
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi  
(İzlenmesi, Doğrulanması ve Raporlanması) 

Veri yönetimi ve prosedürler 



Veri akış faaliyetleri neleri kapsamalı 

Ø Veri	akışı	faaliyetleri	şunları	kapsamaktadır:		
Ø Verilerin	temini	(ör.	ölçme)	Sinyal	işleme	(ör.	
dönüşüm)	Toplama	/	sıkış?rma	Hesaplamalar	/	
derlemeler	Depolama	/arşivleme	İyi	uygulama,	gerekli	
tüm	veriler	için	tüm	akış	faaliyetlerinin	tam	
açıklamasıdır	(güvenilirlik	kontrolleri	için	olanlar	dahil)	



İ&R Gereklilikleri 

Ø Mevzuata	göre,	işletme	veri	akışı	faaliyetlerine	ilişkin	
şunları	yapmalıdır	:	

Ø Sistem	kurmak,	belgelendirmek,	uygulamak	ve		
Ø Sera	gazı	emisyonlarına	ilişkin	İzleme	ve	Raporlama	için	
veri	akışı	faaliyetlerinin	yazılı	prosedürlerini	sürdürmek.	

Ø İşletme,	veri	akışı	faaliyetleri	sonucunda	ortaya	çıkan	yıllık	
emisyon	raporunun	hatalı	bildirim	içermemesini	ve	izleme	
planı	ve	yazılı	prosedürlere	uygun	olmasını	sağlamalıdır.	



Veri akışı faaliyetleri kavramı 

Ø Veri	akışı	faaliyetleri:	birincil	veri	kaynağı	verilerinden	EMISYON	RAPORU’na	
kadar	tüm	faaliyetleri		

Ø Veriler	farklı	kaynaklardan	ve	farklı	zamanlarda	gelebilir	ve	işletme	
içerisindeki	farklı	departmanlarla	ilgili	olabilir		

Ø Doğru	bir	İzleme	Planı	ve	Emisyon	Raporu	hazırlanması	için	verinin	
kaynağını,	veriden	sorumlu	kişiyi	ve	verinin	çık?larını	bilmek	önemlidir.	

Ø Yazılı	prosedürler	kaynaklara	ilişkin	bilgiler,	veri	akışı	basamakları,	kullanılan	

sistemler	ve	veri	kaydını	içermelidir.	



Kalite Güvencesi 

Ø Mevzuata	göre	Kalite	Güvencesi	İşletme	şunları	sağlamalıdır	
Ø -İlgili	tüm	ölçüm	cihazlarının	kalibre	edilmesi,	ayarlanması	ve	kullanmadan	
önce	de	dahil	olmak	üzere	düzenli	olarak	kontrol	edilmesi,	

Ø -Bu	yönetmeliğin	gereklilikleri	doğrultusunda	ve	belirlenen	riskler	ile	oran?lı	
şekilde,	ekipmanın	uluslararası	ölçüm	standartlarına	uygun	izlenebilir	ölçüm	
standartlarına	dayalı	olarak	kontrol	edilmesi,	

Ø -Ekipmanın	gerekli	performansı	göstermediğinin	tespit	edilmesi	halinde,	
işletme	acilen	gerekli	düzelZci	adımları	atar.	

Ø -SEÖS	olması	durumunda,	standart	referans	yöntemleriyle	yapılan	paralel	
ölçümler	de	dahil	olmak	üzere	otomaZk	ölçüm	sistemlerinin	kalite	güvencesi	
(TS	EN	14181)	yetkin	personel	tara_ndan	yılda	en	az	bir	kez	gerçekleşZrilir.	



 
Bilgi Teknolojisi sistemlerine ilişkin kalite güvencesi  
Ø Mevzuata	göre	BT	sistemlerine	ilişkin	kalite	güvencesi	İşletme	şunları	
sağlamalıdır:	

Ø -BT	sistemlerinin	güvenilir,	doğru	ve	zamanında	veriler	işleyecek	
şekilde	tasarlanması,	belgelendirilmesi,	test	edilmesi,	uygulanması,	
kontrol	edilmesi	ve	sürdürülmesi		

Ø Özellikle	de	sistemlere	erişim,	yedekleme,	kurtarma,	süreklilik	
planlaması	ve	güvenlik	açısından	BT	sistemlerinin	kalite	kontrolü	
beklenmektedir.		

