompası ek�pmanı p�yasaya arz ed�lmeden önce ek�pmanın yalıtımı

�ç�n uygulanan köpükler de dah�l olmak üzere, florlu sera gazları ş�ş�rme ajanı olarak kullanılmış �se “Florlu sera
gazları �le ş�ş�r�len köpük” �fades�n�,

f) Kap, ger� kazanılarak ger� dönüştürülmüş veya ıslah ed�lm�ş florlu sera gazı �çer�yorsa "Ger�
dönüştürülmüş florlu sera gazı" veya "ıslah ed�lm�ş florlu sera gazı" �fades�n� ve ger� dönüştürülmüş veya ıslah
ed�lm�ş gaz olması durumunda, part� numarasını ve ger� dönüşüm veya ıslah eden kuruluşun adını ve adres�n�,

g) Kap, hammadde kullanımı veya laboratuvar veya anal�t�k kullanım veya �mha amaçlı olarak florlu
sera gazı �çer�yorsa sırasıyla “İç�ndek�ler yalnızca hammadde amaçlı kullanılab�l�r” �fades�n�, “İç�ndek�ler
yalnızca laboratuvar veya anal�t�k amaçlı kullanılab�l�r” veya “İç�ndek�ler yalnızca �mha ed�leb�l�r” �fadeler�n�,

ğ) Florlu sera gazı �çeren kabın zorunlu kullanım alanlarında kullanılması durumunda “İç�ndek�ler
sadece zorunlu kullanım alanları �ç�n kullanılab�l�r” �fades�n�,

�çer�r.
(3) Et�ket s�l�nmez olmalı ve ürün veya ek�pmanın �y� görüleb�len b�r bölümüne yerleşt�r�lmel�d�r.
(4) Et�ket üzer�ndek� b�lg�ler, et�ket�n arka planından ayırt ed�leb�lmel� ve açıkça okunab�lecek boyutta

ve aralıkta bel�rt�lmel�d�r.
(5) Florlu sera gazı �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan önşarjlı ek�pmanlarda; üret�c� tarafından

�malat sahası dışında �lave ed�lecek ve et�ket üzer�nde b�lg�ler� göster�lmem�ş gaz �ç�n y�ne et�ket üzer�nde yer
bırakarak, şarj ed�len m�ktarı veya ek�pmanın tasarım m�ktarına �l�şk�n b�lg�ler et�ket üzer�nde bel�rt�l�r.

(6) İthalat sırasında, et�ket üzer�ndek� b�lg�ler �le kapta veya ürün veya ek�pmanda bulunan madde
arasında b�r çel�şk� olab�leceğ�nden şüphelen�l�yorsa gümrük laboratuvarlarında veya gümrük laboratuvarlarında
yapılamıyorsa T�caret Bakanlığı tarafından bel�rlenecek ün�vers�telere veya kamu kurumlarına a�t
laboratuvarlarda tekn�k b�r �nceleme yapılır. Bu �nceleme, �thalat gerçekleşmeden önce �thal ed�lecek kap veya
ürün veya ek�pmandak� madden�n tanımlanması �ç�n yapılır ve tüm masraflar �thalatçı tarafından karşılanır.
Uygunsuzluk tesp�t ed�l�rse, söz konusu uygunsuzluk Bakanlığa ve T�caret Bakanlığına b�ld�r�l�r. Tesp�t ed�len
uygunsuzlukla �lg�l� olarak, �lg�l� bakanlıklar yürürlüktek� mevzuat çerçeves�nde �şlem yürütür.

(7) İk�nc� fıkranın (ç), (d) ve (e) bentler�nde yer alan b�lg�ler ürün veya ek�pmanın kullanma ve montaj
kılavuzlarında yer almalıdır. Bu b�lg�ler, ürün veya ek�pmanın �çer�s�ndek� florlu sera gazının KIP değer�n�n 150
ve üzer� olması durumunda reklam materyaller�nde de yer almalıdır.

(8) Florlu sera gazları �çeren köpükler ve önceden karıştırılmış pol�oller, florlu sera gazının kabul ed�lm�ş
endüstr�yel tanımını kullanan b�r et�ketle veya böyle b�r tanımlama yoksa k�myasal adıyla tanımlanmadıkça
p�yasaya arz ed�lmeyecekt�r. Et�ket, köpüğün veya önceden karıştırılmış pol�olün florlu sera gazları �çerd�ğ�n�
açıkça bel�rtmel�d�r. Köpük levhalar söz konusu olduğunda �se bu b�lg�ler açık ve s�l�nmez b�r şek�lde levhaların
üzer�nde bel�rt�lecekt�r.

