
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi  
(İzlenmesi, Doğrulanması ve Raporlanması) 

Belirsizlik ve Risk Analizi 



ISO 14064-1: 5.4 Belirsizliğin değerlendirilmesi ve azaltılması 

•  Emisyon ve uzaklaştırma faktörleri ile ilgili olan belirsizlikler de dahil olmak üzere, sera 
gazı emisyonları ve uzaklaştırmaları için belirsizlik değerlendirmelerini tamamlanmalı ve 
dökümante edilmelidir. 

 Sera gazı envanterlerindeki belirsizlikler genelde 
“bilimsel” ve “tahmin” olarak ikiye ayrılır. 
Bilimsel belirsizlik genelde gerçek emisyon prosesinin 
bilimi tam olarak anlaşılmadığında ortaya çıkar. 
Tahmin belirsizliği sera gazlarının her hesaplanışında 
ortaya çıkar. Bütün emisyon veya uzaklaştırma 
tahminleri bununla alakalıdır. Model ve parametre 
belirsizliği olarak ikiye ayrılır 



Hesaplama bazlı yaklaşım için belirsizlik değerlendirmesi 

Ø Kullanılan	ölçüm	cihazlarına	ait	belirsizlikler,	cihazın	verilen	belirsizlik	değeri,	kalibrasyon	
ile	ilgili	belirsizlik	ve	ölçüm	cihazının	pra>kte	kullanımı	ile	alakalı	olabilecek	diğer	
belirsizliklerden	oluşur.	

Ø Faaliyet	verilerinin	belirlenmesindeki	belirsizlikler	ile	ilgili	kanıtlar	gösterilmelidir.	
Ø Kuruluş	hesaplamayı	ölçüm	cihazları	üre>cisinin	teknik	özelliklerine	dayandırmalıdır	

BELİRSİZLİK 

BİLİMSEL TAHMİN 

MODEL PARAMETRE 



Belirsizlik Çeşitleri 
Bilimsel	belirsizlik,	emisyonun	arkasında	yatan	bilimin	tam	olarak	
anlaşılmadığı	zaman	ortaya	çıkar	
Tahmin	belirsizliği,	sera	gazı	emisyon	miktarının	her	belirlenişinde	ortaya	
çıkar,	dolayısıyla	her	tür	emisyon	veya	uzaklaşDrma	tahmini,	tahmin	
belirsizliğini	yanında	ge>rir.	

	Model	belirsizliği,	matema>ksel	formüllerle	ilgili	olan	belirsizlikler	
	Parametre	belirsizliği,	tahmin	modellerinde	kullanılan	faaliyet	verileri,	

emisyon	faktörleri	gibi	verilerin	belirlenmesi	ile	ilgili	belirsizlikler	
Emisyon	envanterlerindeki	belirsizliği	belirlemek	isteyen	kuruluşların	ana	
odak	noktası	parametre	belirsizliklerini	ölçmek	ve	bu	ölçümlere	dayanarak	
kaynak	kategori	belirsizliklerini	tahmin	etmek	olmalıdır.	



Belirsizlik ile karıştırmayalım! 

• Doğruluk		
• Örneğin	ölçüm	cihazlarının	doğruluğu.		
• doğruluk	nicel	olmaktan	ziyade	nitel	bir	terimdir.		
• Bir	cihaz	sistema>k	bir	hatadan	dolayı	doğru	sonuç	
vermiyorsa,	kalibrasyon	veya	ayarlama	yapılması	
gerek>ği	haDrlanmalıdır	



Belirsizlik ile karıştırmayalım! 
Tekrarlanabilirlik	veya	kesinlik			

• bağımsız	sonuçlar	arasındaki	yakınlık	
• Doğru	olan	sonuçlar	da	tekrarlanabilirdir	fakat	tekrarlanabilir	olan	
sonuçlar	her	zaman	doğru	olmayabilir.		

