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TEBLİĞ

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:
SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 

MADDE 1 – 22/7/2014 tar�hl� ve 29068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Em�syonlarının
İzlenmes� ve Raporlanması Hakkında Tebl�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (c), (ç), (e), (f), (g), (ğ), (h),
(ı), (�), (p), (y), (z), (aa), (cc), (çç) (ff), (ğğ), (��) ve (nn) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya
aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

“a) Azam� �z�n ver�leb�l�r hata: Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığınca yayımlanmış olan yasal metroloj�k kontrole
�l�şk�n ulusal mevzuatta bel�rt�len �z�n ver�len ölçüm hatasını,”

“c) Bel�rs�zl�k: Yüzde olarak �fade ed�len, s�stemat�k ve rastgele faktörler�n etk�ler�n� de �çerecek şek�lde,
değerler�n dağılımındak� olası b�r as�metr�y� d�kkate alarak ve elde ed�len değerler�n %95’�n� kapsayan ortalama
değer�n çevres�ndek� güven aralığını tanımlayan, bel�rl� b�r m�ktara makul ölçüde atfed�leb�lecek değerler�n dağılımını
karakter�ze eden büyüklük tay�n�n�n sonuçları �le �l�şk�l� parametrey�,

ç) B�yokütle: Tarım, ormancılık, balıkçılık ve su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� dah�l olmak üzere �lg�l� �şletmelerden
kaynaklanan b�yoloj�k kökenl� ürünler, atıklar ve kalıntıların b�yoloj�k olarak ayrışab�len bölümler�n� (b�tk�sel ve
hayvan� maddeler dah�l), sanay� ve beled�ye atıklarının b�yoloj�k olarak ayrışab�len kısımlarını ve b�yosıvıları ve
b�yoyakıtları,”

“e) CO2 (eşd): Yönetmel�ğ�n EK-2’s�nde l�stelenen CO2 dışındak� sera gazının CO2’n�n küresel ısınma

potans�yel� üzer�nden eşdeğer olarak �fade ed�len değer�,
f) Dâh�l� CO2: B�r kaynak akışının parçası olan CO2’y�,

g) Dah�l� r�sk: Yıllık em�syon raporundak� b�r parametren�n, herhang� b�r kontrol faal�yet�n�n etk�s� d�kkate
alınmadan önce, tek başına veya d�ğer yanlış b�ld�r�mlerle b�r arada oluşab�lecek öneml� hatalara duyarlılığını,

ğ) Doğrulama: İşletmec� tarafından hazırlanan sera gazı em�syon raporunun, 2/12/2017 tar�hl� ve 30258 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Em�syon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların
Akred�tasyonu Tebl�ğ� kapsamında doğrulanması amacıyla bel�rlenen �lkeler çerçeves�nde, doğrulayıcı kuruluş
tarafından yapılan tüm �ş ve �şlemler�,

h) Doğrulayıcı kuruluş: Doğrulama �şlem�n�n tüm aşamalarını yürütmek üzere akred�te ed�lm�ş kurum veya
kuruluşu,

ı) Doğruluk: Ölçüm sonuçları �le bell� b�r m�ktarın gerçek değer� veya uluslararası kabul ed�lm�ş ve �zleneb�l�r
kal�brasyon malzemeler� ve metotları �le bel�rlenen, rastgele ve s�stemat�k faktörler�n d�kkate alındığı referans değer
arasındak� yakınlığı,

�) Dönüşüm faktörü: Atmosfere CO2 olarak salınan karbonun, em�syon gerçekleşmeden önce kaynak akışında

bulunan toplam karbona oranını (kaynak akışından atmosfere salınan CO, CO2’n�n molar eşdeğer� olarak alınır),”

“p) İkame ver�: İşletmen�n, uygulanab�l�r �zleme yöntem�nde gerekl� faal�yet ver�s�n� veya hesaplama
faktörler�n� üretmek mümkün olmadığı durumlarda raporlamanın eks�ks�z yapılab�lmes� amacı �le faal�yet ver�s�n�n
veya hesaplama faktörler�n�n yer�ne kullandığı, kabul ed�lm�ş kaynaklardan elde ed�lm�ş veya deneysel olarak
doğrulanmış ver�ler�,”

