
VERİ İZLEME PROSEDÜRÜ 

Bu prosedür, sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması kapsamında, faaliyet 

verileri ile hesaplama faktörlerinin belirlenmesi, takibi, veri izleme kaydetme yöntemi, 

verilerin kaydedildiği yer ve personelin sorumluluklarına ilişkin bilgileri içermektedir. 

1. Veri izleme ve kaydetme yöntemi, verilerin kaydedildiği yer ve personelin 

sorumluluklarına ilişkin tablo: 

Kaynak Akışı Ölçüm Cihazları: Veri izleme 

kaydetme 

yöntemi ve 

sorumlu 

personel: 

Verilerin 

kaydedildiği yer: 

Farin Farin 

tüketim 

miktarı 

(ton) 

312 no’lu Scheck 

Coriolis kantarı, veya  

yer kantarı 

312 no’lu 

Schenk Coriolis 

kantarından 

alınan ölçüm 

sonuçları 

otomasyon 

sistemi 

üzerinden 

günlük rapor 

sayaç çıktıları 

alınarak, 

manuel olarak 

işletme 

raporuna 

aktarılır. 

Kantardan 

verilerin 

otomasyon 

ekranına 

aktarımını 

sağlayan, 

sistemin 

sorumluluğu 

Elektrik Bakım 

birimindedir. 

İşletme Büro 

Memuru, her 

ayın son günü 

işletme 

raporundan 

aldığı aylık farin 

tüketimi 

verisini CO2 

Ay sonu işletme 

raporları ve Geri 

Dönüş Toz Oranı  

Fabrika Çevre 

Temsilcisinin 

sorumluluğunda 

olan ilgili yıla ait 

Sera Gazı 

Emisyonu 

klasöründe 10 yıl 

süre ile hardcopy 

olarak saklanır. 



Kaynak Akışı Ölçüm Cihazları: Veri izleme 

kaydetme 

yöntemi ve 

sorumlu 

personel: 

Verilerin 

kaydedildiği yer: 

hesaplama 

dosyasına girer.  

 

Aylık farin 

tüketim miktarı 

hesaplanırken 

yılda bir kez 

belirlenen geri 

dönüş toz oranı 

da hesaba 

katılır (Bkz. 

Hesaplama 

Açıklaması). 

geri dönüş toz 

oranı Üretim 

Teknisyeni 

tarafından Farin 

Geri Dönüş 

Tartım  

Prosedürüne 

göre yapılır ve 

7528 veya 7531 

seri numaralı 

yer 

kantarlarında 

yapılan tartım 

ile belirlenir. 

Tartım sonucu 

hazırlanan 

rapor Üretim 

Teknisyeni ve 

Farin Fırın Şefi 

tarafından 

imzalanarak 

Fabrika Çevre 

Temsilcisine 

teslim edilir.  

 



Kaynak Akışı Ölçüm Cihazları: Veri izleme 

kaydetme 

yöntemi ve 

sorumlu 

personel: 

Verilerin 

kaydedildiği yer: 

Fabrika Çevre 

Temsilcisi, 

belirlenen geri 

dönüş toz 

oranını İşletme 

Büro 

Memuru’na  

bildirilir. 

İşletme Büro 

Memuru bu 

değeri hem 

günlük rapor 

hazırlanmasınd

a kullanılan 

excel dosyasına 

hem de 

estatistica 

raporlama 

programına 

tanımlar hem de 

CO2 Hesaplama 

Dosyası’na 

girer. 

Hesaplam

a 

faktörleri 

- Emisyon 

Faktörü verisi 

farin ve farin 

geri dönüş 

tozunda yapılan 

toplam 

karbon/CO2 

analizi 

sonucundan 

belirlenir. 

Laboratuvardan 

alınan analiz 

sonuçları 

Fabrika Kalite 

Şefi/Müdürü 

tarafından CO2 

hesaplama 

Analiz 

raporlarının 

asılları Fabrika 

Kalite 

Şefi/Müdürü’nde, 

kopyası ise 

Fabrika Çevre 

Temsilcisinin 

sorumluluğunda 

olan ilgili yıla ait 

Sera Gazı 

Emisyonu 

klasöründe 10 yıl 

süre ile hardcopy 

olarak saklanır.  



Kaynak Akışı Ölçüm Cihazları: Veri izleme 

kaydetme 

yöntemi ve 

sorumlu 

personel: 

Verilerin 

kaydedildiği yer: 

dosyasına 

girilir. 

- Dönüşüm 

faktörü olarak, 

Sera Gazı 

Emisyonlarının 

İzlenmesi ve 

Raporlanması 

Hk. Tebliğ’e 

göre Kademe 1 

için verilen 

değer alınır. 