Ek�pman sızıntı kontroller�
MADDE 13- (1) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len ek�pman �ç�n sızıntı kontroller�

aşağıda bel�rt�len per�yodlara göre yapılır:



a) 5 (beş) tondan 50 (ell�) ton CO2 eşdeğer�ne kadar florlu sera gazı �çermes� durumunda, 12 (on �k�)
ayda en az b�r, b�r sızıntı tesp�t s�stem� kurulu �se zorunlu sızıntı kontrol süres� 24 (y�rm� dört) ayda en az b�rd�r.

b) 50 (ell�) tondan 500 (beş yüz) ton CO2 eşdeğer�ne kadar florlu sera gazı �çermes� durumunda 6 (altı)
ayda en az b�r, b�r sızıntı tesp�t s�stem� kurulu �se zorunlu sızıntı kontrol süres� 12 (on �k�) ayda en az b�rd�r.

c) 500 (beş yüz) ton CO2 eşdeğer� ve fazlası florlu sera gazı �çer�yorsa, 3 (üç) ayda en az b�r, b�r sızıntı
tesp�t s�stem� kurulu �se zorunlu sızıntı kontrol süres� 6 (altı) ayda en az b�rd�r.

(2) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len ve 10 (on) ton CO2 eşdeğer� altında florlu
sera gazı �çeren ek�pmanın hermet�k olarak sızdırmazlığı sağlanmış ve “Hermet�k olarak sızdırmazlığı
sağlanmıştır” �fades�yle et�ketlenm�şse ek�pman sızıntı kontrolüne tab� olmaz.

(3) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len ek�pmanda kurulu sızıntı tesp�t s�stem�n�n elektr�k şalt
ek�pmanı �ç�n her 6 (altı) yılda b�r ve elektr�k şalt ek�pmanı dışındak� d�ğer ek�pman �ç�n her 12 (on �k�) ayda b�r
kontrolü yapılır.

(4) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len ve 500 (beş yüz) ton CO2 eşdeğer� veya daha fazla florlu
sera gazı �çeren ek�pmanda herhang� b�r sızıntı tesp�t s�stem� kurulmamışsa, sızıntı tesp�t s�stem� bu
Yönetmel�ğ�n yayımlandığı tar�hten �t�baren 3 (üç) ay �çer�s�nde kurulmalıdır.

(5) Elektr�k şalt ek�pmanının test ed�len sızıntı oranı yılda %0,1’den az ve üret�c� tarafından “Test ed�len
sızıntı oranı yılda %0,1’den azdır” �fades�yle et�ketlenm�şse veya basınç ve yoğunluk �zleme donanımı
bulunuyorsa veya 6 (altı) k�logramdan az kükürt hekzaflorür �çer�yorsa söz konusu ek�pman sızıntı kontrolüne
tab� olmaz.

(6) Ek�pman Operatörler� Merkez� Ver� Tabanına sızıntı kontroller� hakkında b�lg� g�r�lmes� zorunludur.
Sızıntı kontroller�n�n s�steme g�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

(7) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len ek�pmanın sızıntı kontroller�, EK-5'te
bel�rt�len usul ve esaslara uygun olarak gerçekleşt�r�l�r.

Florlu sera gazlarının veya d�ğer florlu maddeler�n raporlanmasına �l�şk�n hususlar
MADDE 14- (1) Aşağıdak� gerçek veya tüzel k�ş�ler:
a) Florlu sera gazları veya d�ğer florlu maddeler�n dökme olarak veya ürün ve/veya ek�pman �ç�nde