“y) Kontrol r�sk�: Sera gazı em�syon raporundak� b�r parametren�n, kontrol s�stem� tarafından bel�rl� b�r
zamanda önlenmem�ş veya tesp�t ed�lerek düzelt�lmem�ş, tek başına veya d�ğer hatalı b�ld�r�mlerle b�r arada öneml�
hatalı b�ld�r�m oluşturmaya yatkınlığı,

z) Lot: Tems�l ed�leb�l�r şek�lde örneklenm�ş ve karakter�ze ed�lm�ş ve tek seferde veya bel�rl� b�r zaman
d�l�m�nde sürekl� olarak nakled�len yakıt ve malzeme m�ktarını,

aa) Net kalor�f�k değer (NKD): B�r yakıt veya malzemen�n standart koşullar altında oks�jen �le tam yanması
sonucunda, oluşan suyun buharlaşma ısısı har�ç tutularak, ısı olarak açığa çıkan net enerj� m�ktarını,”

“cc) Ölçüm s�stem�: Faal�yet ver�s�, karbon �çer�ğ�, kalor�f�k değer veya sera gazı em�syonlarının em�syon
faktörü g�b� değ�şkenler�n bel�rlenmes� �ç�n kullanılan, ölçüm aletler�n�n ve d�ğer ek�pmanların (örnekleme ve ver�
�şleme ek�pmanı g�b�) bütününü,

çç) Ön em�syon faktörü: Em�syon faktörünü elde etmek �ç�n fos�l karbon oranı �le çarpılmadan önce, b�r yakıt
veya malzemen�n, b�yokütle oranının ve fos�l karbon oranının karbon �çer�ğ�ne dayalı varsayılan toplam em�syon
faktörünü,”

“ff) Sera gazı em�syonu: Kızıl ötes� radyasyon emen ve yen�den salan, hem tab�� ve hem de beşer� kaynaklı
olab�len ve bu Tebl�ğ�n EK-2’s�ndek� l�stede bel�rt�len gazları ve gaz benzer� d�ğer atmosfer b�leşenler�n�n atmosefere
ver�lmes�n�,”

“ğğ) Sürekl� em�syon ölçümü: Doğrudan baca �ç�nden numune alınarak, baca yakınındak� veya baca �ç�ndek�
b�r ölçüm c�hazı kullanılarak, per�yod�k ölçümler vasıtasıyla b�r n�cel�ğ� bel�rlemek �ç�n gerçekleşt�r�len �şlemler
bütününü,”

“��) Ton CO2(eşd): Metr�k ton CO2 veya CO2(eşd)’y�,”

“nn) Yükseltgenme faktörü: Yanma sonucunda karbond�oks�te yükseltgenen karbonun, yakıt �çer�s�ndek�
toplam karbona olan oranını  (atmosfere salınan CO, CO2’n�n molar eşdeğer� olarak alınır),”

“oo) İşletmec�: Bu Tebl�ğ�n EK-1’�nde yer alan faal�yet� yürüten veya tes�s� �şleten ve mülk�yet hakkı,
k�ralama veya d�ğer hukukî yollarla kullanma hakkına sah�p bulunan sorumlu gerçek k�ş�ler ve özel hukuk tüzel
k�ş�ler� �le kamu kurum ve kuruluşlarını,



öö) İzleme Planı: Ver� toplama ve �şleme faal�yetler� �le �zleme metodoloj�s�n�n detaylı, eks�ks�z ve şeffaf
olarak �çeren belgey�,

pp) Makul olmayan mal�yet: İşletme tarafından hesaplama faktörler�n�n anal�ze dayalı yöntemler �le tesp�t
ed�lmes� �ç�n gerekl� mal�yet�n, elde ed�lecek olan ver� kal�tes�ndek� �y�leşme �le kıyaslanması sonucunda makul
olmadığı sonucuna varılmasınına sebep olan eş�ğ�,

rr) Sert�f�kalı Referans Malzeme: B�r ölçüm sürec�nde amaçlanan kullanımına uyacak şek�lde oluşturulmuş,
b�r veya daha fazla bel�rt�len özell�klere göre �zleneb�l�r, yeter�nce homojen ve kararlı malzemey�,

ss) Transfer ed�len CO2: Tes�ste oluşan fakat uzun sürel� jeoloj�k depolanması amacıyla yakalanması,

taşınması ve depolanması sebeb�yle em�syonu gerçekleşmeyen karbond�oks�t�,”
�fade eder.
MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n 10 uncu maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“(3) İşletme b�r takv�m yılı �çer�s�nde 30 gün ve/veya daha az çalışmış �se buna �l�şk�n bağlı bulunduğu Çevre

ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünden aldığı onaylı belgey� Bakanlığa sunmak koşuluyla doğrulama sözleşmes�ndek�
doğrulama süres�n� asgar� olarak düşük em�syonlu tes�sler �ç�n bel�rlenm�ş süreler üzer�nden bel�rler. Bu madde
kapsamındak� tes�s düşük em�syonlu tes�s �se doğrulama sözleşmes�ndek� asgar� doğrulama süres� asgar� saha z�yaret�
süres� 1 adam-günden az olmamak kaydıyla en az 2 adam-gün olarak bel�rlen�r.