Tebliğ 

revizyonlarında 

bu değerde 

güncelleme olup 

olmadığı 

Fabrika Çevre 

Temsilcisi 

tarafından 

kontrol edilir. 

- 

Kömür/ 

Petrokok

* 

Kömür/ 

Petrokok 

tüketimi 

(ton) 

7528, 7531 8299 ve 

8300 yer kantarları 

Aylık kömür 

tüketimi CO2 

emisyon 

hesaplama 

dosyasında, 

satın alınan 

kömür, ilk stok 

ve son stok 

değerleri 

kullanılarak 

hesaplanır. 

 

Satın alınan 

kömür miktarı 

Nizamiye ve 

Hammadde 

Kantarlarında 

Kantar fişleri 

kantar memuru 

tarafından 

satınalma 

biriminde 

saklanır. 

 

Stok sayım 

raporlarının 

asılları 

Hammadde 

Şefi/Mühendisind

e, bir kopyası ise 

Fabrika Çevre 

Temsilcisinin 

sorumluluğunda 

olan ilgili yıla ait 



Kaynak Akışı Ölçüm Cihazları: Veri izleme 

kaydetme 

yöntemi ve 

sorumlu 

personel: 

Verilerin 

kaydedildiği yer: 

yapılan 

tartımlar ile 

belirlenir. 

Kantar Memuru 

gün bitiminde 

kantar fişlerini 

kantar raporuna 

işler ve raporu 

İşletme Büro 

Memuru’na 

gönderir. 

İşletme Büro 

Memuru bu 

verileri günlük 

rapor dosyasına 

aktarır ve ayın 

son gününe ait 

işletme 

raporundan 

alınan aylık 

satın alma 

verisini CO2 

hesaplama 

dosyasına girer. 

 

Aylık ilk stok ve 

son stok verileri 

Hammadde 

Şefi/Mühendisi 

tarafından Stok 

Sayım 

Prosedürüne 

göre yapılan 

ölçümler ile 

belirlenir. 

Ölçüm 

sonucunda 

hazırlanan 

rapor Üretim 

Sera Gazı 

Emisyonu 

klasöründe 10 yıl 

süre ile hardcopy 

olarak saklanır. 

 

Rutubet analizine 

ilişkin raporların 

asılları Fabrika 

Kalite 

Şefi/Müdürü’nde, 

kopyası ise 

Fabrika Çevre 

Temsilcisinin 

sorumluluğunda 

olan ilgili yıla ait 

Sera Gazı 

Emisyonu 

klasöründe 10 yıl 

süre ile hardcopy 

olarak saklanır. 



Kaynak Akışı Ölçüm Cihazları: Veri izleme 

kaydetme 

yöntemi ve 

sorumlu 

personel: 

Verilerin 

kaydedildiği yer: 

Müdürü, 

Hammadde 

Şefi/Mühendisi  

ve İşletme Büro 

Memuru 

tarafından 

imzalanır. 

 

Kuru 

kömür/petroko

k tüketiminin 

belirlenmesi 

için malzemenin 

rutubetinin 

tespiti amacıyla 

günlük alınan 

numuneler 

harmanlanarak 

ayda bir kez 

analiz ettirilir. 

Akredite 

laboratuvardan 

alınan analiz 

sonuçları 

Fabrika Kalite 

Şefi/Müdürü 

tarafından CO2 

hesaplama 

dosyasına 

girilir. 

 

 Hesaplam

a 

faktörleri 

- Emisyon 

faktörünün 

hesaplanmasınd

a kullanılan Net 

Kalorifik Değer 

ve Yakıt Karbon 

İçeriği verileri 

Net Kalorifik 

Değer ve Yakıt 

Karbon İçeriği 

analiz 

raporlarının 

asılları Fabrika 

Kalite 



Kaynak Akışı Ölçüm Cihazları: Veri izleme 

kaydetme 

yöntemi ve 

sorumlu 

personel: 

Verilerin 

kaydedildiği yer: 

akredite 

laboratuvarda 

yaptırılan 

analizlerle 

belirlenir. 

Akredite 

laboratuvardan 

alınan analiz 

sonuçları 

Fabrika Kalite 

Şefi/Müdürü 

tarafından CO2 

hesaplama 

dosyasına 

girilir. 

 

 

Şefi/Müdürü’nde, 

kopyası ise 

Fabrika Çevre 

Temsilcisinin 

sorumluluğunda 

olan ilgili yıla ait 

Sera Gazı 

Emisyonu 

klasöründe 10 yıl 

süre ile hardcopy 

olarak saklanır. 

