
Bölüm 4.
Tesisin Tanımlanması

Faaliyetler,	Emisyon Kaynakları,	EmisyonNoktaları,	Kaynak Akışları,	Tesis
Kategorisinin Belirlenmesi



4.1	Tesis Faaliyetlerinin Tanımlanması

• Faaliyet (F):	Yönetmeliğin EK-1	Listesinde yer alan ve sera	gazı
emisyonlarına neden olan eylem
• F1:	Yakıtların yanması
• F2:	Cam	üretimi

• Faaliyet Kapasitesi:	Her	faaliyete ait yıllık üretimmiktarı
• Fosil yakıt kullanarak elektrik üretimi yapan bir tesiste,	faaliyet kapasitesi
tesisin anma ısıl gücüne eşittir ve MW(th)	olarak ifade edilir.
• Cam	üretimi yapılan bir tesiste ton	cinsinden yıllıküretimmiktarı kapasite
olarak girilmelidir.



Anma Isıl	Güç Hesabı

• Ünitelere ait anma ısıl gücü (faaliyet kapasitesi)	emisyon
raporlarından alınabilir
• Emisyon raporlarından alınamayan ünitelerin anma ısıl gücü
hesaplanırken:
• Birim zamanda tüketilen yakıt miktarı (lt/sn)
• Yakıta ait net	kalorifik değer (TJ/Gg)
• TJ/sn
• 1	TJ/sn =	1.000.000	MW



Egzersiz 1-Faaliyetlerin	Tanımlanması

• Dağıtılmış olan örneklerdeki tesislerin,	faaliyetlerini ve bu faaliyete
ilişkin kapasitelerini belirleyiniz
• Yanma faaliyetleri için kapasite belirlemek için ünitelerin anma ısıl
gücünü hesaplayınız
• Süre:	15	dk.



4.2	Emisyon Kaynakları

• Emisyon kaynağı,	tesiste gerçekleşen ve sera	gazı emisyonlarına sebep
olan prosesin veya yanmanın gerçekleştiği ünite
• Döner Fırın
• Elektrik ark	ocağı
• Kok fırını
• Isınma kazanı
• Brülörler
• Kurutucular

• Isıtıcılar
• İnsineratörler
• Tuğla Ocakları
• Sabit Motorlar
• Diğer ocak ve fırınlar



Kazanlar



Brulörler



Fırınlar



4.3	Emisyon Noktaları

• Emisyon noktası,	her	bir emisyon kaynağında gerçekleşen sera	gazı
emisyonlarının atmosfere verildiği çıkış noktasıdır
• Döner Fırın Bacası
• Kok Fabrikası Batarya Bacası
• Isınma kazanı Bacası
• Jeneratör Bacası



4.4	Kaynak Akışları

• Hesaplama temelli yöntem kullanılırken izlenmesi gereken tüm girdi
ve çıktıları ifade eder
• Çimento Fabrikalarında:	Tüketilen Farin veya Üretilen Klinker
• Petrol	koku
• Motorin
• Fuel	Oil
• Doğal gaz



4.4.1	Biyokütle Kaynak Akışları
• Bitkisel	ve	hayvansal	maddeleri	içeren tarım,	ormancılık,	balıkcı̧lık ve	su	
kültürü	gibi	faaliyetlerden	kaynaklanan	ürün,	atık	ve	kalıntılarının	ve	sanayi	
ile	belediye	atıklarının	biyolojik	olarak	ayrısa̧bilen kısımlarını,	biyosıvıları ve	
biyoyakıtlara BİYOKÜTLE	KAYNAK	AKIŞI	denir.

• Sadece	biyokütle içeren	KA	için:	işletme	kademeleri	kullanmadan	biyokütle
içeriği	ile	ilgili	analitik	kanıtları	sunarak	biyokütle kaynak	akışının	faaliyet	
verisini	belirler
• Biyokütle+Fosil KA’lar için:	Yakıtın	emisyon	faktörü,	ön	emisyon	faktörünün	
fosil	karbon	oranıyla	çarpılmasıyla	hesaplanır	
• Biyokütlenin EF’i “0”	dır!