(4) Kapatılan �şletmeler; kapatıldıktan sonra en geç 2 ay �ç�nde, o yılın doğrulanmış em�syon raporlarını
Bakanlığa sunmakla yükümlüdürler.

(5) Bakanlık tarafından bu Tebl�ğ hükümler�n�n uygulanmasına �l�şk�n rehber dokümanlar yayımlanır.”
MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“a) Hesaplama temell� yöntem �ç�n her b�r büyük ve küçük kaynak akışı ve em�syon kaynağı �ç�n faal�yet

ver�ler�n�n bel�rs�zl�ğ�n�n ve hesaplama faktörler�n�n bu Tebl�ğ�n EK-2 ve EK-3’ünde tanımlanmış ve uygulanan
kademelere uyumlu olduğuna;  ölçüm temell� yöntem �ç�n her b�r em�syon kaynağının bu Tebl�ğ�n EK-7’s�nde
tanımlanmış ve uygulanan kademelerdek� bel�rs�zl�k eş�kler� �le uyumlu olduğuna �l�şk�n b�lg� ve belgeler�,”

MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n 13 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye
aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(2) İşletme, aşağıda bel�rt�len herhang� b�r durumun ortaya çıkması hal�nde �zleme planını günceller:
a) Em�syonların bel�rlenmes�nde daha yüksek doğruluğu sağlamak üzere, yen� t�p ölçüm c�hazlarının,

örnekleme ve anal�z yöntemler�n�n kullanımına veya d�ğer sebeplere bağlı olarak ver�ler�n elde ed�lme şekl�n�n
değ�şmes�.

b) Daha önce uygulanmış �zleme yöntem� �le elde ed�len ver�n�n yanlış olduğunun tesp�t ed�lmes�.
c) Raporlanmış ver�n�n doğruluğunun artması.
ç) Doğrulama raporunda �zleme planının gel�şt�r�lmes�ne yönel�k öner�lere bağlı olarak değ�ş�kl�k gerekmes�.
d) İzleme planında yer alan hesaplama faktörü �ç�n varsayılan değerde değ�ş�kl�k olması.
e) Önems�z kaynak akışlarının eklenmes�.”
“(3) Yapılan değ�ş�kl�k toplam em�syon m�ktarına %5’ten daha az oranda etk� ed�yor �se Bakanlığın onayı

gerekmeks�z�n �zleme planını 30 gün �çer�s�nde elektron�k s�stem üzer�nden günceller.”
MADDE 5 – Aynı Tebl�ğ�n 14 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 14 – (1) Bu madden�n �k�nc� fıkrası kapsamında �zleme planındak� herhang� b�r öneml� değ�ş�kl�k

Bakanlığın onayına tab�d�r. Bu değ�ş�kl�kler en geç 30 gün �çer�s�nde Bakanlığa b�ld�r�l�r. Bakanlık b�ld�r�m tar�h�nden
�t�baren 60 gün �çer�s�nde İzleme Planını değerlend�r�r.

(2) İzleme planındak� öneml� değ�ş�kl�kler aşağıdak� hususları �çer�r:
a) Yen� faal�yetler neden�yle veya �zleme planına henüz dah�l ed�lmem�ş ve toplam em�syon m�ktarına %5’ten

daha yüksek oranda etk� eden yen� yakıtların veya malzemeler�n kullanımı �le yen� em�syonların oluşması.
b) İzleme planının, Yönetmel�ğ�n ve bu Tebl�ğ�n gereks�n�mler� �le uyumlu olmaması hal�nde Bakanlığın

�şletmeden �zleme planını değ�şt�rmes�n� talep etmes�.
c) İzleme yöntem�nde veya Sera Gazı Em�syon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların

Akred�tasyonu Tebl�ğ�n�n 21 �nc� maddes� gereğ�nce öneml�l�k sev�yes�nde farklılığa neden olacak şek�lde tes�s
kategor�s�nde değ�ş�kl�kler olması.