Ø BT	sistemleri	tesise	ilişkin	bilgiler,	kontrol	sistemleri	ve	ölçüm	akış	
bilgisayarları	vs.yi	kapsar.	



Görevler ayrılığı  

İşletme	şunları	sağlamalıdır	
Ø Ça?şmalı	görevlerin	ayrılması	için	tüm	veri	akışı	faaliyetleri	ve	tüm	
kontrol	faaliyetlerinden	sorumlu	kişilerin	görevlendirilmesi,	

Ø Dört	Göz	sistemi	
Veri	akışı	sırasında	hata	oluşmaması	için	düzenli	kontrol	edecek	en	az	bir	görevli/
sorumlu	daha	olması	

Ø İlgili	tüm	bilgi	ve	verilerin,	bu	bilgi	ve	verilerin	belirlenme	ve	kayıt	
al?na	alınma	sürecine	ka?lmamış	en	az	bir	kişi	tara_ndan	teyit	
edilmesi	ve	

Ø Uygun	sorumluluk	tayini,	eğiZm	ve	performans	incelemesi	de	dahil	
olmak	üzere	ilgili	sorumluluklar	için	gerekli	yetkinliklerin	yöneZlmesi.	



Dahili gözden geçirmeler 

•  İşletme	verileri	gözde	geçirir	ve	(iç)	doğrulamasını	yapar	
•  	Verilerin	tam	olup	olmadığını	kontrol	eder;		
•  İşletmenin	yıllar	içerisinde	elde	ecği,	izlediği	ve	raporladığı	verilerin	karşılaş?rılması;	(uygun	
olduğu	durumda)	şunlar	da	dahil	olmak	üzere	farklı	operasyonel	veri	toplama	sistemlerinden	
elde	edilen	veri	ve	değerlerin	karşılaş?rılması:	
•  Yakıt	veya	madde	sa?n	alım	verilerinin	stok	değişiklik	verileri	ve	uygun	kaynak	akışlarının	
tükeZm	verileri	ile	karşılaş?rılması	
•  Analizle	belirlenen	ve	hesaplanan	veya	yakıt	veya	maddenin	tedarikçisinden	temin	edilen	
hesaplama	faktörlerinin	karşılaş?rılabilir	yakıt	veya	maddelere	ilişkin	ulusal	veya	uluslararası	
referans	faktörlerle	karşılaş?rılması;	

•  Ölçüm	temelli	teknolojilerle	elde	edilen	emisyonların	ve	ek	hesaplamaların	karşılaş?rılması	
•  Kümelenmiş	verilerin	ham	verilerle	karşılaş?rılması.	Verilerin	reddedilmesine	ilişkin	kriterler	de	yazılı	
prosedürler	de	belirZlmelidir.	



Veri yönetimi ve kontrol faaliyetleri  

Kontrol	Faaliyetleri	 		
Kalite	güvencesi	 ör.	AnaliZk	veriler	için	güvenilirlik	kontrolleri	

Kontrol	prosedürleri	 ör.	Kalite	güvencesi	yapılmış	veriler	için	tamlık	
kontrolleri	

Kontrol	riskleri	 Kontrol	başarısızlıklarının	nedenleri	

Düzeltmeler	 		 Belirlenen	hatalar	nasıl	düzelZlmeli?	



Düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler 

•  DüzelZci	faaliyetler	kapsamında	işletme	şunları	yapmalıdır		
•  Uygun	düzeltmeleri	yapar	ve	emisyonların	düşük	tahmininden	kaçınırken	
reddedilen	verileri	düzelZr.		

•  Veri	akışı	faaliyetlerindeki	uygun	adımların	çık?larının	geçerliliğini	
değerlendirir		

•  Arıza	veya	hataların	nedenini	belirler		
•  GerekZği	takdirde	emisyon	raporunda	etkilenen	verilerin	düzelZlmesi	de	
dahil	olmak	üzere	uygun	düzelZci	faaliyeZ	uygular		

•  GerçekleşZrilen	düzeltmeler	ve	düzelZci	faaliyetlerin	risk	
değerlendirmesinde	belirlenen	dahili	riskler	ve	kontrol	risklerine	cevap	
vermesini	sağlar.	