Iyi	kesinlik	iyi	
tekrarlanabilirlik	ge>rir	

düşük	kesinlik	düşük	
tekrarlanabilirlik	ge>rir	

	iyi	tekrarlanabilirlik	iyi	
keskinlik	olmayabilir	



Ölçüm Belirsizliği  

Ø “Miktar	ölçümü	yapDğımızda,	elde	eMğimiz	sonuç	miktara	
ilişkin	gerçek	ve	doğru	değer	değildir;	yalnızca	değer	
tahminidir”.		

Ø Çünkü	hiçbir	cihazın	mükemmel	değildir;	her	tür	ölçüm	
sonucuna	ilişkin	her	zaman	bir	şüphe	payı	olacakDr.		



Belirsizliğin ifadesi 
Bir	ölçüme	ilişkin	belirsizlik	şüphe	payının	büyüklüğüne	
eşiMr;	aslında	ölçümün	kalitesine	ilişkin	bir	
değerlendirmedir		
Bir	ölçümün	sonucunu	tam	olarak	ifade	etmek	için	:	
1.  Ölçülen	değer..		
2.  Ölçüme	ilişkin	belirsizlik.		
3.  Belirsizliğe	ilişkin	güven	seviyesi	



Faaliyet verilerinde belirsizlik 

İşletme	taraVndan	tespit,	kuruluma	bağlıdır		
• Hesaplama	temelli,		
• Kendi	kontrolünde	olup	olmadığı		
• Cihazların	ulusal	metrolojik	kontrole	tabi	olup	olmadığı		
• Kurulum	ortamının	kullanım	şartlarına	uygun	olup	olmadığı		
• İmalatçı	taraVndan	sağlanan	bilgi	olup	olmadığı		
• İşletme	/	dışarıdan	birim	taraVndan	Kalite	Güvencesi/Kalite	
Kontrolü	En	zorlayıcı	olan	:	spesifik	belirsizlik	değerlendirmesi		

• Hata	birikiminin	yansıDlması		



Belirsizliğin belirlenmesi 



Belirsizlik nasıl hesaplanır 

• (Ölçümde	Belirsizliğin	İfade	Edilmesi	için	Kılavuz)	belirsizlik	analizi	için	
A	Tipi	ve	B	Tipi	olarak	sınıflandırılan	iki	ayrı	yöntem	vardır.		

• A	Tipi	->	aynı	ölçümün	birden	fazla	okumasının	ista>s>ksel	analizine	
dayalıdır		

• B	Tipi	->	temelde	ista>s>ksel	olmayan	bir	yaklaşımdır.	Çoğu	analizde	
bir	çözüme	ulaşmak	için	iki	yöntemin	karışımını	uygulamak	gereklidir.		

	



A tipi Analiz 
Dağılım	veya	standart	sapma		
• Bir	ölçüm	se>nin	ortalama	değerinin	yanı	sıra,	ölçümlerin	dağılımını	da	
görmek	faydalıdır.	Bu,	ölçümün	belirsizliğine	ilişkin	bir	fikir	vermektedir.		

• Dağılımın	ölçümüne	ilişkin	yöntemlerden	biri	en	büyük	ölçüm	değerinden	
en	küçük	ölçüm	değeri	çıkarDlarak	elde	edilen	aralıkDr.	Bu	yöntem,	verilerin	
çoğunu	kapsamamakta	ve	bu	nedenle	se>n	dağılımına	tekabül	
etmemektedir.	Dağılımı	ölçmenin	en	yaygın	kullanılan	yöntemlerinden	bir	
tanesi,	alınan	nokta	sayısına	dayalı	olarak	standart	sapmanın	
hesaplanmasıdır.		