ç) İşletmen�n, düşük em�syonlu tes�s olarak değerlend�r�lmes� �le �lg�l� değ�ş�kl�kler olması.
d) Em�syon kaynaklarında değ�ş�kl�kler olması.
e) Em�syonları hesaplamak �ç�n kullanılan yöntemlerde değ�ş�kl�k olması.
f) Uygulanan kademede değ�ş�kl�k olması.
g) Büyük ve küçük kaynak akışlarının eklenmes�.
ğ) İzleme yöntem�nde değ�ş�kl�ğe neden olacak şek�lde, mevcut büyük, küçük veya önems�z kaynak akışları

sınıflandırmasında değ�ş�kl�k olması.
h) Em�syon ver�ler� üzer�nde doğrudan b�r etk�s� olan yen� yöntemler�n kullanılması veya örnekleme, anal�z,

kal�brasyona yönel�k yöntemlerde değ�ş�kl�k olması.”
MADDE 6 – Aynı Tebl�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) İşletme, 14 üncü madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamındak� onayın alınmasından önce, or�j�nal �zleme planına

uygun �zlemen�n eks�k em�syon ver�s�ne sebep olacağı hallerde değ�şt�r�lm�ş �zleme planını kullanarak �zleme ve
raporlamayı yapar. İşletme bütün �zleme ve raporlamayı, hem güncellenm�ş hem de or�j�nal planı kullanarak, gerekl�
tüm b�lg� ve belgelerle beraber eş zamanlı yürütür.

(2) 14 üncü madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamındak� onayın alınmasından sonra, �şletme geçerl�l�k tar�h�nden
�t�baren bu �zleme planındak� ver�y� kullanır ve buna göre bütün �zlemey� ve raporlamayı yürütür.”

MADDE 7 – Aynı Tebl�ğ�n 16 ncı maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Tekn�k olarak uygulanab�l�rl�k ve makul olmayan mal�yetler
MADDE 16 – (1) İşletme, �zleme yöntem�n�n tekn�k olarak uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda

tekn�k olarak uygulanab�l�rl�ğ�n�, yen� yöntem�n gereks�n�mler�n� karşılayacak kapas�teye sah�p olup olmadığını,



yöntem�n bu Tebl�ğ�n hükümler� kapsamında zamanında uygulandığını ve gerekl� tekn�kler�n ve teknoloj�ler�n
uygunluğuna göre değerlend�r�r.

(2) Alternat�f b�r yöntem�n uygulandığı raporlama dönem�nde söz konusu değ�ş�kl�ğe �l�şk�n tekn�k ayrıntıları
�çeren belgeler tes�s tarafından hazır bulundurulur. Tekl�f ed�len alternat�f yöntem Bakanlığın uygun görüşü alındıktan
sonra �şletme tarafından uygulanır. Doğrulama sırasında uygunluğunun değerlend�r�lmes� �ç�n tes�s bu belgeler�
doğrulayıcı kuruluşa sunar.

(3) İşletme hesaplama faktörler�n�n elde ed�lmes�nde anal�ze dayalı b�r yöntem�n uygulanmasının makul
olmayan b�r mal�yete yol açacağını �dd�a ett�ğ� durumlarda, 4 üncü ve 5 �nc� fıkraları hükümler� çerçeves�nde
değerlend�rme yapar.

(4) B�r �zleme dönem� boyunca uygulanması gereken kademen�n anal�z mal�yetler�n�n tes�s�n b�r yıllık asgar�
doğrulama mal�yet�n�n 1,5 katından fazla olması makul olmayan mal�yet olarak değerlend�r�l�r.

(5) Makul olmayan mal�yet bel�rlen�rken öncel�kle Bakanlığın yayınlamış olduğu asgar� anal�z f�yatları baz
alınarak, yoksa Türk Standartları Enst�tüsünün ve/veya akred�te uluslararası laboratuvarların asgar� f�yatları baz
alınmak suret�yle makul olmayan mal�yet hesaplanır. Bu hesap yapılırken bu Tebl�ğ�n EK-6’sında ver�len asgar� anal�z
sıklıkları esas alınır.”

MADDE 8 – Aynı Tebl�ğ�n 17 nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Tes�sler�n, kaynak akışlarının ve em�syon kaynaklarının sınıflandırılması
MADDE 17 – (1) Her b�r �şletme, em�syonların �zlenmes� ve kademelere yönel�k asgar� gereks�n�mler�n

bel�rlenmes� �ç�n �k�nc� fıkraya göre kend� tes�s�n�n, geçerl� olan durumlarda üçüncü fıkraya göre her b�r kaynak
akışının ve dördüncü fıkraya göre her b�r em�syon kaynağının kategor�s�n� bel�rler.