Dış kaynaklı süreçler  

• Mevuzata	göre,	işletme	dış	kaynaklı	süreçler	için	şunları	yapmalıdır	
• Dışarıdan	temin	edilen	veri	akışı	faaliyetleri	ve	kontrol	faaliyetlerinin	
kalitesinin	bu	yönetmeliğe	göre	kontrol	edilmesi;	

• Dışarıdan	temin	edilen	proseslerin	çık?ları	ve	bu	proseslerde	
kullanılan	yöntemler	için	uygun	gerekliliklerin	tanımlanması;	

• Bu	çık?	ve	yöntemlerin	kalitesinin	kontrol	edilmesi;	
• Dışarıdan	temin	edilen	faaliyetlerin,	risk	değerlendirmesinde	
belirlenen	dahili	riskler	ve	kontrol	risklerine	yanıt	vermesinin	
sağlanması.	



Dışarıdan temin edilen prosesler – kalibrasyon / 
laboratuvar  

• Dış	kaynaklı	süreçlere	ilişkin	Zpik	sorular	şunlardır:		
•  Laboratuvarın	sa?n	alınan	hizmet	ve	tedariklerin	gerekli	şartlar	dahilinde	
olmasını	garanZ	al?na	almak	için	uygulanan	bir	prosedürü	bulunuyor	mu?		

•  Gerekli	şartların	hepsi	sırasıyla	kapsanıyor	ve	her	teslimat	bu	gerekliliklere	
göre	kontrol	ediliyor	mu?	



Veri Boşlukları  

• Mevzuata	göre,	işletme	ilgili	dönem	ve	eksik	parametre	için	ih4yatlı	
ikame	veriler	belirlemek	üzere	uygun	tahmin	yöntemini	kullanır.		

• Önceden	belirlenmemiş	olması	durumunda	bir	yazılı	prosedür	
gelişZrilmesi	ve	Bakanlığa	İzleme	Planına	ilişkin	uygun	bir	değişiklik	
sunulması		

• Mevcut	kılavuzun	(referans	verilecek)	gerçek	ihZyaç/beklenZlere	
uyarlanması	gereklidir.		

•  İhZyatlı	tahminler	“ihZyatlı”,	yıllık	emisyonların	olduğundan	az	tahmin	
edilmemesi	için	bir	dizi	varsayım	tanımlanması	anlamına	gelmektedir.	

•  İhZyatlı	tahminler	için,	mevzuata	dayanılarak	%95’lik	bir	güven	aralığı	
uygulanması	olarak	yorumlanabilir	



Veri boşluğu örnekleri 

•  İzleme	cihazının	bozulması		
• Cihazların	hizmet	dışı	kalması		
• Hatalar	nedeniyle	ortaya	çıkan	geçersiz	ölçüm	sonuçları	(ör.	Cihazın	
hatalı	çalışması,	Örnekleme,	Veri	tablolarının	kaybedilmesi,	Veri	
transferi	ile	ilgili	başarısızlıklar)		

• Uygunsuzluklar	(ör.	Analizler	için	çok	düşük	sıklık,	akredite	
laboratuvara	referans	yapılmaması,	eksik	kalibrasyon	veya	KG	
önlemleri)		

• Mevcut	veriler	olması	halinde	düzeltmeler:		
•  yeni	kalibrasyon	sonrasında	düzelZlen	verilerin	hesaplanması	
•  yanlı	analizler	için	düzeltmelerin	belirlenmesi	



Veri boşluklarının giderilmesi için tipik yöntemler 

• Aynı	veya	daha	düşük	“kalitedeki”	diğer	(yedek)	cihazların	
okumalarından	faydalanılması	(belirsizlik/	kademe)		

• Verilerin	düzelZlmesi	için	hesaplama	algoritması	kullanılması	(ör.	
sapmalar	için)		

• Gerekli	parametrenin	hesaplanması	için	ilişkili	bir	parametre	
kullanılması		

• Geçmiş	verilerin	kullanılması	(uygun	olduğunda	ortalama)		
• Bir	trend	içerisinde	interpole	edilmesi		
• Önceki	yöntemlerin	kombinasyonları	
Değerlerin	ihZyatlı	olması	için	uygun	bir	“güvenlik	payı”	tanımlanması	
gereklidir.	