�thalatçıları ve �hracatçıları,
b) Florlu sera gazları veya d�ğer florlu maddeler�n kullanıcıları ve dağıtıcıları,
c) Florlu sera gazlarının veya d�ğer florlu maddeler�n ger� kazanılmasını, ger� dönüştürülmes�n�, ıslah

ed�lmes�n� veya �mha ed�lmes�n� sağlayanlar,
Faal�yet Raporları Ver� Tabanına kayıt yaptırmakla yükümlüdürler.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n yayımlandığı tar�hten �t�baren bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetlere da�r her yıl

b�r öncek� yıla �l�şk�n faal�yetler 31 Mart’a kadar FARAVET üzer�nden raporlanmak zorundadır.
(3) Faal�yet Raporları Ver� Tabanına sunulan raporlar, Bakanlık tarafından �ncelen�r. Raporda hata ya da

eks�kl�k bulunursa, �lg�l� tüzel k�ş� Bakanlık tarafından bu konuda b�lg�lend�r�l�r ve �lg�l� tüzel k�ş� Bakanlık
tarafından düzeltme taleb�n�n �let�ld�ğ� günden �t�baren 15 (on beş) �ş günü �ç�nde düzelt�lm�ş b�r rapor sunmakla
yükümlüdür.

(4) B�r�nc� fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len gerçek veya tüzel k�ş�ler, bel�rl� b�r takv�m yılında ön şarjlı
soğutma, �kl�mlend�rme ve ısı pompası ek�pmanı �çer�s�nde �thal ed�len toplam h�droflorokarbon m�ktarı 100
(yüz) ton CO2 eşdeğer� veya daha fazla �se, tak�p eden yılın 30 Haz�ran’ına kadar FARAVET üzer�nden
raporlamak zorundadır.

(5) FARAVET’e g�r�ş yapacak gerçek ve tüzel k�ş�ler�n raporlama yapacakları konular ve FARAVET’�n
kullanımına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlen�r.

P�yasaya arz ve kullanım yasakları
MADDE 15- (1) Florlu sera gazlarını saf veya karışım olarak �çeren ve 12 nc� maddeye uygun olarak

et�ketlenmeyen kap, ürün ve/veya ek�pmanın p�yasaya arzı yasaktır.
(2) Soğutma, �kl�mlend�rme, ısı pompası, yangından korunma ve elektr�k şalt ek�pmanlarının bakımında,

serv�s�nde veya dolumunda veya solvent olarak kullanımında florlu sera gazları �çeren veya bu gazla dolum
yapılması amacıyla tek kullanımlık kapların p�yasaya arzı yasaktır.

(3) EK-3'te l�stelenen ürün veya ek�pmanların p�yasaya arzı yasaktır.
(4) Magnezyum kalıp dökümde ve magnezyum kalıp döküm alaşımlarının ger� dönüşümünde kükürt

hekzaflorür kullanılması yasaktır.
(5) Araç last�kler�n�n kükürt hekzaflorür �le ş�ş�r�lmes� yasaktır.
(6) Aşağıdak� ürün ve ek�pmanların;
a) Küresel Isınma Potans�yel� (KIP) değer� 2500 veya daha fazla olan h�droflorokarbonları �çeren t�car�

soğutucular ve dondurucular (hermet�k olarak sızdırmazlığı sağlanmış ek�pman) 1/1/2025 tar�h�nden �t�baren ve
KIP değer� 150 veya daha fazla olan h�droflorokarbon �çeren t�car� soğutucular ve dondurucular (hermet�k
olarak sızdırmazlığı sağlanmış ek�pman) 1/1/2029 tar�h�nden �t�baren p�yasaya arzı,

b) Ürünler� “-50°C”'n�n altındak� sıcaklıklara soğutmak üzere tasarlanmış uygulamalar har�c�nde, 2500
veya daha yüksek KIP değer�ne sah�p h�droflorokarbonlar �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan sab�t
soğutma ek�pmanının 1/1/2025 tar�h�nden �t�baren p�yasaya arzı,

c) KIP değer� 750 veya daha yüksek olup 3 kg'dan daha az florlu sera gazları �çeren veya çalışması
bunlara dayalı olan tekl� spl�t kl�ma s�stemler�n�n 1/1/2025 tar�h�nden �t�baren p�yasaya arzı,



ç) KIP değer� 1500'den az olan florlu sera gazlarının kullanılab�ld�ğ� kaskad s�stemler�n ana soğutma
devres�ndek�ler har�ç, KIP değer� 150’den yüksek olan florlu sera gazları �çeren veya çalışması bu gazlara
dayanan 40 kW veya daha fazla nom�nal kapas�teye sah�p t�car� kullanım amaçlı çoklu merkez� soğutma
s�stemler�n�n 1/1/2029 tar�h�nden �t�baren p�yasaya arzı,