4.4	Kaynak Akışları
• Spesifik bir yakıt türü,	izleme acı̧sından kaynak akışı olarak değerlendirilir.
Yakıt miktarları,	tam	bir veri işleme ekipmanı ve numune alma	setini de	
içeren bir ölçum̈ sistemi yoluyla belirlenir.	
• Ticari Standart yakıt:	belirlenmiş	kalorifik değerinden %95	güven aralığında
%1’den	fazla sapma göstermeyen uluslararası standart haline gelmiş	ticari
yakıt.	
• Motorin,	hafif akaryakıt,	benzin,	kandil yağı,	kerosen,	etan,	propan,	buẗan,	
jet	keroseni,	jet	benzini ve havacılık benzini ticari standart yakıtlardır.	
• Hem	biyokütle hem	de	fosil karbon içeren bir yakıt karma bir yakıttır ve
içerisindeki fosil karbonun toplam karbon içeriğine oranı da	fosil kesimidir.	



Egzersiz 2-Emisyon	Kaynaklarının,	Emisyon
Noktalarının ve Kaynak Akışlarının Belirlenmesi

• Dağıtılmış olan proses	akış şemalarındaki faaliyetleri göz önünde
bulundurarak,	bu tesislerin:	
• Emisyon Kaynaklarını,
• Emisyon Noktalarını,	ve
• Kaynak Akışlarını belirleyiniz

• Süre:	20	dk.



4.5	Tesis Kategorisinin Belirlenmesi

• Yıllık tahmini sera	gazı emisyonları hesaplanarak belirlenir
• Hesaplama yapılırken,	biyokütleden kaynaklanan CO2	hariç tutulur
• Transfer	edilen CO2	ise dahil edilir

KATEGORİ	A KATEGORİ	B KATEGORİ	C

50.000	tCO2/yıl 500.000	tCO2/yıl



4.5	Tesis Kategorisinin Belirlenmesi
• Hesaplama	bazlı yöntem kullanılarak belirlenir
• Proses	kaynaklı emisyonlar için yıllık tahmini emisyon miktarı:

𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡	𝑉𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖	 𝑡𝑜𝑛 ×	𝐸𝑚𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛	𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü	
𝑡𝐶𝑂2
𝑡𝑜𝑛

×𝐷ö𝑛üşü𝑚	𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü



4.5	Tesis Kategorisinin Belirlenmesi-Proses
• Proses	kaynaklı emisyonlar için yıllık tahmini emisyon miktarı:

𝐹𝑉×	𝐸𝐹×𝐷𝐹
Faaliyet verisi (FV):	Ton	cinsinden proseste kullanılan hammadde veya üretilen
ürün
Emisyon Faktörü (EF):	Tüketilen birim hammadde veya üretilen birim ürün
başına atmosfere salınan CO2 (sabit değer)
Dönüşüm Faktörü (DF):	Birim dönüşümleri için kullanılan değer



4.5	Tesis Kategorisinin Belirlenmesi-Yanma
• Yanma	kaynaklı emisyonlar için yıllık tahmini emisyon miktarı:

𝐹𝑉×	𝐸𝐹×𝑁𝐾𝐷×𝑌𝐹
Faaliyet verisi (FV):	Ton	veyaNm3 cinsinden yanma faaliyetlerinde tüketilen yakıt
miktarı
Emisyon Faktörü (EF):	Yakıta özgü olarak belirlenmiş,	atmosfere salınan CO2
miktarı (sabit değer-ton	CO2/TJ)
Net	Kalorifik Değer (NKD):	Yakıtın alt	ısıl değeri (sabit değer-TJ/Gg)
Yükseltgenme Faktörü (YF):	Yakıtın yanma oranını gösteren değer (sabit değer-1)



Hesaplamalarda kullanılan sabit değer birimleri

• Emisyon Faktörleri:	tCO2 /	TJ
• Net	Kalorifik Değer:	TJ/Gg
• Karbonat	ayrışmasından	doğan	proses	emisyonları:	tCO2 /	t	karbonat
• Alkali	toprak	oksitlerine	dayanan	karbonat	ayrışması:	 tCO2 /	t	Oksit
• Diğer	prosesler:	tCO2	/t	hammadde