B tipi analiz 
Belirsizliğin	boyutunu	tekrarlanan	ölçümlerle	değerlendirmek	genellikle	imkansızdır	ve	
başka	yöntemler	kullanılarak	ölçülmesi	gereklidir.	Örneğin,	şunlar	kullanılabilir:		

•  Bir	kalibrasyon	ser>fikasında	belir>len	belirsizlik		
•  Ölçüm	sistemi	deneyimine	dayalı	olarak	mühendislik	görüşü		
•  Üre>cinin	açıklamaları	.		
•  B	>pi	değerlendirmeler	yaparken,	belirsizliklerin	karşılaşDrılabilmesi	ve	

birleş>rilebilmesi	için	tüm	ölçümlerin	aynı	güven	seviyesinde	olması	gereklidir.		
•  Bu,	genellikle	normal	bir	dağılım	için	standart	sapmaya	eşdeğer	standart	bir	

belirsizlik	olacakDr		



Münferit ölçümün belirsizlik değerlendirme süreci 

1.	Adım.	Ölçümün	tüm	
girdileri	ve	nihai	sonucu	
arasındaki	ilişkiyi	tanımlayın.	
Örneğin,	bir	ölçüm	cihazının	
kalibrasyonu	ve	çözünürlüğü	
aşamasında	belirsizlik	
olabilir.		

2.	Adım.	Ölçümün	
belirsizliğine	katkıda	
bulunduğunu	düşündüğünüz	
tüm	faktörlerin	bir	listesini	
hazırlayın.	Bu,	ölçümü	yapan	
ve	sistemi	en	iyi	bilen	
işletmeye	danışmanız	
anlamına	gelebilir.		

3.	Adım.	Belirlediğiniz	her	
belirsizlik	kaynağı	için	
belirsizliğin	boyutunu	
hesaplayın.		



Münferit ölçümün belirsizlik değerlendirme süreci 

4.	Adım.	1.ADIM’da	
belir>len	ilişki	için,	her	
girdinin	ölçüm	sonucu	
üzerindeki	etkisini	
hesaplayın.		

5.	Adım.	Nihai	sonuçta	
genel	belirsizliğe	
ulaşmak	için	uygun	
metodolojiyi	kullanarak	
tüm	girdi	belirsizliklerini	
bileş>rin.		

6.	Adım.	Genel	
belirsizliği,	ölçülen	
değerin	civarında	
bulunan	ve	gerçek	
değerin	belirli	bir	güven	
seviyesi	dahilinde	
içerisinde	bulunduğu	bir	
aralık	olarak	ifade	edin.	



Belirsizliğin birleştirilmesi 
Ø Her	bir	kaynağın	belirsizliği	birleş>rilmeden	önce	aynı	birimde	olmalıdır.	Bu,	
normalde	belirsizliklerin	çıkD	miktarı	olarak	ifade	edilmesi	anlamına	gelmektedir.		

Ø Her	bir	kaynağın	belirsizliğinin	aynı	güven	seviyesinde	ifade	edilmesi	gereklidir.		
Ø Her	kaynağın	belirsizliğinin	ya	nispi	(veya	yüzde)	olarak	ya	da	mutlak	olarak	ifade	
edilmesi	gereklidir.	Normalde	belirsizlikler	mutlak	değerler	olarak	hesaplanmakta	
ve	nispi	veya	yüzdesel	şekilde	belir>lmektedir.		

Ø Ölçümün	genişle>lmiş	belirsizliğine,	birleş>rilmiş	standart	belirsizliğin	kapsam	
faktörüyle	çarpılmasıyla	ulaşılır.	Bu	faktör	genellikle	normal	veri	dağılımları	
(Gaussian	dağılımları)	için	2’ye	eşit	olarak	alınır.	2	değerindeki	bir	faktör,	doğru	
değerin	kapsandığına	ilişkin	%95’lik	bir	ih>male	tekabül	etmektedir	(%95’lik	bir	
güven	aralığı)		



Hata birikimi kuralı 
Korelasyon		
• Girdi	miktarları	için	şu	ayrımların	yapılması	gereklidir:		

• Korelasyonsuz	(bağımsız)	girdi	miktarları	ve		
• Korelasyonlu	(bağımlı)	girdi	miktarları.		

• Tekrarlanan	ölçümler	yapmak	için	aynı	cihazı	kullanıyorsanız,	
alınan	her	ölçümde	cihazın	kalibrasyonu	nedeniyle	ortaya	
çıkan	hata	her	durumda	aynı	olacakDr.	