d) KIP değer� 150 veya daha yüksek florlu sera gazı �çeren, taşınab�l�r oda �kl�mlend�rme ek�pmanının
(son kullanıcı tarafından odalar arasında hareket ett�r�leb�len hermet�k olarak sızdırmazlığı sağlanmış ek�pman)
1/1/2025 tar�h�nden �t�baren p�yasaya arzı,

e) KIP değer� 150 veya daha yüksek olan h�droflorokarbonlar �çeren köpükler:
1) Ekstrüde pol�st�ren�n (XPS) 1/1/2025 tar�h�nden �t�baren p�yasaya arzı,
2) D�ğer köpükler�n 1/1/2027 tar�h�nden �t�baren p�yasaya arzı,
f) KIP değer� 150 veya daha yüksek olan h�droflorokarbonlar �çeren tekn�k aerosolün 1 Ocak 2025

tar�h�nden �t�baren üret�m�,
yasaktır. Bu yasaklar, zorunlu kullanım alanları �ç�n p�yasaya arz ed�len ürün ve ek�pmanlara

uygulanmaz.
(7) Ürünler� “-50°C”n�n altındak� sıcaklıklara soğutmak �ç�n tasarlanmadığı sürece 40 ton CO2 eşdeğer�

veya daha fazla şarj m�ktarına sah�p soğutma ek�pmanına serv�s sağlamak veya bakımını yapmak �ç�n KIP
değer� 2500 veya daha yüksek olan florlu sera gazlarının kullanılması 1/1/2029 tar�h�nden �t�baren yasaktır.

(8) 7 nc� fıkrada bel�rt�len yasak, 1/1/2033 tar�h�ne kadar aşağıdak� florlu sera gazı kategor�ler� �ç�n
geçerl� olmayacaktır:

a) 12 nc� madde hükümler�ne göre et�ketlenm�ş olmaları koşuluyla, mevcut soğutma ek�pmanının serv�s�
veya bakımı �ç�n kullanılan KIP değer� 2500 veya daha yüksek olan ıslah ed�lm�ş florlu sera gazları.

b) KIP değer� 2500 veya daha yüksek olan ger� dönüştürülmüş florlu sera gazları, bu tür ek�pmanlardan
ger� kazanılmış olmaları koşuluyla mevcut soğutma ek�pmanlarının bakımı veya serv�s� �ç�n kullanılab�l�r. Ger�
dönüştürülmüş gazlar, ger� kazanımı sadece bakım veya serv�s�n b�r parçası olarak yapan �şletme veya ger�
kazanımı bakım veya serv�s�n b�r parçası olarak yaptıran �şletme tarafından kullanılab�l�r.

c) Zorunlu kullanım alanlarına kurulmuş olan mevcut soğutma ek�pmanlarının bakımı veya serv�s� �ç�n
kullanılan KIP değer� 2500 ve üzer� olan florlu sera gazları.

T�caret sınırlamaları ve usuller
MADDE 16- (1) Florlu sera gazı satan veya ücrets�z olarak tedar�k edenler; alıcının adını, varsa fatura

numarasını ve satılan veya ücrets�z olarak tedar�k ed�len gazın m�ktarı da dah�l olmak üzere alıcıların kayıtlarını
tutar ve bu kayıtları 5 yıl boyunca saklar ve FARAVET’e g�rer. Eğer alıcı 24/9/2020 tar�hl� ve 31254 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ek�pmana Müdahale
Eden Gerçek ve Tüzel K�ş�ler�n Belgelend�r�lmes�ne İl�şk�n Tebl�ğe göre H�zmet Yer� Belges� alması
gerekmeyen b�r tüzel k�ş�yse florlu sera gazını yalnızca;

a) Meslek� Yeterl�l�k Belges� sah�b� tekn�k personel�n belge numarasını beyan ederek veya
b) Florlu sera gazını, 18 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len tüzel k�ş�ler�n belgelend�r�lmes�n�

gerekt�ren b�r faal�yette kullanmayacağına da�r yazılı beyan sağlayarak,
satın alab�l�r.
(2) Hermet�k olarak sızdırmazlığı sağlanmamış ek�pmanı satan veya ücrets�z olarak tedar�k edenler,

alıcıdan bu ek�pmanın kurulumunu yapmaya yetk�n olduğunu göster�r H�zmet Yer� Belges�n� veya ek�pmanın
belgelend�r�lm�ş gerçek veya tüzel k�ş� tarafından kurulacağına da�r beyanat �ster. Söz konusu beyanat,
ek�pmanın Meslek� Yeterl�l�k Belges� sah�b� k�ş� tarafından kurulacağını bel�rten ve belge sah�b� gerçek veya
tüzel k�ş�yle yapılan sözleşmed�r.