(2) İşletme, her b�r tes�s�n� aşağıdak� kategor�lere göre sınıflandırır:
a) Kategor� A: B�yokütleden kaynaklanan CO2 har�ç, transfer ed�len CO2 dah�l, kurulu kapas�tes�ne göre

�ht�yatlı olarak hesaplanmış yıllık em�syonu 50.000 ton CO2(eşd)’ye eş�t veya daha az olan tes�s,

b) Kategor� B: B�yokütleden kaynaklanan CO2 har�ç, transfer ed�len CO2 dah�l, kurulu kapas�tes�ne göre

�ht�yatlı olarak hesaplanmış yıllık em�syonu 50.000 ton CO2(eşd)’den fazla ve 500.000 ton CO2(eşd)’ye eş�t veya

daha az olan tes�s,
c) Kategor� C: B�yokütleden kaynaklanan CO2 har�ç, transfer ed�len CO2 dah�l, kurulu kapas�tes�ne göre

�ht�yatlı olarak hesaplanmış yıllık em�syonu 500.000 ton CO2(eşd)’den fazla olan tes�s.

(3) İşletme, her b�r kaynak akışını aşağıdak� kategor�lere göre sınıflandırır. İşletme, bu sınıflandırmayı her b�r
kaynak akışını, transfer ed�len CO2’� dah�l ederek, hesaplama temell� yöntemler �le hesaplanan bütün kaynak

akışlarının neden olduğu fos�l CO2 ve CO2(eşd) em�syonlarının ve ölçüm temell� yöntemler �le �zlenen bütün em�syon

kaynaklarından çıkan em�syonların mutlak değerler�n�n toplamı �le karşılaştırarak yapar.
a)  Küçük Kaynak Akışı: Mutlak değer olarak hang�s� daha yüksekse, �şletme tarafından seç�len kaynak

akışlarının em�syonlara olan katkısının toplamı yılda 5.000 ton fos�l CO2’den daha düşük veya yılda 100.000 ton

toplam fos�l CO2’� aşmamak kaydıyla toplam em�syonların %10’undan daha düşük olması durumunda,

b) Önems�z Kaynak Akışı: Mutlak değer olarak hang�s� daha yüksekse, �şletme tarafından seç�len kaynak
akışlarının em�syonlara olan katkısının toplamı yılda 1.000 ton fos�l CO2’den daha düşük veya yılda 20.000 ton

toplam fos�l CO2’� aşmamak kaydıyla toplam em�syonların %2’s�nden daha düşük olması durumunda,

c) Büyük Kaynak Akışı: Kaynak akışlarının (a) ve (b) bentler� kapsamındak� kategor�ler �ç�nde
sınıflandırılmadığı durumda.

(4) İşletme, ölçüm temell� yöntem�n uygulandığı her b�r em�syon kaynağını aşağıdak� kategor�lere göre
sınıflandırır:

a) Küçük Em�syon Kaynağı: Yılda 5000 ton fos�l CO2(eşd) veya mutlak değer olarak hang�s� daha yüksekse,

yılda en fazla 100.000 fos�l CO2(eşd)  tona kadar, tes�s�n toplam em�syonlarının %10’undan az olan kaynak.

b) Büyük Em�syon Kaynağı: Küçük em�syon kaynağı olarak tanımlanmamış kaynak.
(5) Bu madde kapsamında yapılacak olan �ht�yatlı em�syon tahm�nler�nde, tes�s�n kapas�te raporunda yer alan

vard�ya sayısı veya geçm�ş 5 yıl �çer�s�nde f��l� olarak gerçekleşt�r�len en fazla vard�ya sayısı, hang�s� daha yüksek
em�syonlara sebep oluyor �se d�kkate alınır.”

MADDE 9 – Aynı Tebl�ğ�n 21 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Bakanlık tarafından onaylanmış �zleme planının tekn�k sebepler neden�yle geç�c� olarak uygulanamadığı

durumda, �şletme �zleme planında onaylanmış kademen�n uygulanmasına yönel�k olarak koşullar düzelene kadar
er�ş�leb�l�r en yüksek kademey� veya kademe uygulanamıyorsa asgar� yöntem� uygular. İşletme, Bakanlığın onayladığı
�zleme planında bel�rt�len kademen�n ac�l olarak yen�den uygulanması �ç�n gerekl� bütün önlemler� alır.”