Veri boşluklarının giderilmesi için olası yöntemler 



Boşlukların uygulamada giderilmesi için seçenekler 

Uygulamada	önerilen	iyileş4rme	prosedürleri		
•  Seçenek	1:	Aynı	kalitede	ikame	veri	mevcut	olması;	Örnek:	yedek	cihaz	à 
basitçe	yenisiyle	değişZrilmesi		

•  Seçenek	2:	Daha	düşük	kalitede	ikame	veri	mevcut	olması;	Örnek:	birincil	cihaz	
(U	=	1%);	ikincil	cihaz	(Uis	=	2%);	kademeye	göre	gerekli	belirsizlik	(Ut	=	1,5%),	
Fark=	0,5%	à DR	=	S	+	S	(Uis	–	Ut)		

•  Seçenek	3:	varsayılan	değerlerin	kullanılması	à Varsayılan	değerlerle	
değişZrilmesi	ve	belirsizliğin	eklenmesi	(ihZyaç	duyulması	halinde;	halihazırda	
kapsanmamışsa).		



Boşlukların uygulamada giderilmesi için seçenekler 

Seçenek	4:	İzlenen	diğer	parametreyle	kanıtlanmış	korelasyon	temelinde	ikame	
veriler	(ör.	Yakıt	tükeZmi	ve	buhar	üreZmi)		
Dr	=	S	+	2	*	σ		
Seçenek	5:	geçmiş	verilere	dayalı	ikame	veriler		
Dr	=	S	+	2	*	σ	or	Dr	=	Smax	

•  Seçenek	6:	uzman	görüşüne	dayalı	ikame	veriler		
	



Örnek uygulamalar 



Güvenlik payı 

Başlıca	soru:	Güvenlik	payı	ne	kadar	büyük	olmalı?		
•  İkame	verilere	eklenecek		
•  Kesinlik	kaybı	ve	ya	veri	kalitesi	

kaybı	ile	ilgili	olmalıdır		
•  Belirli	durumlarda	ihZyatlı	bir	

yaklaşım	izlenen	değerlerin	
eklenmesinden	ziyade	
düşürülmesini	gerekZrmektedir,	
ör.	Madde	akışları	tesis	
sınırlarından	bir	kütle	dengesi	
yaklaşımı	içerisinde	ayrıldığında.		



Özet olarak kontrol sistemi 

•  İlgili	tüm	ölçüm	cihazlarının	şartlara	uygun	ve	düzenli	olarak	kalibre	edilmesi,	
ayarlanması	ve	kontrol	edilmesi	gereklidir.		

•  İzleme	ve	raporlama	için	kullanılan	bilgi	sistemleri	uygun	şekilde	tasarlanır,	
belgelenir,	test	edilir,	uygulanır	ve	sürdürülür.		

•  İlgili	personelin	yetkinliğini	sağlamak	üzere	mümkün	olduğunca	dört	göz	ilkesi	
benimsenmelidir	(görevler	ayrılığı)	

•  	İşletmelerin	yıl	içerisinde	toplanan	verileri	düzenli	olarak	gözden	geçirmesi	
gereklidir.		

•  Bu,	doğrulayıcı	kuruluşun	hata	veya	veri	boşluklarını	süreçte	çok	geç	tespit	etmesi	ve	
dolayısıyla	düzelZci	adımın	çok	geç	a?lmasını	önlemek	içindir.		

•  Yürütülecek	kontrolleri	listeleyen	uygun	yazılı	prosedürler	olmalıdır	(zaman	içerisinde	
verilerin	karşılaş?rılması,	mümkün	olduğu	takdirde	farklı	kaynaklardan	gelen	verilerin	
karşılaş?rılması,	emisyon	verilerinin	üreZm	verileriyle	güvenilirlik	kontrolleri	gibi).	