ALTINCI BÖLÜM
Gerçek ve Tüzel K�ş�ler�n Belgelend�r�lmes� ve D�ğer Sorumlulukları

�le İlg�l� Usul ve Esaslar
Gerçek k�ş�ler�n belgelend�r�lmes�
MADDE 17- (1) Florlu sera gazı �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan sab�t soğutma ve

�kl�mlend�rme ek�pmanının, ısı pompasının, sab�t yangından korunma s�stem�n�n, soğutmalı kamyon ve
römorklarda bulunan soğutma ün�teler�n�n ve elektr�k şalt ek�pmanının kurulumunu, bakımını, tekn�k serv�s�n�,
onarımını veya devreden çıkartılması �şlemler�n� yapan gerçek k�ş�, bu faal�yetler� gerçekleşt�rmeye yönel�k
Meslek� Yeterl�l�k Belges�ne sah�p olmak zorundadır.

(2) 5 ton CO2 eşdeğer� veya daha fazla florlu sera gazı �çeren sab�t soğutma ve �kl�mlend�rme ek�pmanı,
ısı pompası, sab�t yangından korunma s�stem�, soğutmalı kamyon ve römorklarda bulunan soğutma ün�teler� ve
elektr�k şalt ek�pmanının sızıntı kontrolünü yapan gerçek k�ş�, bu faal�yet� gerçekleşt�rmeye yönel�k Meslek�
Yeterl�l�k Belges�ne sah�p olmak zorundadır. Hermet�k olarak sızdırmazlığı sağlanmış ve 10 ton CO2 eşdeğer�
veya daha fazla florlu sera gazı �çeren ek�pmana müdahale eden gerçek k�ş� Meslek� Yeterl�l�k Belges� sah�b�
olmak zorundadır.

(3) Sab�t soğutma ve �kl�mlend�rme ek�pmanından, ısı pompasından, sab�t yangından korunma
s�stem�nden, soğutmalı kamyon ve römorklarda bulunan soğutma ün�teler�nden ve elektr�k şalt ek�pmanından
florlu sera gazı ger� kazanımı yapan gerçek k�ş�, bu faal�yet� gerçekleşt�rmeye yönel�k Meslek� Yeterl�l�k
Belges�ne sah�p olmak zorundadır.

(4) B�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkralarda atıfta bulunulan belge şartlarına eş�t şartlar �çeren müfredata
sah�p asker� unsurlarda eğ�t�m�n� tamamlayan gerçek k�ş�, söz konusu fıkra hükümler�nde bel�rt�len belge
yükümlülükler�nden muaftır.



(5) Eğ�t�m, sınav ve belge �ptal�ne �l�şk�n usul ve esaslar 15/10/2015 tar�hl� ve 29503 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Meslek� Yeterl�l�k Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlend�rme ve Belgelend�rme Yönetmel�ğ�
kapsamında düzenlen�r.

(6) Belge sah�b� gerçek k�ş�ler ve asker� unsurlarda eğ�t�m�n� tamamlayan gerçek k�ş�ler b�r�nc�, �k�nc� ve
üçüncü fıkralarda atıfta bulunulan faal�yetler�n yürütülmes� sırasında florlu sera gazı sızıntısını önlemek �ç�n
gerekl� tüm tedb�rler� alırlar.

(7) Ek�pman üret�m tes�sler�nde; b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkralarda atıfta bulunulan faal�yetler� yürüten
gerçek k�ş�ler bu tes�slerde çalıştıkları süre boyunca Meslek� Yeterl�l�k Belges� sah�b� olma zorunluluğundan
muaftır.

(8) Gerçek k�ş�ler�n belgelend�r�lmes�ne �l�şk�n hususlar, Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu
Gazlara Dayanan Ek�pmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel K�ş�ler�n Belgelend�r�lmes�ne İl�şk�n Tebl�ğde
düzenlenm�şt�r.

Tüzel k�ş� belgelend�r�lmes�
MADDE 18- (1) Üçüncü b�r k�ş� �ç�n, florlu sera gazlarını �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan

sab�t soğutma, �kl�mlend�rme, ısı pompası ve sab�t yangından korunma ek�pmanının kurulumunu, bakımını veya
serv�s�n�, onarımını veya devreden çıkartılmasını gerçekleşt�ren tüzel k�ş�, bu faal�yetler� gerçekleşt�rmeye
yönel�k TS13905 numaralı H�zmet Yer� Belges�ne sah�p olmak zorundadır.