MADDE 10 – Aynı Tebl�ğ�n 23 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Kütle denge yöntem�nde, �şletme, bu Tebl�ğ�n EK-2’s�nde üçüncü bölümde yer alan yöntem� uygulayarak

kütle denges�n�n sınırlarına g�ren veya kütle denges� sınırlarını terk eden malzeme m�ktarı �le �lg�l� yakıtın veya
malzemen�n karbon �çer�ğ�n�n dah�l olduğu faal�yet ver�s�n�, malzemen�n karbon �çer�ğ�n� ve 3,664 tCO2/tC değer�n�

çarparak kütle denges�nde yer alan her b�r kaynak akışına karşılık gelen CO2 m�ktarını hesaplar.”

MADDE 11 – Aynı Tebl�ğ�n 24 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(6) Hesaplama faktörler�n�n elde ed�lmes� �ç�n uygulanacak kademeler�n seç�lmes�nde makul olmayan

mal�yetler�n değerlend�r�lmes�ne �l�şk�n kurallar Bakanlık tarafından bel�rlen�r.”
MADDE 12 – Aynı Tebl�ğ�n 26 ncı maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(4) Bakanlık, �şletmeye tes�ste kend� kontrolü altındak� ölçüm s�stemler�ne dayanan ölçüm sonuçlarını

kullanmasına ancak kullanılan ölçüm c�hazlarının metroloj�k kontrole �l�şk�n mevzuata uygun olduğuna da�r belge
sunduğunda �z�n ver�r. Bu durumda üçüncü fıkrada yer alan hükümler uygulanmaz. Bu amaçla, �lg�l� ölçüm �ç�n



metroloj�k kontrole �l�şk�n mevzuatta yer alan azam� �z�n ver�leb�l�r hata, �lave belge sunulmadan bel�rs�zl�k değer�
olarak kullanılır.”

MADDE 13 – Aynı Tebl�ğ�n 32 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 32 – (1) İşletme, hesaplama faktörler�n�n bel�rlenmes�ne yönel�k anal�zler �ç�n anal�t�k yöntemle

�lg�l� standartlara göre akred�te laboratuvarları kullanır.
(2) Tes�se a�t akred�te olmayan laboratuvarların şartları Bakanlık tarafından bel�rlen�r. Bu laboratuvarlar ayrıca

1/1/2022 tar�h�nden �t�baren her yıl en az b�r kez TS EN 17025 standardından �lg�l� parametreden akred�te b�r
laboratuvar �le sonuçlarını karşılaştırır ve ölçümler açısından en az % 80 oranında yakın sonuç elde ed�l�r.

(3) Kullanılan anal�z yöntem�ne �l�şk�n karşılaştırma yapılacak herhang� b�r akred�te laboratuvar bulunmaması
durumunda, anal�z yöntem� sert�f�kalı referans malzeme �le doğrulanarak, karşılaştırma gerekl�l�ğ� yer�ne get�r�l�r.”

MADDE 14 – Aynı Tebl�ğ�n 33 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Asgar� anal�z sıklıklarının elver�şl� olmadığı veya aşağıdak� durumlardan b�r�n�n �şletme tarafından

kanıtlandığı hallerde Bakanlık bu Tebl�ğ�n EK-6’sında l�stelenenlerden farklı b�r anal�z sıklığı kullanılmasına �z�n
vereb�l�r;

a) Geçm�ş ver�ye dayanarak, mevcut raporlama dönem�nden b�r öncek� raporlama dönem�ne a�t anal�t�k
değerler� de �çeren, söz konusu yakıt veya malzemen�n anal�t�k değerler�ndek� sapmanın, faal�yet ver�s�n�n
bel�rlenmes� �le bağlantılı bel�rs�zl�k değer�n�n 1/3’ünü geçmed�ğ� koşullarda,

b) Hal�hazırda uygulanan anal�z sıklığının makul olmayan mal�yete yol açtığı durumlarda �şletmen�n yılın
yalnızca b�r kısmında çalıştığı veya lotlar hal�nde sevk ed�len yakıt veya malzemen�n b�r takv�m yılından daha uzun
sürede tüket�ld�ğ� durumlarda, anal�zlere �l�şk�n (a) fıkrasında ver�len bel�rs�zl�k hesaplaması �le karşılaştırılab�l�r
sonuçlar �çeren, daha az sıklıkları �çeren uygun b�r takv�m uygulanab�l�r.”