Doğalgaz Doğalgaz 

tüketim 

miktarı 

(m3) 

MC1009000756(Fırın) 

MC1009000715(Çimen

to Değirmeni) 

M03401271038(İdari 

Bina) 

MC1009000716(Farin 

Değirmeni) 

no’lu sayaçlar 

Doğalgaz 

tüketimi 

faturalardan 

belirlenmektedi

r. Faturalar e-

fatura olarak 

muhasebe 

biriminde 

tutulmakta, ay 

sonunda 

İşletme Büro 

Memuru’na 

sayaç bilgisi 

verilmektedir. 

İşletme Büro 

Memuru aylık 

faturada yazan 

tüketim verisini 

işletme 

raporuna girer.   

E-faturalar 

muhasebe 

biriminde 5 yıl 

süre ile, kopyası 

ise Fabrika Çevre 

Temsilcisinin 

sorumluluğunda 

olan ilgili yıla ait 

Sera Gazı 

Emisyonu 

klasöründe 10 yıl 

süre ile hardcopy 

olarak saklanır. 



Kaynak Akışı Ölçüm Cihazları: Veri izleme 

kaydetme 

yöntemi ve 

sorumlu 

personel: 

Verilerin 

kaydedildiği yer: 

Hesaplam

a 

faktörleri 

- Doğalgazın 

emisyon faktörü 

ve Sera Gazı 

Emisyonlarının 

İzlenmesi ve 

Raporlanması 

Hk. Tebliğ Ek-

5’te verilen 

referans 

değerler 

kullanılmaktadı

r. Tebliğ 

revizyonlarında 

bu değerlerde 

güncelleme olup 

olmadığı 

Fabrika Çevre 

Temsilcisi 

tarafından 

kontrol edilir. 

- 

Fuel oil Fuel oil 

tüketimi 

Şerit metre Fuel oil tüketimi 

aylık stok 

sayımı ve aylık 

olarak satın 

alınan fuel oil 

miktarından 

hesaplanır. Fuel 

oil tankının 

boşluk/doluluk 

ölçümü Üretim 

Teknisyeni ya 

da Vardiya 

Amiri 

tarafından 

yapılır. Ölçülen 

değer merkezi 

kumanda 

operatörüne 

bildirilir  ve 

günlük olarak 

Fuel oil stok 

raporunun aslı 

işletme 

bürosunda, bir 

kopyası ise 

Fabrika Çevre 

Temsilcisinin 

sorumluluğunda 

olan ilgili yıla ait 

Sera Gazı 

Emisyonu 

klasöründe 10 yıl 

süre ile hardcopy 

olarak saklanır. 



Kaynak Akışı Ölçüm Cihazları: Veri izleme 

kaydetme 

yöntemi ve 

sorumlu 

personel: 

Verilerin 

kaydedildiği yer: 

işletme büro 

memuruna çıktı 

olarak teslim 

edilir ve fuel oil 

stok raporu 

hazırlanır. 

Rapor öğütme 

paketleme 

mühendisi, 

üretim müdürü 

ve işletme büro 

memuru 

tarafından 

imzalanır. 

Motorin Motorin 

tüketimi 

- Aylık tüketilen 

motorin 

miktarı, 

jeneratörler 

üzerinde 

bulunan 

sayaçlardan 

okunan çalışma 

sürelerinin 

üreticiden 

alınan ihtiyatlı 

yakıt tüketim 

faktörü ile 

çarpılmasıyla 

belirlenir. 

Jeneratör sayaç 

verileri Planlı 

Bakım Vizitörü 

tarafından alınır 

ve  sistemde 

kayıtlı Jeneratör 

Çalışma Saatleri 

Formuna 

işlenerek imzalı 

olarak Fabrika 

Çevre 

Sayaç Okuma 

Takip Formu 

hardcopy olarak 

Fabrika Çevre 

Temsilcisinin 

sorumluluğunda 

olan ilgili yıla ait 

Sera Gazı 

Emisyonu 

klasöründe 

saklanır. 

 



Kaynak Akışı Ölçüm Cihazları: Veri izleme 

kaydetme 

yöntemi ve 

sorumlu 

personel: 

Verilerin 

kaydedildiği yer: 

Temsilcisine 

verilir. İşletme 

Büro Memuru 

sayaç 

değerlerini, 

paylaşım 

dosyasından 

alarak, İşletme 

raporuna ve 

CO2 hesaplama 

dosyasına girer. 

* Kömür ve petrol koku ayrı kaynak akışları olmasına karşın iki malzeme için de veri akışı aynı 

şekilde olduğundan tek bir diyagramda gösterilmiştir. 

 


