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Bu rehber; Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu 
Tebliği (Tebliğ) 42nci maddesinde yer alan “1.1.2019 tarihinden itibaren Tebliğ kapsamında istihdam 
edilen personelin eğitimleri, yetkinlik değerlendirmeleri ve atamaları; Bakanlığın belirlediği usul ve 
esaslar, ulusal ve/veya uluslararası standart, normatif dokümanlar ile TÜRKAK rehberlerinde verilen 
ölçütler çerçevesinde doğrulayıcı kuruluş tarafından gerçekleştirilir” hükmü çerçevesinde; Tebliğ 
kapsamında teknik uzmanların değerlendirilmesi ve 1.1.2019 tarihinden itibaren atanmasına ilişkin 
yapılacak iş ve işlemleri kapsamaktadır. 

 

1. Genel Hükümler 

1.1. Tebliğin 36ncı maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde doğrulama işlemleri yapılacak olan 
tesiste, yürütülen faaliyetlere özgü teknik konulara hâkim ve sera gazı emisyonlarının 
izlenmesi ve raporlanması açısından gerekli teknik bilgiyi sunabilecek bir kişi doğrulama ekibi 
içerisinde olmak zorundadır. 

1.2. Tebliğin 38inci maddesi çerçevesinde; 

1.2.1. Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama faaliyetlerini yürütürken, baş doğrulayıcı ve 
doğrulayıcıyı desteklemek amacıyla, belirli bir konuda detaylı bilgi ve uzmanlık sunmak 
üzere EK-2’de yer alan nitelikler ile TÜRKAK tarafından yayımlanmış ilgili rehber 
dokümanlarda verilmiş olan nitelikleri haiz teknik uzmanlar kullanabilir. 

1.2.2. Teknik uzman, bilgisi ve uzmanlığının talep edildiği konularda gerekli yetkinliği ve 
deneyimi haiz olmak zorundadır. 

1.2.3. Teknik uzman, içinde yer aldığı doğrulama ekibindeki baş doğrulayıcının yönetimi ve 
sorumluluğu altında doğrulama ile ilgili belirtilen görevleri yerine getirir. Teknik uzman 
doğrulama faaliyetini veya herhangi bir doğrulama adımını tek başına icra edemez. 

1.2.4. Doğrulama ekibinde yer alan baş doğrulayıcı ve doğrulayıcılarda teknik yetkinliğin 
olmaması durumunda Tebliğ Ek-3’te verilen sürelerden az olmamak kaydıyla teknik 
uzman kullanılması zorunludur. 

1.3. Tebliğin 42nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde; teknik uzmanların eğitimleri, yetkinlik 
değerlendirmeleri ve atamaları; Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar, ulusal ve/veya 
uluslararası standart, normatif dokümanlar ile TÜRKAK rehberlerinde verilen ölçütler 
çerçevesinde doğrulayıcı kuruluş tarafından gerçekleştirilir. 

 

2. Teknik Uzmanların Değerlendirilmesi 

2.1. Tebliğ Ek-2 çerçevesinde teknik uzmanlar için temel kriterler üniversitelerin dört yıllık 
bölümlerinden mezun olmak ve mezuniyet tarihinden itibaren olmak üzere destek vereceği 
konu ve/veya sektörlerde en az dört yıllık teknik mesleki tecrübeye haiz olmak zorundadır. 

2.1.1. Teknik uzmanlar için iş tecrübesi, Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri yürüten 
tesislerin projelendirilmesi, işletilmesi, ilgili üretim veya hizmetin gerçekleştirilmesi, 
ürün deneyleri/hizmet kontrolü, üretim veya hizmet ile ilgili danışmanlık, tasarım veya 
kalite kontrolü, ürün veya hizmet incelemesi konularında çalışılarak  kazanılmış olmak 
zorundadır. 
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2.1.2. 2.1 kapsamında aşağıdaki belgelerin doğrulayıcı kuruluş tarafından değerlendirilmesi 
ve kayıt altına alınması gerekmektedir: 

2.1.2.1. Diploma, mezuniyet veya denklik belgesi (noter onaylı, okul onaylı, YÖK onaylı 
veya e-devlet çıktısı) 

2.1.2.2. İş tecrübesine ilişkin belgeler (SGK kayıtları, çalışılan kurum/kuruluş/ 
işletmelerden alınacak yazılar vb. dokümanlarla desteklenmelidir.) 