(2) B�r�nc� fıkrada atıfta bulunulan tüzel k�ş�ler�n belgelend�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar, H�zmet Yer�
Belges�n�n denet�m�, �ptal� veya askıya alınması �le �lg�l� d�ğer hususlar Türk Standartları Enst�tüsü tarafından
uygulanır.

(3) H�zmet Yer� Belges� sah�b� tüzel k�ş�ler bu madden�n b�r�nc� fıkrasında atıfta bulunulan faal�yetler�n
gerçekleşt�r�lmes� sırasında florlu sera gazı sızıntısını önlemek �ç�n gerekl� tüm tedb�rler� alırlar. Tüzel k�ş�ler�n
H�zmet Yer� Belges� alab�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.

(4) Tüzel k�ş�ler�n belgelend�r�lmes�ne �l�şk�n hususlar, Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu
Gazlara Dayanan Ek�pmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel K�ş�ler�n Belgelend�r�lmes�ne İl�şk�n Tebl�ğde
düzenlenm�şt�r.

Ek�pman operatörünün yükümlülükler�
MADDE 19- (1) Ek�pman operatörü;
a) Florlu sera gazı �çeren veya çalışması florlu sera gazlarına dayanan ek�pmanın kurulum, bakım veya

tekn�k serv�s, onarım, devreden çıkartma ve sızıntı kontroller�n�n ve florlu sera gazlarının ek�pmandan ger�
kazanımının 17 nc� ve 18 �nc� maddelerde bel�rt�ld�ğ� g�b� sırasıyla uygun şek�lde belgelend�r�lm�ş gerçek ve
tüzel k�ş�ler tarafından yapılmasını sağlar.

b) Florlu sera gazı sızıntılarını önlemek �ç�n gerekl� tüm tedb�rler� alır.
c) Ek�pman sızıntı kontroller�n�n 13 üncü maddede bel�rt�len hükümler doğrultusunda bel�rlenen zaman

ç�zelgeler�ne göre yapılmasını sağlar.
ç) Herhang� b�r sızıntı tesp�t ed�ld�ğ�nde, belgelend�r�lm�ş gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından gec�kmeden

ek�pmanın onarılmasını sağlar.
d) Sızıntı onarımının yeterl�l�ğ�n� doğrulamak amacıyla sızıntı kontrolünün tak�b�n� yaptırır; bu

kontrolün sızıntı onarımını tak�p eden 30 (otuz) �ş günü �çer�s�nde, belgelend�r�lm�ş k�ş� tarafından yapılmasını
sağlar.

e) Yen� kurulan ek�pman �ç�n, �lk sızıntı kontrolünün ek�pman kurulumunu tak�p eden 30 (otuz) �ş günü
�çer�s�nde yapılmasını sağlar.

f) Sızıntı tesp�t s�stem�n�n 13 üncü maddeye göre ek�pmana monte ed�lmes�n� ve kontrol ed�lmes�n�
sağlar.

g) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ğ) bend�nde atıfta bulunulan EKOMVET’e g�r�len ek�pman kayıt
defter�n�n güncel b�r kopyasını talepler� üzer�ne Bakanlığa ve �lg�l� yetk�l�lere sunar.

ğ) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde atıfta bulunulan ek�pmana, bu madden�n b�r�nc�
fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len faal�yetler�n tamamlanmasının ardından, bu faal�yetlerle �lg�l� b�lg�ler�n 30
(otuz) �ş günü �çer�s�nde EKOMVET’e g�r�ş�n� sağlar.

h) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden sonra ed�n�len florlu sera gazı �çeren veya çalışması bu
gazlara dayanan ek�pmanın çalıştırılacağı yere yerleşt�r�lmes�n� �zleyen 30 (otuz) �şgünü �ç�nde veya ek�pmanın
kurulumu gerek�yorsa, ek�pmanın kurulumunun tamamlanmasından ve ek�pmanın florlu sera gazı �le şarj
ed�lmes�nden �t�baren 30 (otuz) �ş günü �ç�nde EKOMVET üzer�nden Bakanlığa b�ld�r�m yapar.