Özet olarak kontrol sistemi 

• Verilerde	yapılan	düzeltmelerde	emisyonların	düşük	tahmininden	
kaçınılmalıdır.	

• Ayrıca,	arıza	veya	hatanın	esas	nedeni	belirlenmelidir.		
•  İşletme	dışarıdan	temin	edilen	tüm	veri	toplama	veya	işleme	adımlarının	iyi	
işleyişi	konusunda	tam	sorumluluk	sahibidir	(dış	laboratuvar	analizleri,	
ölçüm	ekipmanının	bakımı	vs.	gibi).		

• Özellikle	de	sonuçların	gözden	geçirilmesi,	iyi	işleyiş	için	kriterler	
belirlenmesi	ve	gerekirse	uygun	düzelZci	eylemin	başla?lması	için	kontrol	
sistemine	adımlar	eklenmelidir.		

•  İyi	işleyiş	kriterleri	özellikle	de	işletme	ve	dışarıdan	temin	edilen	faaliyeZn	
tedarikçisi	arasındaki	sözleşmede	halihazırda	ele	alındığı	takdirde	faydalı	
olabilir.	



Prosedürlerin Hazırlanması 
MADDE	48	–	(1)	İşletme	sera	gazı	emisyonlarının	izlenmesi	ve	raporlanmasına	yönelik	veri	akış	
faaliyetleri	için	yazılı	prosedürleri	oluşturur,	belgelendirir,	uygular	ve	sürekliliğini	sağlar.	İşletme,	veri	
akış	faaliyetlerinin	yer	aldığı	yıllık	emisyon	raporunun	hatalı	beyan	içermemesini	temin	eder,	izleme	
planı,	yazılı	prosedürler	ve	bu	Tebliğ	ile	uyumlu	olmasını	sağlar.	
(2)	İzleme	planındaki	veri	akış	faaliyetleri	için	yazılı	prosedürlerin	tanımları	en	az	aşağıdaki	unsurları	
içerir:	
a)	11	inci	maddenin	ikinci	_krasında	listelenen	bilgileri,	
b)	Birincil	veri	kaynaklarının	tespiZni,	
c)	Birincil	veriden	yıllık	emisyonlara	kadar	veri	akış	faaliyetlerinin	sırasını	ve	aralarındaki	etkileşimleri	
gösteren	bütün	adımları,	
ç)	Emisyonları	belirlemek	için	kullanılan	formülleri	ve	veriyi	içeren	her	bir	belirli	veri	akış	faaliyeZ	ile	
bağlan?lı	işlem	adımlarını,	
d)	Elektronik	veri	işlemleri	ve	depolama	sistemleri,	bu	Zp	sistemler	arasındaki	etkileşimler	ve	
manüel	girişler	dahil	tüm	veri	girişlerini,	
e)	Veri	akış	faaliyetleri	çık?larının	kayıt	şeklini.	
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Prosedürlerin Hazırlanması 



Prosedürlerin Hazırlanması 



Prosedürlerin Hazırlanması 



Prosedürlerin Hazırlanması 
•  ISO9001	Kalite	yöneZm	sistemlerinde	6	adet	zorunlu	prosedur	vardır	
bunlardan	yararlanılabilir	ve	bunlara	ek	olarak	her	bir	proses	için	bir	
prosedür	yazılabilir:	



Prosedürlerin Hazırlanması-Örnek 
• Örnek	bir	prosedür	



Prosedürlerin Hazırlanması-Örnek 
	
•  1.AMAÇ	
• XYZ	Kireç	Fabrikası	yıllık	emisyon	raporunun	hatalı	beyanları	
içermemesini	ve	izleme	planı	ve	İ&R	Tebliğ	ile	uyumlu	olmasını	temin	
etmek	için	kontrol	sistemi	oluşturmayı	ve	takibini	amaçlar.		

• Amaç	kısa	ve	net	bir	maksimum	3	cümleden	oluşmalıdır.	