2.2. 2.1’in yanı sıra baş doğrulayıcı ve doğrulayıcılar asgari 5 doğrulama sürecinde ve sahada 30 
takvim günü fiili olarak geçirdikleri tesislerin faaliyetleri konusunda teknik yetkinliği kazanmış 
sayılır. Bu durum doğrulama ekibinde baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı rolüyle yer alanlar için 
geçerlidir. Bunun dışında kalan adaylar ile diğer kişilerin saha tecrübeleri bu çerçevede 
dikkate alınmaz. 

2.2.1. Gün hesabı için ilgili doğrulama raporunda sahada geçirildiği belirtilen adam-gün 
sürelerinin teknik uzman haricinde katılım sağlayan doğrulama personeline 
bölünmesiyle hesaplanmalıdır. Örn  “3 adam-gün/3 adam = 1 gün” gibi. Stratejik analiz 
için sahada geçen süre ise sözleşmede belirtilen adam-gün süresinin sahaya giden 
teknik uzman hariç doğrulama personeline bölünmesiyle hesaplanmalıdır. Örn “0,5 
adam-gün/2 adam = 0,25 gün” gibi. 

2.2.2. Bu kişilerden 4 yıl teknik tecrübe şartı aranmaz. 

2.2.3. Bu şartları sağlayan baş doğrulayıcı ve doğrulayıcılar doğrulayıcı kuruluş tarafından 
değerlendirilip kişi bazında Form-4 kullanılarak kayıt altına alınır. 

2.3. TÜRKAK tarafından akreditasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla atanmış teknik uzmanlar, 
atandıkları kapsamlarda bu Tebliğ çerçevesinde de teknik yetkinliği kazanmış sayılır. 

2.3.1. Bu çerçevede doğrulayıcı kuruluşlar TÜRKAK tarafından yapılan atama belgesini kayıt 
altına alır. 

2.4. 2.1, 2.2 ve 2.3 ile TÜRKAK Rehberi R40.10 Madde 6.1.3’de yer alan kriterler dikkate alınarak 
teknik uzmanlar doğrulayıcı kuruluş tarafından değerlendirilir. 

2.5. Yukarıdaki kriterlere ek olarak doğrulayıcı kuruluş tarafından yapılacak değerlendirme 
Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar, ulusal ve/veya uluslararası standart, normatif 
dokümanlar ile TÜRKAK rehberlerinde verilen ölçütler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

 

3. Teknik Uzmanların Atanması 

3.1. 1.1.2019 tarihinden itibaren doğrulayıcı kuruluş tarafından 2’de yer alan hükümler 
çerçevesinde yapılacak değerlendirme neticesinde teknik uzman atamaları doğrulayıcı 
kuruluş tarafından gerçekleştirilir. 

3.2. Teknik uzmanlar destek verecekleri faaliyetlere ilişkin Tebliğ Ek-1’de yer alan faaliyet 
gruplarının altında kalan her bir akreditasyon kapsamında veya doğrulama ekibine destek 
verecekleri tesislerin sektörleri veya belirli konular (SEÖS, muhasebe, IT, yazılım vb.) özelinde 
atanabilir. 

3.3. Atama esnasında aşağıdaki bilgiler çevrimiçi sisteme işlenir: 

3.3.1. Kapsam ve/veya konu bilgileri ile destek verecekleri faaliyetler. 
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3.3.2. Mesleki tecrübeye, doğrulama tecrübesine ve TÜRKAK tarafından teknik uzman 
atandığına dair kayıtlar. 

3.3.3. Doğrulayıcı kuruluş tarafından yapılan değerlendirmeye dair bilgi, belge ve kayıtlar. 

3.3.4. Sistem üzerinde istenecek diğer bilgi ve belgeler. 

 

4. Bakanlık Tarafından Atanmış Teknik Uzmanlar 

4.1. Mülga Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi 
Hakkında Tebliğ (Mülga Tebliğ) hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından kamu 
tecrübelerine istinaden atanan teknik uzmanlar atandıkları faaliyet grubunda yer alan Tebliğ 
Ek-1’de yer alan akreditasyon kapsamlarında 1.6.2021 tarihine kadar teknik uzman olarak 
doğrulama süreçlerine katılabilirler. 