MADDE 15 – Aynı Tebl�ğ�n 36 ncı maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(4) Karışık yakıtların veya malzemeler�n b�yokütle oranının %97’ye eş�t veya daha yüksek olduğu

durumlarda veya yakıt veya malzemen�n fos�l oranından kaynaklı em�syon m�ktarına bağlı olarak, kaynak akışının
önems�z kaynak akışı olarak n�telend�ğ� durumlarda, faal�yet ver�s�n� ve �lg�l� hesaplama faktörler�n� bel�rlemek �ç�n,
enerj� denge yöntem�n� dah�l ederek asgar� yöntem kullanılab�l�r.”

MADDE 16 – Aynı Tebl�ğ�n 37 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 37 – (1) İşletme, karışık yakıt ve malzemeler �ç�n, b�yokütle yokmuş g�b� kabul ederek fos�l oranı

%100 olarak hesaplayab�l�r veya bu Tebl�ğ�n EK-2’s�nde tanımlanan kademeler� uygulayarak �k�nc� fıkraya göre
b�yokütle oranını hesaplar.

(2) Kademe sev�yes�n�n gerekl�l�kler�ne bağlı olarak, �şletme, b�yokütle oranını bel�rlemek �ç�n anal�z yapar;
ancak, b�r�nc� fıkranın uygulanması tekn�k olarak uygulanab�l�r değ�lse veya makul olmayan b�r mal�yete yol açıyorsa,
�şletme b�yokütlen�n bel�rlenmes� �ç�n alternat�f b�r tahm�n metodunu kullanab�l�r. Tanımlanmış ve �zleneb�l�r g�rd�
akışları �le b�r üret�m proses� kaynaklı yakıtlar ve malzemeler �ç�n �şletme, sürece g�ren ve çıkan fos�l ve b�yokütle
karbonunun kütle denges� üzer�ne bu tahm�n� dayandırır.”

MADDE 17 – Aynı Tebl�ğ�n 40 ıncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 40 – (1) Bütün ölçümler, TS EN 14181 standardı hükümler� uyarınca yürütülür. İşletme, sürekl�

em�syon ölçüm s�stemler�n�n (SEÖS) TS EN 15259 standardına uygun olarak bel�rlenm�ş bacadak� yer�, kal�brasyonu,
ölçümü, kal�te güvences� ve kal�te kontrolünü de dâh�l ederek sürekl� ölçüm s�stem�n�n bütün yönler�n� d�kkate alır.”

MADDE 18 – Aynı Tebl�ğ�n 45 �nc� maddes�n�n �k�nc� ve sek�z�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) B�r�nc� fıkra kapsamında, b�r tes�s aşağıdak� koşullardan en az b�r�n� sağlaması hal�nde düşük em�syona

sah�p tes�s olarak değerlend�r�l�r:
a) B�yokütleden kaynaklanan CO2 har�ç ve transfer ed�len CO2 dah�l, mevcut �zleme dönem�nden öncek� 5

�zleme dönem� süres�nce doğrulanmış em�syon raporundak� yıllık em�syonları 25000 ton CO2(eşd)’den az olan

kategor� A tes�s.
b) (a) bend� kapsamındak� ortalama yıllık em�syon hesaplarının mevcut olmaması veya tes�s�n sınırlarındak�

değ�ş�kl�kler veya tes�s�n �şlet�m koşullarındak� değ�ş�kl�kler neden�yle geçerl� olmaması hal�nde, b�yokütleden
kaynaklanan CO2 har�ç ve transfer ed�len CO2 dâh�l, �ht�yatlı tahm�n yöntem�ne göre gelecek beş yıl �ç�n yıllık

em�syonları 25000 ton CO2(eşd)’den az olan kategor� A tes�s.”

“(8) Düşük em�syona sah�p ve bas�tleşt�r�lm�ş �zleme planı uygulayan b�r tes�s, herhang� b�r takv�m yılında
�k�nc� fıkra kapsamında bel�rt�len eş�kler� aştığında, �şletme bu durumu �ved�l�kle Bakanlığa b�ld�r�r ve 14 üncü
madden�n �k�nc� fıkrası kapsamında yer alan �zleme planına �l�şk�n değ�ş�kl�kler� Bakanlığa sunar. Ancak, �şletmen�n
�k�nc� fıkrada bel�rt�len eş�ğ�n geçm�ştek� beş raporlama dönem� �ç�nde aşılmadığına ve gelecektek� raporlama dönem�
�ç�nde de aşılmayacağına da�r belgeler� Bakanlığa sunması şartı �le Bakanlık söz konusu �şletmen�n bas�tleşt�r�lm�ş
�zlemeye devam etmes�ne �z�n ver�r.”