Prosedürlerin Hazırlanması-Örnek 
• KAPSAM	(isteğe	bağlı	olmakla	birlikte	önerilir)	
•  ‘Puripak	KireçFabrikası’	nın	faaliyet	gösterdiği	işletme	sınırları	
içerisinde,	İ&R	Tebliği	Madde-49	“Kontrol	Sistemi”,	Madde-50	“Kalite	
Güvencesi”,	Madde-51	“Bilgi	Teknolojilerinin	Güvencesi”,	Madde-52	
“Görevlerin	Dağılması”,	Made-53	“Dahili	İncelemeler	ve	Verinin	
Onaylanması”,	Madde-54	“Düzeltmeler	ve	DüzelZci	Faaliyetler”,	
Madde-55	“Hizmet	Alımı	ile	GerçekleşZrilen	Faaliyetler”,	Madde-56	
“Veri	Boşlukları”	ve	Madde-57	“Kayıtlar	ve	Belgelendirme”	de	
belirZlen	içeriği	kapsamaktadır.		

• Kapsam	içın	bir	madde	ekleyerek	yönetmelikle	ilişkilendirebilirsiniz,	
bu	prosedürün	kurum	içınde	daha	rahat	benimsenmesine	yardımcı	
olabilir.	



Prosedürlerin Hazırlanması-Örnek 
•  Tanımlar	(isteğe	bağlı	olmakla	birlikte	önerilir)	
•  Yanma	Emisyonu	:	Bir	yakı?n	oksijen	ile	ekzotermik	reaksiyonu	
sırasında	ortaya	çıkan	sera	gazı	emisyonunu,		

• Raporlama	Dönemi	:	Emisyonların	izlenmesi	ve	raporlanması	gereken	
bir	takvim	yılını,		

• Prosedürün	SGE	ile	ilgili	konuları	hiç	bileyenlerin	bile	kullanabileceğini	
düşünerek	prosedürde	geçen	tanımları	listeleyebilirsiniz.		



Prosedürlerin Hazırlanması-Örnek 
•  2-Sorumlular		
•  Fabrika	Çevre	ve	ISG	Yetkilisi	

•  İlgili	Yönetmelik	ve	Tebliğler	Hakkında	tesis	yetkililerini	bilgilendirmek,		
•  Verilerin	toplanmasını	organize	etmek	ve	hesaplamaları	yapmak,		

•  Elektrik	ve	Otomasyon	Uzmanı		
•  Ölçüm	cihazlarının	bakım,	onarım	ve	kontrol	ve	sorumludur.		

•  ÜreZm	Uzmanı		
•  Faaliyet	verilerinin	toplanması	ve	bu	verilerin	kayıt	al?na	alınmasından	sorumludur.		
•  ÜreZm	Uzmanı	ve/veya	–	Hammadde	ve	Ocaklar	Şefi	(ÜreZm	Uzmanı	(Asıl	Sorumlu)	Olmaması	
Durumunda	Sırası	İle	Sorumlular)		

•  Sorumluların	tanımlanmasında	kişi	adları	değil	departman	adları	ve	ilgili	departmanın	görevlerine	özel	bu	
prosesle	ilgili	işleri	tarif	edilmelidir.	

•  Genel	prosedürlerde	“Bu	prosedürün	uygulanmasından	tüm	birimler	sorumludur”	yazabilir	bu	durumda	tüm	
çalışanlar	sorumlu	kılınmış?r.		



Prosedürlerin Hazırlanması-Örnek 
	

3-Uygulama	Alanı	



Prosedürlerin Hazırlanması-Örnek 
	

3-Uygulama	Alanı	(Devam)	



Prosedürlerin Hazırlanması-Örnek 
	

4-İlgili	dokümanlar	

İlgili	Dokümanlar		
SGE-PR-01	Veri	Akış	Faaliyetleri	Prosedürü		
SGE-PR-06	Risk	Analizi		
SGE-PR-03	Stokların	Ölçülmesi	ve	Takibi	Prosedürü		

İlgili	dokümanlar	bölümü	maddeler	halinde	prosedürde	a?�a	bulunulması	
zorunlu	olan	ve	prosesde	kullanılmakta	olup	proses	ile	bağlanRlı	olan	tüm	
dokümanların	listelendiği	alandır.	



Teşekkürler 

Sorular için  
10 dakika ayrılmıştır 


