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Doğrulayıcı Kuruluş QSI Belgelendirme Muayene ve Test Hizm. Ltd. Şti. 

Adres Huzur Mh. 1138 Sok 1/5 Çankaya - Ankara 

Telefon 0312 472 60 67 Faks 0312 472 60 68 

Hazırlayan  E-mail info@qsicert.com 

 

Tesis Adı  

Adres / Ek Adresler  

Telefon  Faks  

Kontak Kişi  E-mail  

 
Sayın ………., 
 
Öncelikle Kuruluşumuza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.  
 
QSI 2006 yılından bu yana müşterilerine;  
 

✓ ISO 17021 TÜRKAK Akreditasyonu ile ISO 9001, ISO 14001 Belgelendirme,   
✓ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 23.11.2016 tarihli 001 numaralı yetki belgesi ile Sera 

Gazı Doğrulama,  
✓ ISO 17025 TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyonu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm ve 

Test, (GÜVENTEST Markamız ile)  
✓ ISO 17020 TÜRKAK A Tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyonu ile İş Sağlığı ve 

Güvenliği Periyodik Kontrol ve Muayene (GÜVENTEST Markamız ile) 
 
Hizmetleri sunmaktadır. ANKARA Merkezli hizmet gerçekleştiren QSI Belgelendirmenin en 
büyük amacı müşterilerine doğru, güvenilir, katma değer yaratan, kaliteli hizmetler sunmaktır. 
 
Talep etmiş olduğunuz hizmetimiz ile ilgili sözleşme niteliğindeki teklifimiz aşağıda yer 
almaktadır. Sunacağımız hizmetlerin detaylarına www.qsicert.com adresinden ulaşabileceğiniz 
gibi yukarda belirtilen telefon numaralarımızdan bizleri arayarak da öğrenmek istediğiniz tüm 
teknik konular hakkında bilgi alabilirsiniz. 
 
Teklifimizin kabulü durumunda son sayfaya onay tarihi, kaşe ve imzanızı atarak 2 nüsha 
halinde tarafımıza yollamanız yeterli olacaktır. QSI tarafından onaylanacak olan nüsha en kısa 
süre içerisinde tarafınıza ulaştırılacaktır.  
 
Saygılarımızla 

http://www.qsicert.com/
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SERA GAZI DOĞRULAMA SÖZLEŞMESİ 
 

1. TARAFLAR 
 

Doğrulayıcı Kuruluş 
(QSI olarak anılacak) 

QSI Belgelendirme Muayene ve Test Hizm. Ltd. Şti. 

Adres Huzur Mh. 1138 Sok 1/5 Çankaya - Ankara 

Telefon 0312 472 60 67 Faks 0312 472 60 68 

Web www.qsicert.com E-mail info@qsicert.com 

 

Tesis Adı (TESİS) 
olarak anılacak 

 

Adres / Ek Adresler  

Telefon  Faks   

Web  Email  

Tesis Kategorisi  Raporlama Dönemi  

İzleme Planı Onay 
Tarihi 

 Faaliyet Kapsamı  

 
2. ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI 

 

Hizmet Tanımı Açıklama 
Adam 
Gün  

Birim Fiyat + 
KDV (TL)  

Toplam Fiyat 
+ KDV (TL) 

Stratejik Analiz Hizmeti (*)    

Proses Analiz Saha Hizmeti     

Proses Analiz Ofis Hizmeti     

Teknik Uzman (**)    

İlave Ücretler   

Toplam Fiyat (KDV’siz)  

 
(*) Stratejik Analiz Adam Gün Süresi ve dolayısı ile fiyatı 0 “sıfır” yazılmış ise tesisinizde son 2 yıl 
içerisinde QSI tarafından doğrulama yapılmış anlamına gelmektedir. 
 
(**) Teknik Uzman Adam Gün Süresi ve dolayısı ile fiyatı 0 “sıfır” yazılmış ise tesisinize atanacak baş 
doğrulayıcı veya doğrulayıcı personelimiz tesisinizin yer aldığı kapsamlarda aynı zamanda Teknik Uzman 
olarak atanmış anlamına gelmektedir. 
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- Denetim ekibinin gerekli görmesi durumunda tablodaki toplam proses analizi süresi 
değişmemek üzere ofiste harcanacak sürenin bir kısmı sahada geçirilebilir. Bu durum QSI 
tarafından doğrulama kayıtlarında saklanacaktır.  

- Tabloda yer alan ücretlere doğrulama ekibine ait konaklama ve ulaşım giderleri dahildir.  

- 2 nüsha imzalanacak olan Sözleşmeden doğacak damga vergisi QSI ve tesis arasında eşit 
ödenecektir. 

- Çevre Bakanlığı Online Sistemi üzerinden QSI tarafından doğrulama raporu onaylandığı gün 
fatura kesilecek, ödeme fatura tarihinden 30 takvim günü sonra yapılacaktır. 

 
3. AMAÇ ve KAPSAM 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi 
Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanmış olan sera gazı emisyon raporlarının olumlu 
yada olumsuz doğrulanması ve doğrulama raporunun tesise sunulmasıdır. 
 