Hata birikimi kuralı 
Korelasyon		
• Örnek	1:	Bir	gaz	akışı	ölçümü,	ayrı	ölçüm	cihazları	ile	ölçülen	sıcaklık	ve	
basınç	da	göz	önünde	bulundurularak	m3’ten	Nm3’e	
dönüştürülmektedir.	Bu	parametreler	genellikle	korelasyonsuz	olarak	
düşünülebilir.		

• Örnek	2:	Bir	kömür	santralinin	yıllık	kömür	tüke>mi,	yıl	içerisinde	teslim	
edilen	par>lerin	ağırlığının	aynı	bantlı	kantar	ile	ölçülmesiyle	belirlenir.	
Operasyon	sırasında	uygulamada	meydana	gelen	sürüklenme	etkileri	ve	
bantlı	kantarın	kalibrasyonu	ile	ilgili	belirsizlikler	nedeniyle	ağırlık	
ölçümünün	sonuçlarına	ilişkin	belirsizlikler	korelasyonlu	olacakDr.	



Hata birikimi kuralı 
Korelasyonsuz	– Toplam	

•  Proses	buharı	üre>mi	için	buhar	kazanı,	gazın	yakıt	olarak	ısıDlmasıyla	işle>lir.	
Kullanılan	ısıtma	gazı,	on	farklı	boruyla	kazana	aktarılır.	Gaz	miktarı	EN	ISO	
5167’ya	göre	on	farklı	standart	orifis	plaka	ile	belirlenir.	Toplam	(nispi)	
belirsizlik,	ısıtma	gazının	yıllık	tüke>minin	belirlenmesi	ile	bağlanDlıdır:	



Hata birikimi kuralı 



Hata birikimi kuralı 



Hata birikimi kuralı 

Korelasyonsuz	–	Çarpım		
•  Tüke>len	yıllık	miktar,	merkezi	transfer	istasyonunda	(kazanlara	dağıDlmadan	önce)	bir	türbin	
metre,	ayrı	bir	basınç	ölçülmü	ve	ayrı	bir	sıcaklık	ölçümünden	oluşan	bir	ölçüm	sistemiyle	
belirlenir.	Doğal	gazın	belirlenmesine	ilişkin	toplam	(nispi)	belirsizlik:		



Hata birikimi kuralı 

	

Belirsizlik	Hacim	 	 	 	1,50%	 		
Belirsizlik	Sıcaklık	 	 	 	0,30%	 		
Belirsizlik	Basınç	 	 	 	0,50%		
	
Toplam	 	 	 	 	1,61%	 		

		



Hata birikimi kuralı 
Korelasyonlu	–	toplam	

Kömürle	çalışan	bir	termik	santralde,	yıllık	kömür	tüke>mi,	yıl	içerisinde	teslim	
edilen	par>lerin	ağırlığının	aynı	bantlı	kantar	ile	ölçülmesiyle	belirlenir.	Operasyon	
sırasında	uygulamada	meydana	gelen	sürüklenme	etkileri	ve	bantlı	kantarın	
kalibrasyonu	ile	ilgili	belirsizlikler	nedeniyle	ağırlık	ölçümünün	sonuçlarına	ilişkin	
belirsizlikler	korelasyonlu	olacakDr.	Bu	nedenle,	kömürün	(bir	toplama	ilişkin	
belirsizliğin)	belirlenmesi	ile	ilgili	belirsizlik	şu	formülle	hesaplanır:		



Hata birikimi kuralı 



Hata birikimi kuralı 

Korelasyonlu	–	çarpım	
Bir	maden	işletmesi,	yanmadan	kaynaklanan	kaybı	ürünü	yakma	
sürecinden	önce	ve	sonra	masa	üzeri	baskülde	tartarak	belirlemektedir.	
Yanmadan	kaynaklanan	kayıp,	yanma	süreci	öncesinde	ve	sonrasında	
ilk	ağırlığa	ilişkin	kütle	oranıdır.	Tartma	işleminin	sonuçları	ile	bağlanDlı	
belirsizlikler	korelasyonludur	çünkü	aynı	masa	üzeri	baskülü	
kullanılmışDr.		