Birim Çevirimleri-Doğalgaz Sm3-Nm3

• Sm3,	15oC	sıcaklık,	1	atm basınçta	ölçülen	değer	=	V1

• Nm3,	0oC	sıcaklık,	1	atm basınçta	ölçülen	değer	=	V2

• pV=nRT
• p:	Basınç	(1atm)
• V:	gazın	hacmi
• n:	mol sayısı	(kütle	(g)	/	1	mol gazın	kütlesi(g))
• R:	gazlar	için	sabit	sayı=8,31441	JK-1mol-1
• T:	Sıcaklık	(Kelvin)=	oC +	273,15	(T1 =	288,15	;	T2=273,15)

• 𝑇1×𝑉2 = 𝑇2×𝑉1
• 288,15	x	Nm3 =	273,15	x	Sm3



Birim Çevirimleri-g,	t,	Gg,	Joule,	kcal
• 1	ton	=		1000	kg
• 1	ton	=	106 g
• Giga =	109,	1	Gg =	109 g
• Tera =	1012

• 1	kcal =	4186,8	Joule



Hesaplama	Çevirim	Örneği

Yıllık	Emisyon	=	𝐹𝑉	 𝑡 ×	𝑁𝐾𝐷 ?@
AB

×	𝐸𝐹 CDEF
?@

×	𝑌𝐹(1)	

=	𝐹𝑉	 106	𝑔 ×	𝑁𝐾𝐷	 ?@
LMNB

×	𝐸𝐹	 CDEF
?@

×𝑌𝐹	(1)

Yıllık	Emisyon	(sıvı)	=	𝐹𝑉	 𝑙 ×	𝜌	 PB
Q
×𝑁𝐾𝐷 ?@

AB
×	𝐸𝐹 CDEF

?@
×	𝑌𝐹(1)	

Yıllık	Emisyon	(gaz)	=	𝐹𝑉	 𝑁𝑚3 ×	𝜌	 PB
STU ×𝑁𝐾𝐷 ?@

AB
×	𝐸𝐹 CDEF

?@
×	𝑌𝐹(1)	



Düşük Emisyonlu Tesisler

• İ&R	Tebliği Madde 45’e	göre,	biyokütleden kaynaklanan CO2 hariç ve transfer	
edilen CO2 dahil

• Mevcut izleme dönemininbir önceki izleme dönemi süresince doğrulanmış emisyon
raporundaki ortalama yıllıkemisyonları 25.000	ton	CO2(e)’den	düşük olan tesisler

VEYA

• Yukarıda belirtilenortalama yıllıkemisyonlarınmevcut olmaması veya tesisin
sınırlarındaki değişikliklerveya tesisin işletim koşullarındaki değişiklikler nedeniyle
geçerli olmaması halinde,	ihtiyatlı tahmin yönteminegöre gelecek beş	yıl için yıllık
emisyonları 25.000	ton	CO2(e)’den	az olan tesisler



Düşük Emisyonlu Tesislerin Muafiyetleri
• Faaliyet verilerinin ve hesaplama faktörlerinin kademelereuygun olduğuna dair belgeler
• İyileştirme raporları,	belirsizlik değerlendirmesi
• Yakıtmiktarı satın	alma	kayıtlarından veya tahmini stok değişiminden belirlenebilir
• Depolamaünitelerinde raporlamadönemiboyunca yakıt veya malzemenin yıllık tüketiminin en az
%5’inin	bulunduğu durumda,	raporlamadöneminin başındave sonundastok verisinin
belirlenmesine ilişkin 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüktenmuaf tutulur.

• Asgari kademe 1	uygulayabilir,	daha yüksekkademeninmümkünolmadığına dair belge sunmasına
gerek yoktur

• Analizler için ilgili analitik prosedürleri kullanarak teknikolarakgeçerli sonuçlar üretebilen ve
32nci maddekapsamında kalite güvence önlemleri için gerekli bilgi ve belgeleri sunan herhangi
bir laboratuvarı kullanabilir



Egzersiz 3-Tesis	Kategorisinin Belirlenmesi

• Dağıtılmış olan proses	akış şemalarındaki faaliyet verilerini göz
önünde bulundurarak,	bu tesislerin kategorisini belirleyiniz.
• Süre:	30	dk.



TEŞEKKÜRLER