4.1.1. Örn. 1, 4, 5, 6 nolu kapsamlardan yukarıdaki hususlar çerçevesinde atanmış teknik 
uzman 1.6.2021 tarihine kadar 6.3 ve 6.5 nolu kapsamında yer alan tesislerin 
doğrulama süreçlerine teknik uzman olarak katılabilirler.  

4.1.2. 1.6.2021 tarihinden itibaren 4.1’de sayılan teknik uzmanlar 2’de yer alan hususlar 
çerçevesinde teknik uzmanlıklarını sürdürebilir. 

4.1.3. Personel havuzunda 4.1’de sayılan teknik uzmanların yer aldığı doğrulayıcı kuruluşlar 
yeterlik/akreditasyon kapsamlarını sürdürebilmeleri adına gereken önlemleri alır ve bu 
çerçevede prosedür ve uygulama planı oluşturur. 

4.1.4. 4.1’de sayılan teknik uzmanların 3’te yer alan hükümler çerçevesinde atanması için 
Bakanlık ataması/kayıtları esas alınır. Çevrimiçi sistem üzerinde 1.1.2019 sonrası 
uygulamaya yönelik değişiklikler yapılacağından ve herhangi bir belgelendirme 
yapılmadığından bu kapsamdaki personelin teknik uzman olarak atandığı ekran 
görüntüsü vb. kayıtları saklanması gerekmektedir. 

4.2. Mülga Tebliğ ile Tebliğ hükümleri çerçevesinde atanan diğer teknik uzmanların 1.1.2019 
tarihi itibariyle doğrulayıcı kuruluşlar tarafından 2’de yer alan hususlar çerçevesinde 
değerlendirme yapılarak Tebliğ Ek-1’de yer alan faaliyet gruplarının altında kalan her bir 
akreditasyon kapsamında veya doğrulama ekibine destek verecekleri tesislerin sektörlerin 
veya belirli konularda yeniden atanmaları gerekmektedir. 

4.2.1. Örn. Cam üretimi (6.3 nolu kapsam) faaliyetinin doğrulaması için dört yıllık mesleki 
tecrübe şartıyla Mülga Tebliğ çerçevesinde 6 nolu kapsamda Bakanlık tarafından 
atanan teknik uzmanın 3’te yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirmesi yapılarak 
yetkinliğini sürdürmesi halinde 6.3 nolu kapsamda 1.1.2019 tarihinden itibaren 
doğrulayıcı kuruluş tarafından atanmalıdır. 

4.2.2. Doğrulayıcı kuruluşlar personel havuzunda bulunan ve bu kapsamda yer alan teknik 
uzmanları için 1.1.2019 tarihinden önce gerekli önlemleri alır. Bu kapsamda yer alan 
teknik uzmanlar için 2’te yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirme yapılarak 
atama süreçleri hazır hale getirilir. 
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5. Diğer Hükümler 

5.1. Bu rehber hükümleri çerçevesinde doğrulayıcı kuruluş tarafından yapılacak tüm iş ve işlemler 
kayıt altına alınır. Bu kayıtlar istenildiğinde Bakanlık ve TÜRKAK’a sunulmak üzere muhafaza 
edilmelidir. 

5.2. Tebliğ Ek-1’de yer alan faaliyet grubu numarası “1b” “1a” faaliyet grubunu da kapsar. 1b nolu 
kapsamdan yapılmış atamalar 1a’dan da yapılmış sayılır. 

5.3. Tebliğ hükümleri çerçevesinde; bu rehber hükümleri doğrultusunda yapılacak iş ve işlemlere 
ek olarak akreditasyon süreçleri kapsamında Tebliğin Geçici 2nci maddesinin altıncı fıkrası 
çerçevesinde TÜRKAK tarafından talep edilecek ilave kriter veya uygulamalar doğrulayıcı 
kuruluş tarafından gerçekleştirilir. 

5.4. Bakanlık veya TÜRKAK tarafından yapılacak denetim ve kontrollerde Tebliğ ve bu rehber 
hükümlerine aykırı iş ve işlemlerin yapıldığının, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve beyanda 
bulunulduğunun tespit edilmesi durumunda çevre ile akreditasyon mevzuatı kapsamında 
ilgili idari ve adli işlemler gerçekleştirilir. 