Risk Analizi 
Ø  İşletme	taraVndan	risk	analizi	süreci		
Ø  Dahili	risklerin	tanımı		
Ø  Risk	örnekleri	
Ø  Kontrol	faaliyetleri		
Ø  Kontrol	faaliye>	örnekleri	



Risk analizi atılacak adımlar 

Adımlar	 Yapılacaklar	 Sorular	
Dahili	Riskler	

1	 Tespit	etme	 Veri	izinde	nerede	hatalar	veya	
sapmalar	oluşabilir?	

2	 Değerlendirme	 Yıllık	emisyonlarla	ilgili	bu	risklerin	
olasılığı	ve	etkisi	nedir?	 		

3	 En	aza	indirme	

Bu	risklerin	en	aza	indirilmesi	
amacıyla	kaçınma	ve	kontrole	
yönelik	hangi	tedbirin	
uygulanması	gerekir?	



Risk analizi atılacak adımlar-devam 

Adımlar	 Yapılacaklar	 Sorular	
Kontrole	ilişkin	Riskler	

4	 Tespit	etme	 3.	adımda	uygulanan	tedbirlerle	ilgili	riskler	nelerdir?			

5	 	
En	aza	indirme		

Belirlenen	kontrole	ilişkin	riskleri	en	aza	indirme	
konusunda	hangi	tedbirler	yardımcı	olmaktadır?		

6	 Raporlama	

Hataların	nedenleri	
-Yöntem:	risk	nasıl	tespit	edilmiş	ve	
değerlendirilmiş>r	
-Kontrole	ilişkin	tedbirlerin	riskleri	azaltmak	için	
neden	yeterli	olduğunu	açıklayınız	



Risk analizi-Dahili Riskler 

• Tanım:	Dahili	risk,	işletmenin	raporundaki	bir	parametrenin	
onunla	ilişkili	herhangi	bir	kontrol	faaliye>nin	etkisini	hesaba	
katmadan,	tek	başına	veya	diğer	hatalı	bildirimlerle	bir	araya	
geldiğinde	önemli	olabilecek	hatalı	bir	bildirime	yatkınlığıdır.		

• dahili	riskler,	bu	riskleri	azaltmak	için	ilgili	kontrol	
faaliyetlerinin	olmadığını	varsayan	ve	işletmenin	kontrol	
ortamını	göz	önünde	bulundurmayan,	veri	akış	faaliyetleriyle	
bağlanDlı	risklerdir		

• tamamen	işletmenin	veri	akışlarının	boyut	ve	özellikleriyle	
ilişkilidir	



Risk analizi-Örnek 1: ölçüm cihazlarının kulumu ve işletimi 



Risk analizi-Örnek 2: Üretim sürecinde meydana gelen 
aksaklıklar, durmalar ve değişiklikler  

Durum	 		 Dahili	risk	 Sonuç	
Aksaklık:	azalDlan	
üre>m			

Üre>me	bağlı	olarak	
tahsis	edilen	emisyonlar	

…	tahsis	çok	yüksek	
olabilir		

Durma:	ana	ekipmanın	
bakımda	olması	 		

Kullanılan	ek	ekipman		 Ek	ölçüm	aletlerinin	
düşük	doğruluk	oranı			

Aksaklık: alevlemenin 
gerçekleşmemesi   

Doğal gaz veya atık 
akışı yanma yerine 
salınmakta   

Emisyonlar kısmen 
raporlanmamış   

Kontrol	Faaliye>:	Kalite	Yöne>m	Sisteminin	kurulması,	bu	dönemde	yapılan	
ölçümün	açıklaması	da	dahil	olmak	üzere	aksaklıkların	ve	durmaların	
raporlanması	 		



Risk analizi-Örnek 3: Yeni emisyon kaynaklarının eklenmesi 
ya da mevcut olanların kaldırılması/kapatılması  

Durum	 		 Dahili	risk	 Sonuç	
Destek amaçlı yağ ile 
çalışan bir kazan 
kurulumu   

Veri yönetim sisteminin 
güncellenmemesi 

 