Bu sözleşme Doğrulama Başvuru Formunda yer alan bilgiler ve belgeler esas alınarak 
hazırlanmış olup bu bilgilerin doğruluğu ile ilgili tüm sorumluluk tesise aittir.  
 

4. DEĞİŞİKLİKLER  

 
Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu 
Tebliği Madde 45 uyarınca stratejik analiz, risk analizi ve diğer doğrulama faaliyetleri için 
aşağıda yer alan nedenlerden dolayı ilave süreye ihtiyaç duyulması durumunda tesis onayı 
ile Madde 2’de belirtilen birim fiyatlar üzerinden doğrulama süresi artırılabilir. 
 

a) Doğrulama sırasında veri akış faaliyetleri, kontrol faaliyetleri veya lojistik konularının 
önceden tespit edildiğinden daha karmaşık olması, 

 
b) Doğrulama sırasında veri setlerinde uygunsuzlukların, önemli hatalı bildirimlerin, eksik 

veri veya hataların var olduğunun tespit edilmesidir. 
 

5. YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

5.1. Tesis Yükümlülükleri 
 

a) Doğrulama işlemi ile ilgili olarak QSI tarafından talep edilen Sera Gazı Doğrulaması 
ile ilgili her türlü kayıt, belge, diğer bilgiler ve sahalara erişim imkânı sağlamak, 

b) QSI’ın TÜRKAK tarafından haberli veya habersiz tanık denetimlere tabi tutulması 
durumunda denetim ekibine talep edilen her türlü kayıt, belge, diğer bilgiler ve 
sahalara erişim imkânı sağlamak, 

c) Doğrulama için görevlendirilen doğrulama ekibi ile tarafsızlığı etkileyecek herhangi 
bir çıkar ilişkisinin olması durumunda QSI’ı bilgilendirmek, 

d) Doğrulama süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu yetkin bir personelin proje 
sorumlusu olarak belirlenmesi. 
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e) Güncel hali www.qsicert.com adresinde bulunan Logo, Belge ve Doğrulama 
Talimatına uygun QSI logo ve doğrulama raporunu kullanmak. 
 

5.2. QSI Yükümlülükleri 
 

a) Bir sera gazı emisyon raporunun önemli hatalar içermediği sonucuna makul bir 
güvenle varan bir doğrulama raporu sunmak amacıyla doğrulama işlemlerini 
yürütmek, 

b) Sera gazı emisyon raporundaki bilgilerin önemli hatalı bildirimler içermesine neden 
olabilecek durumların var olabileceğini varsayarak, profesyonel bir sorgulayıcı tutum 
ile ve elde edilen bulguları titizlikle değerlendirerek doğrulamayı planlamak ve 
yürütmek, 

c) Doğrulamayı kamu yararı gözeterek, işletmeden ve Bakanlıktan bağımsız olarak 
yürütmek, 

d) Sera gazı emisyon raporunda yer alan bütün bilgileri dikkate alarak, rapor edilen 
toplam emisyon verisini destekleyici açık ve nesnel kanıtları işletmeden temin etmek, 

e) İşletmenin İzleme ve Raporlama Tebliğine aykırı davrandığını tespit ederse, ilgili 
izleme planı Bakanlık tarafından onaylanmış olsa bile tespit ettiği uygunsuzlukları 
doğrulama raporunda belirtmek, 

f) İzleme planına ilişkin gerekli onaylar Bakanlıktan alınmamışsa, tesise bu 
yükümlülüğü hatırlatmak, 

g) Bakanlığa sunulmak üzere doğrulama raporunu hazırlamak, bağımsız gözden 
geçirilmesin sağlamak ve onaylayarak müşteriye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından belirlenmiş olan sürelere uygun online çevre bilgi sistemi üzerinden 
iletmek, 

h) Sera Gazı Doğrulaması ile ilgili faaliyetlerini Sera Gazı Emisyonlarının Takibi 
Hakkında Yönetmelik, Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı 
Kuruluşların Akreditasyonu, İzleme ve Raporlama Tebliği, ISO 14065 Standardı ve 
TÜRKAK & Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan rehber ve 
düzenlemelere uygun yürütmek. 

i) Doğrulama faaliyetlerini aşağıda belirtilen adımlara uygun yürütmek. 

 
(*) Son 2 yıl içerisinde doğrulaması QSI tarafından yapılan tesisler için Stratejik Analiz 
Saha ziyareti gerçekleştirilmeyebilir. 