ı) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce ed�n�len ek�pman �ç�n Bakanlığa;
1) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len ve �ç�nde 5 (beş) tondan 50 (ell�) ton CO2

eşdeğer�ne kadar florlu sera gazları �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan ek�pman ve 7 nc� madden�n b�r�nc�
fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len ve �ç�nde 6 (altı) k�logram veya daha fazla kükürt hekzaflorür �çeren ek�pman
�ç�n 18 (on sek�z) ay �ç�nde,

2) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len ve �ç�nde 50 (ell�) tondan 500 (beş yüz) ton
CO2 eşdeğer�ne kadar florlu sera gazları �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan ek�pman �ç�n 12 (on �k�) ay
�ç�nde,

3) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len ve �ç�nde 500 (beş yüz) ton CO2 eşdeğer�
veya daha fazla florlu sera gazları �çeren veya çalışması bu gazlara dayanan ek�pman �ç�n 6 (altı) ay �ç�nde
b�ld�r�m yapar.



(2) Bakım veya tekn�k serv�s f�rmaları ürün veya ek�pmanı kullanmadığı ve sah�p olmadığı sürece
operatör olmayacaktır.

(3) EKOMVET’e g�r�ş yapacak gerçek ve tüzel k�ş�ler ve EKOMVET’�n kullanımına �l�şk�n usul ve
esaslar Bakanlıkça düzenlen�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Zorunlu kullanım alanları ve dış t�caret
MADDE 20- (1) Zorunlu kullanım alanları �ç�n öngörülen ve EK-3’te ve 15 �nc� maddede bel�rt�len

p�yasaya arz yasaklarından muaf tutulan ürün veya ek�pmanın �thalatından ve p�yasaya arzından önce, söz
konusu ürün ve ek�pmanın üret�c�s� veya �thalatçısı, Bakanlıktan �z�n almak zorundadır.

(2) Florlu sera gazını, zorunlu kullanım alanlarına kurulan ve 15 �nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrasında
bel�rt�len kullanım yasağından muaf tutulan ek�pmanın bakımı veya tekn�k serv�s� yapılmadan önce kullanıcı,
Bakanlığa yazılı b�ld�r�m yapmak zorundadır.

Serbest bölgelerde faal�yet gösterenlere �l�şk�n esaslar
MADDE 21- (1) Serbest bölgelerde faal�yet gösterenler, yasaklı ürün ve ek�pmanın Türk�ye Gümrük

Bölges�ne g�rmemes� koşuluyla, EK-3’te ve 15 �nc� maddede bel�rt�len p�yasaya arz yasaklarından muaftır.
(2) Florlu sera gazları veya d�ğer florlu maddeler veya bunları �çeren ürün veya ek�pmanı serbest

bölgelere get�renler; florlu sera gazları, d�ğer florlu maddeler veya bunları �çeren ürün veya ek�pmanı serbest
bölgeler�n dışına gönderen veya florlu sera gazlarını veya d�ğer florlu maddeler� serbest bölgelerde kullanan,
ger� kazanan, ger� dönüştüren, ıslah eden veya bertaraf eden kuruluşlar Bakanlığa yazılı b�ld�r�m yapmak
zorundadır.

(3) Serbest bölgelerde faal�yet gösteren ve 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len ek�pmanın
operatörler�, 7 nc� maddede bel�rt�len EKOMVET’e kayıt olur ve ver� tabanında söz konusu ek�pman �ç�n kayıt
defterler� oluşturur.

(4) Serbest bölgelerde, 17 nc� ve 18 �nc� maddelerde bel�rt�len faal�yetler� yürüten gerçek ve tüzel k�ş�ler,
aynı maddeler uyarınca belgelend�r�l�r.

İdar� yaptırımlar
MADDE 22- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket edenlere ve yükümlülükler�n� yer�ne

get�rmeyenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nc� maddes�nde öngörülen �dar� yaptırımlar uygulanır.
K�gal� Değ�ş�kl�ğ�ne taraf olmayan ülkelerle t�caret yasağı
MADDE 23- (1) Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Da�r Montreal Protokolü K�gal� Değ�ş�kl�ğ�ne

taraf olmayan ülkelerle h�droflorokarbon t�caret� yapılması 1/1/ 2033 tar�h�nden �t�baren yasaktır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 24- (1) 4/1/2018 tar�hl� ve 30291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına

İl�şk�n Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 26- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-1-1.pdf