Emisyonlar kısmen 
raporlanmamış   

 

Yakıt değişimi 
 

Doğruluk ve ölçüm hala 
önceki emisyon kaynağına 
göre   

 

Emisyonlar yanlış bir 
şekilde rapor edilmiş   

Kontrol	Faaliye>:		
Kalite	Yöne>m	Sistemi,	sistem	sınırlarının	düzenli	olarak	kontrol	edilmesi,	iç	
dene>mler	ve	incelemeler	 		



Risk analizi-Örnek 4: Önemli manuel transferler ve veri 
girdisi  

Durum	 		 Dahili	risk	 Sonuç	
Manuel sayaç okumaları Yazım yanlışları veya 

sayaç eksikliği 
Yanlış raporlama – çok 
yüksek veya çok düşük   

Verilerin	bir	elektronik	
sistemden	diğerine	
transferi,	ör.	emisyon	
raporu			

Yazım yanlışları   Yanlış raporlama   

Kontrol	Faaliye>:		
tüm	transferler	ve	okumalar	için	dört	göz	ilkesi	 		



Risk analizi-Risk değerlendirmesi 

Hatalı	bildirime	
sebep	olma	
olasılıklarına	ve	
raporlanan	veriler	
üzerindeki	
etkilerine	göre	
riskler;	yüksek,	
orta	ve	düşük	
olarak	
derecelendirilir.	

MAKUL	

DÜŞÜK	

YÜKSEK	



Risk analizi-Kontrol mekanizması 

Risk	analizi	temelinde	
geliş>rilecek	kontrol	
sistemi		
İşletmenin,	gerekli	
kontrol	faaliyetlerini	
ve	prosedürlerini	
belirlemek	amacıyla	
dahili	riskleri	ve	
kontrol	risklerini	
değerlendirmesi	
gerekir		

MAKUL	

DÜŞÜK	

YÜKSEK	



Risk analizi-Olasılık örneği 

Risk	değerlendirmesi:	riskin	çok	düşük,	düşük,	orta,	yüksek	veya	çok	
yüksek	olması	matema>k	ile	değil,	tesisin	karmaşıklığı	ile	ilgilidir:	bir	yıl	
içinde	sayaç	arızası	olasılığı	şu	şekilde	olabilir:		

Olasılık	 Risk	oluşumu	
Çok	düşük		 Bir	defadan	az		
Düşük		 		 En	fazla	4	defa		
Orta		 En	fazla	12	defa	 		
Yüksek	 		 En	fazla	24	defa	
Çok	Yüksek		 24	defadan	fazla	



Risk analizi-Etkisi örneği 

Risk	değerlendirmesi:	riskin	raporlanan	emisyonlar	üzerindeki	etki		

Etki	 Durum	
Çok	düşük		 Ölçümler	üzerinde	önemli	bir	etki	yok	 		

Düşük		 		 Etkiler	maksimum	%0,1	oranında	bir	hatalı	bildirime	
neden	olmaktadır	 		

Orta		 Etkiler	maksimum	%0,4	oranında	bir	hatalı	bildirime	

neden	olmaktadır	 	 		
Yüksek	 		 Etkiler	maksimum	%	1	oranında	bir	hatalı	bildirime	

neden	olmaktadır	 		

Çok	Yüksek		 Etkiler	maksimum	%	1’den	fazla	bir	oranda	hatalı	
bildirime	neden	olmaktadır	 		



Risk analizi-ne olabilir? 

Olası	bir	kaç	duruma	yönelik	risk	değerlendirmesi	örnekleri		



Risk analizi-yeniden değerlendirme 

Ø İşletme,	kalan	risklerin	önemli	hatalı	bildirim(ler)	içermeyen	Emisyon	
Raporu	hazırlamak	için	yeterli	düzeyde	düşük	olduğuna	kanaat	
ge>rene	kadar	risk	değerlendirmesi	yeniden	değerlendirmelidir.		