MADDE 19 – Aynı Tebl�ğ�n 55 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 55 – (1) İşletme, 48 �nc� madde kapsamındak� ver� akış faal�yetler�nden veya 49 uncu madde

kapsamındak� kontrol faal�yetler�nden b�r veya daha fazlasını h�zmet alımı �le gerçekleşt�rd�ğ�nde aşağıdak� �şler�
yürütür:

a) Bu Tebl�ğ kapsamında h�zmet alımı �le gerçekleşt�r�len ver� akış faal�yetler�n�n ve kontrol faal�yetler�n�n
kal�tes�n�n kontrol ed�lmes�.

b) H�zmet alımı �le gerçekleşt�r�len faal�yetlerde kullanılan yöntemler ve bu faal�yetler�n çıktıları �ç�n uygun
gerekl�l�kler�n bel�rlenmes� ve kal�tes�n�n kontrol ed�lmes�.

c) H�zmet alımı �le gerçekleşt�r�len faal�yetler�n, 49 uncu madde kapsamındak� r�sk değerlend�rmes�nde
bel�rlenen dâh�l� r�skler ve kontrol r�skler�ne karşılık olarak yürütülmes�n�n sağlanması.”

MADDE 20 – Aynı Tebl�ğ�n 56 ncı maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Ver� boşluklarının g�der�lmes�
MADDE 56 – (1) B�r tes�s�n em�syonlarının bel�rlenmes� �le �lg�l� ver�n�n kayıp olduğu durumlarda, �şletme

�lg�l� zaman dönem� ve kayıp parametre �ç�n �ht�yatlı �kame ver�s�n�n bel�rlenmes� amacıyla uygun b�r tahm�n yöntem�



kullanır. İşletme, tahm�n yöntem� �ç�n yazılı b�r prosedür oluşturur ve 13 üncü madde kapsamında �zleme planını
günceller.” 

MADDE 21 – Aynı Tebl�ğ�n 59 uncu maddes�n�n b�r�nc� ve dördüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) İşletme, uygulanan �zleme yöntem�n�n gel�şt�r�leb�lme potans�yel�n� düzenl� olarak kontrol eder. Tes�s,
�k�nc� veya üçüncü fıkralar kapsamındak� b�lg�y� �çeren b�r �y�leşt�rme raporunu, tes�s�n kategor�s�ne göre aşağıda
bel�rt�len tar�hlerde Bakanlığa sunar:

a) Kategor� A tes�s� �ç�n, her dört senede b�r 30 Haz�ran,
b) Kategor� B tes�s� �ç�n, her �k� senede b�r 30 Haz�ran,
c) Kategor� C tes�s� �ç�n, her sene 30 Haz�ran.”
“(4) Yönetmel�k �le doğrulama ve akred�tasyona �l�şk�n mevzuat kapsamında oluşturulan doğrulama raporunda

öneml� uyumsuzluklar veya öner�ler varsa, �şletme, doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulama raporunun yayımlandığı
yılın 30 Haz�ran tar�h�nde �y�leşt�rme raporunu Bakanlığa sunar. Bu raporda, �şletme, uyumsuzlukları nasıl ve ne
zaman düzeltt�ğ�n� veya düzeltmey� planladığını ve tavs�ye ed�len �y�leşt�rmeler� nasıl ve ne zaman uygulayacağını
açıklar. Uygun olan durumlarda, bu fıkra kapsamında sunulacak rapor, b�r�nc� fıkra kapsamında sunulacak olan rapor
�le b�rleşt�r�leb�l�r.”

MADDE 22 – Aynı Tebl�ğ�n 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Yıllık toplam em�syonlar ton CO2 veya ton CO2(eşd) c�ns�nde b�r üst tam sayıya yuvarlanarak

raporlanır.”
MADDE 23 – Aynı Tebl�ğ�n 4, 17, 19, 22, 23, 24, 34, 36, 38, 39, 41, 45, 46 ve 47 nc� maddeler�nde yer alan

“CO2” �bareler� “CO2” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 24 – Aynı Tebl�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Değ�ş�kl�k yapılan maddeler sebeb�yle �zleme planlarının güncellenmes� gereken

�şletmeler bu Tebl�ğ hükümler�ne uygun olarak güncellenen ve 1/1/2022 tar�h�nden �t�baren geçerl� olacak �zleme
planlarını onaylanmak üzere en geç 31/10/2021 tar�h�ne kadar Bakanlığa gönder�r.”

MADDE 25 – Aynı Tebl�ğ�n EK-2, EK-3, EK-4, EK-6, EK-7, EK-8 ve EK-9’u ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 26 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 27 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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