 

 

http://www.qsicert.com/
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6. DİĞER HÜKÜMLER 

 

6.1. Gizlilik 
 

Taraflar; bu proje kapsamında edindiği yazılı ye yazılı olmayan her türlü belge ve bilginin 
gizliliğini peşinen kabul etmiştir. Tarafların kendisi ve/veya çalışanlarının ya da ticari ilişki 
kurduğu 3. kişilerin bu bilgileri sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesinden sonra 
hiçbir kişi, işletme veya teşebbüse açıklamayacağını, bilgilendirmeyeceğini ve tarafların onayı 
olmadan çoğaltmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

6.2. Tarafsızlık 
 

QSI https://www.qsicert.com/dokumanlar/ adresinde yer alan tarafsızlık beyanına uygun 
olarak tarafsız ve bağımsız doğrulama hizmeti gerçekleştirir. Doğrulama sürecinin herhangi 
bir aşamasında tarafsızlığın zedelenmesi durumunda doğrulama sürecine devam edilmez. 
Doğrulama ekibi değiştirilerek doğrulama tekrarlanır. 

 

6.3. Fesih 
 

Sözleşme imzalandıktan sonra 10 takvim günü içerisinde tesis sözleşmeyi hiçbir gerekçe 
göstermeksizin tek taraflı fesih edebilir. 10 günün sonundaki gerekçesiz fesih taleplerinde 
sözleşme bedelinin %10’u ve fesih talep tarihine kadar geçen süredeki doğrulama hizmet 
bedeli müşteri tarafından ödenir.  
 
Sözleşme kapsamında öngörülen edimlerin zamanında ve gereği gibi yerine getirilmemesi, 
sözlü/yazılı bildirimlere riayet edilmeyerek iş sağlığı ve güvenliğinin riske atılması, sözleşme 
bedelinin zamanında/tam olarak ödenmemesi ile sınırlı olmaksızın sözleşmenin haklı 
nedenlere istinaden feshi mümkündür.  
 
Taraflardan birinin aleyhine tasfiye, iflas, iflasın ertelenmesi, konkordatoya karar verildiğinin 
ve benzer yollara başvurulduğunun öğrenilmesi halinde sözleşme süresi bitmemiş olsa dahi 
herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sözleşme feshedilebilir. Mezkur nedenler dahilinde 
sözleşmenin feshedilmesi halinde; en son yapılan iş kapsamında tahakkuk edecek ücret 
haricinde sözleşmenin erken feshi dolayısıyla tarafların birbirinden her hangi bir ad altında 
ücret, cezai şart ve benzer miktarları talep edebilmesi mümkün değildir. 

 

6.4. Devir 
 

QSI proje kapsamındaki faaliyetleri devredemez. Ancak herhangi bir nedenle QSI yetki 
belgesinin iptal ve askıya alınması kaynaklı doğrulama hizmetinin sürdürülememesi 
durumunda QSI bu hizmeti verecek yetkili bir doğrulama kuruluşunu tespit ederek tesise 
önerir. Tesisin sözleşme imzaladığı doğrulama kuruluşuna doğrulama süreci ile ilgili elde 
ettiği tüm verileri devreder ve sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği hizmetler için ödeme 
talep etmez. Yeni anlaşılan doğrulayıcı kuruluş sözleşme bedelinin mevcut sözleşme 
bedelinden yüksek olması durumunda aradaki fark QSI tarafından karşılanır. 
 

https://www.qsicert.com/dokumanlar/
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6.5. Doğrulama Sonrası Tespit Edilen Hatalar 
 

Doğrulama işlemi tamamlanıp raporun bakanlığa tesliminden sonra raporun yeniden 
doğrulamasını gerektirecek hatalar tespit edilmiş olabilir. Raporun yeniden doğrulanmasını 
gerektirecek değişikliklerin QSI kaynaklı olması durumunda hiçbir ek ücret talep edilmeksizin 
tekrar doğrulama yapılır. Değişiklik sebebinin müşteri kaynaklı olması durumunda yeniden 
yapılacak olan doğrulama için ek sözleşme yapılır. Doğrulama raporunun Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına sunulmasından sonra oluşan değişiklik ihtiyaçları için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından onay müşteri tarafından alınır.  
 
Bakanlık tarafından iade edilen ve başka bir doğrulayıcı kuruluşa doğrulatılması istenen 
doğrulama raporları için tesis tarafından ödenen ücret QSI tarafından karşılanır. 
 

6.6. İtiraz ve Şikayetler 
 
Doğrulama süreci boyunca ve sonrasında tesisin ve diğer 3. Tarafların itiraz ve şikayetleri 
https://www.qsicert.com/dokumanlar/ adresinde yer alan İtiraz Şikayet Prosedürü’ne göre 
yönetilir. 
 

6.7. Anlaşmazlık Durumları 
 
2 (İki) nüsha hazırlanan işbu sözleşme imzalandıktan sonra yürürlüğe girer ve doğrulama 
hizmeti sona erene kadar geçerlidir. Sözleşmenin ıslak imzalı 1 (bir) nüshası QSI tarafından 
saklanır. 
 
İşbu sözleşme kapsamındaki herhangi bir konuyla ilgili taraflar arasında anlaşmazlık olması 
halinde T.C. yasaları uygulanacak olup ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
 
 
 
 

 QSI Adına Tesis Adına 

Tarih   

Ad Soyad Okay KAYHANLI  

Kaşe / İmza   

 

https://www.qsicert.com/dokumanlar/