Ø Mevcut	riskler	temelinde	işletme	şunları	uygulayabilir:		
ü bir	durumun	olma	olasılığını	azaltan	kontrol	faaliyetleri		
ü bir	durumun	etkisini	azaltan	kontrol	faaliyetleri		
ü ikisinin	kombinasyonu		



Risk analizi-Uygulamada dikkate alınması gerekenler 

Ø 	Veri	elde	etme	olasılığının	artması,	başarısızlık	olasılığını	
azaltmaktadır	

Ø Bir	sayacın	okunma	sayısının	veya	analizdeki	temsil	eder	nitelikteki	
numunelerin	sayısının	aryrılması	etkiyi	azaltmaktadır	

Ø İlişkili	ancak	bağımız	olarak	izlenen	veri	kaynaklarına	dayanan	kontrol	
faaliye>	ölçümleri	daha	kullanışlıdır	(ör.	yakıt	girdisinin/çıkDsının	
izlenmesi)	

Ø Veri	akışındaki	kri>k	noktalar,	diğer	kontrol	faaliyetlerinin	olumlu	
etkisini	ortadan	kaldırabilmektedir	(ör.	verilen	bir	IT	sisteminde	
tutulduğu,	yedeklenmediği	ve	başka	bir	birincil	kaynak	verisi	
bulunmayan	durumlarda)	



Risk analizi-Kontrol faaliyetleri: yazılı prosedürler  

Ø Kontrol	faaliyetleri	yazılı	prosedürlerle	belirlenir	ve	izleme	planında	
kontrol	faaliyetlerine	aDza	bulunulur	

Ø Kontrol	faaliyetleri,	en	azından	şunları	kapsamaktadır:	
a)ölçüm	ekipmanının	kalite	güvencesi;	
b)Süreç	kontrol	bilgisayar	teknolojisini	de	içerecek	şekilde,	veri	akışı	faaliyetleri	
için	kullanılan	bilgi	teknoloji	sisteminin	kalite	güvencesi;	
c)Gerekli	yetkilerin	yöne>minin	yanı	sıra	veri	akış	faaliyetleri	ve	kontrol	
faaliyetleri	görevlerinin	ayrılması;	
d)İşletme	içi	gözden	geçirme	ve	verilerin	validasyonu;	
e)Düzeltmeler	ve	düzel>ci	eylemler;	
f)Hizmet	alımı	ile	gerçekleş>rilen	faaliyetlerin	kontrolü;	
g)Belge	yöne>mini	de	içerecek	şekilde,	kayıt	ve	belgelerin	saklanması.	



Risk analizi-Kontrol faaliyetleri: yazılı prosedürler  

Ø Kontrol	faaliyetleri	işletme	taraVndan	dahili	riskleri	azaltmak	amaçlı	
yapılan	tüm	uygulamalar	ve	alınan	tüm	önlemlerdir.		

Ø Örneğin:	
Ø Bilgi	teknoloji	sistemlerinin	kalite	güvencesi		
Ø Kullanılan	ölçüm	cihazının	kalite	güvencesi		
Ø Görevler	ayrılığı		
Ø İşletme	içi	gözden	geçirme	faaliyetleri		
Ø Kontrol	faaliyetlerinin	analizi	ve	kontrol	faaliyetlerinin	sağlamlığı	ve	yeterliliği	
(kontrol	risk	değerlendirmesi)	



Risk analizi-Kontrol faaliyetleri: Örnek 

Ø Bir	kireç	işletmesindeki	doğal	gaz	yakıt	akışı,	akış	ölçer	yardımıyla	
ölçülmektedir.	Bir	kontrol	tedbiri	olarak	ikinci	(yedek)	bir	gaz	akış	
ölçer	yerleş>rilebilir.	Bu	tedbir,	olumsuz	bir	durumun	oluşma	
olasılığını	etkilemektedir	çünkü	bu	durumda	büyük	bir	sayaç	
hatasından	kaynaklı	faaliyet	verisi	kaybı	yaşanması	için	iki	ölçüm	
cihazının	da	bozulması	gerekmektedir.	

Ø Bir	cihazın	bozulma	olasılığı	%10	ise,	bu	durumda	bir	raporlama	
dönemi	içinde	iki	cihazın	birden	bozulma	olasılığı	(%10)2	=	%1’dir.	

Ø Başka	bir	söylemle:	“iki	ölçüm	cihazının	birden	bir	raporlama	dönemi	
içinde	ciddi	bir	şekilde	bozulması	her	100	yılda	bir	olmaktadır”.	



Risk analizi-Kontrol faaliyetleri: Örnek 

• Örnek	tesisten	alınan	bir	lot	kirecin	laboratuvarda	yapılan	analizi	
sonucunda	numunenin	kontamine	olduğu	fark	edilmiş>r.	Sonuç	
olarak,	bu	lotun	emisyon	faktörü	kaybedilmiş>r.		

• Ancak,	kontrol	tedbiri	amacıyla,	alınan	ikiz	numuneler	iyi	laboratuvar	
uygulamalarına	göre	laboratuvarda	saklanmaktadır.	Bu	lo|an	alınan	
numuneler	yeniden	analiz	edilebileceği	için	bir	lotun	emisyonunun	
tamamen	kaybedilmesi	olasılığı	büyük	ölçüde	azalmaktadır.		



Risk analizi-Kontrol faaliyetleri: Örnek 

• Örnek	kireç	tesisindeki	vardiya	müdürü,	aylık	doğal	gaz	faturası	
almasına	ek	olarak	gaz	sayacını	da	hazalık	ve	ha|a	günlük	olarak	
okumaktadır.	Bir	ölçüm	cihazında	ciddi	arıza	ih>mali	hala	%10	
olacakDr	ancak	asıl	dahili	riskin	etkisi	sırasıyla	yalnızca	1/4	ve	ha|a	
1/30	olacakDr.	

• Bir	durumun	oluşma	olasılığını	azaltma	konusunda	etkili	olan	diğer	bir	
ve	ha|a	muhtemelen	en	önemli	uygulama	güvenlik	(çapraz)	
kontrolleridir.	Bu	kontroller,	verilerle	karşılaşDrmayı	içermektedir,	ör.	
ısı,	elektrik	veya	ürün	üre>minin	yanı	sıra	ilişkili	parametrelerden	veya	
eski	trendlerden	elde	edilen	veriler.	



Risk analizi-Kontrol faaliyetleri: Örnek 

•  Bu	örnekte	işletme,	kirecin	emisyon	faktörünü	(İzleme	Yöntemi	A:	Karbonat	
Girdisi)	akredite	olmayan	kendi	laboratuvarında	belirlemektedir.	Emisyon	
faktörünün	hesaplanmasına	yönelik	verileri	içeren	kayıt	dezerinin	kaybolması	
durumunda	emisyon	faktörü	de	kaybolacakDr.	

•  Böyle	bir	durum	ile	ilişkilendirilen	dahili	risk,	,	en	kötü	durumda	(ör.	beklenen	en	
kötü	kalitede	kireç	varsayılarak)	madenden	çıkarılan	kirecin	yaklaşık	0.4	t	CO2	/	t	
emisyon	faktörü	barındırdığı	göz	önüne	alınarak	hesaplanmaktadır.	Bu	da	saf	
CaCO3	‘dan	(EF	=	0.44	t	CO2	/	t)	yaklaşık	%10	oranında	sapmaktadır.	

•  Bu	varsayımlar	göz	önüne	alındığında,	kireç	taşının	dekompozisyonundan	
kaynaklanan	yıllık	emisyonuna	etki	oranı	%10	olabilmektedir,	ör.	7.500	t	CO2.	Bu	
nedenle,	örnekteki	etki	seviyesi	5’>r	(>	5.000	t	CO2).	Bir	kontrol	tedbiri	olarak,	
kayıt	dezerinde	yer	alan	veriler	en	az	hazada	bir	kere	elektronik	sisteme	
aktarılmakta	ve	böylelikle,	bu	şekilde	bir	kaybın	yıllık	değere	oranı	1/52’ye	
indirilmektedir.	



Teşekkürler 

Sorular için  
10 dakika ayrılmıştır 


