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TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Çevre Enerji ve Ulaştırma İstatistikleri Daire Başkanlığı 
 

 
TUTANAK 

 

Konu  : Seragazı Emisyon Envanteri Çalışma Grubu Toplantısı 
Yer  : TÜİK 7. Kat Toplantı Salonu 
Tarih/Saat : 03/10/2017  10:00 
 

Gündem :  
1. 2016 yılı Seragazı Emisyon Envanteri İş Planının oluşturulması 
2. Taslak Kalite Kontrol/Kalite Güvence Planının görüşülmesi 

    
 

Görüşülen Konular: 
 Seragazı Emisyon Envanteri Çalışma Grubu Toplantısı, Çevre, Enerji ve Ulaştırma 
İstatistikleri Daire Başkanı Sayın Sebahattin SARI'nın açılış konuşmasının ardından gündem 
konularının görüşülmesi ile devam etmiştir. Sayın SARI konuşmasında, envanterin paydaş 
Kurumlarla beraber hazırlandığını, en kaliteli şekilde hazırlanması ve eksikliklerin giderilmesi 
için her yıl en az iki kere toplantı yapıldığını, envanter sonuçlarının iklim değişikliği gibi diğer  
çevresel göstergelerin üretilmesinde de kullanıldığını ifade ederek konunun önemini 
vurgulamıştır. Ayrıca, seragazı emisyon envanteri konusunda kurumlarımızın insan kaynakları 
kapasitesini arttırması ve sürekliliğinin sağlanmasının önemini de vurgulamış, envanter 
hazırlama takviminin aksamaması için tedbirlerin alınması gerektiğini belirtmiştir. Gündem 
konuları detaylı olarak görüşülmüş ve katılımcılardan alınan görüşler doğrultusunda aşağıdaki 
kararlar alınmıştır. 
 
Kararlar:  

1. 2016 yılı Envanterinin Ek-1’de belirtilen takvim çerçevesinde hazırlanmasına ve bu 
takvime uyulmasına,  

2. Kurumların, Seragazı Emisyon Envanterinden sorumlu uzmanlarında bir değişiklik varsa 
yeni uzmanların  isim ve iletişim bilgilerinin en kısa sürede e-posta ile envanter odak 
noktası betul.bayguven@tuik.gov.tr veya emisyon@tuik.gov.tr adreslerine bildirmesine, 

3. 04/01/2017 tarihinde gerçekleştirilen seragazı emisyon envanteri enerji sektörü toplantı 
tutanağında belirtildiği üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hava kirletici 
emisyonları hesaplanmasında kullanılan COPERT modeli sonuçlarının karayolu 
ulaştırma sektörü seragazı emisyonlarının raporlamasında da kullanılmasına, konu ile 
ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu uzmanlarının birlikte 
çalışmasına, 

4. Envanter sürecinin en önemli unsurlarından biri olan arşivleme konusunda gereken 
önemin gösterilmesine ve envantere ait tüm dosyaların (faaliyet verileri, emisyon 
faktörleri, emisyon hesaplamaları, belirsizlik hesapları detayında tüm dokümantasyon) 
Kurumların kendi arşivlerinde tutulmasına; tüm envanterin mevcut ve eksik dönemler 
için tamamlanarak Türkiye İstatistik Kurumunda arşivlenmek üzere gönderilmesine,  

5. Taslak Kalite Kontrol/Kalite Güvence Planının kabulüne ve kabul edilen Planın tüm 
Kurumlar tarafından uygulanmasına, 

6. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası tarafından 
gerçekleştirilen gözden geçirme sürecinde tespit edilen hususların dikkate alınması ve 
yeni envanter çalışmalarına yansıtılmasına 

 
karar verilmiştir.  
 

EKLER: 
1- 2016 Seragazı Emisyon Envanteri İş Planı (3 sayfa) 
2- Katılımcı İmza Çizelgesi (2 sayfa) 



2016 Seragazı Emisyon Envanteri İş Planı 

No Faaliyet 
Tamamlanma 

tarihi 

1. Tüm sektörler için gerekli faaliyet verilerinin derlenmesi 30 Kasım 2017

2. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; 
TÜİK 
Ülkeye özgü karbon içeriklerinin hesaplanması 

30 Kasım 2017

3. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; 
 Elektrik üretiminden kaynaklanan emisyon hesaplarının 

tamamlanması  
 Emisyon ve faaliyet verilerinin CRF Reporter’a girilmesi ve kalite 

kontrol işlemlerinin yapılması  
 Ulusal Envanter Raporu'nun (NIR) ilgili bölümlerinin yazılması 

 Sorumluluk alanındaki sektörlerde emisyon eğilimleri 
nedenlerinin açıklanması,   
 Yeniden hesaplamaların gerekçeleri ve envantere etkileri, ve  
 İyileştirme alanları dahil olmak üzere 

15 Ocak 2018 

4. 

Ulaştırma sektörü emisyonları: Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme  Bakanlığı; 
 Ulaştırma sektörü emisyon hesaplarının tamamlanması  
 Emisyon ve faaliyet verilerinin CRF Reporter’a girilmesi ve kalite 

kontrol işlemlerinin yapılması  
 Ulusal Envanter Raporu'nun ilgili bölümlerinin yazılması ve TÜİK’ 

e gönderilmesi 
 Sorumluluk alanındaki sektörlerde emisyon eğilimleri 
nedenlerinin açıklanması,   
 Yeniden hesaplamaların gerekçeleri ve envantere etkileri, ve  
 İyileştirme alanları dahil olmak üzere 

15 Ocak 2018 

 



5. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; 
 F-gazları emisyon hesaplarının tamamlanması  
 Emisyon ve faaliyet verilerinin CRF Reporter’a girilmesi ve kalite 

kontrol işlemlerinin yapılması  
 Ulusal Envanter Raporu'nun ilgili bölümlerinin yazılması ve TÜİK’ 

e gönderilmesi 
 Sorumluluk alanındaki sektörlerde emisyon eğilimleri 
nedenlerinin açıklanması,   
 Yeniden hesaplamaların gerekçeleri ve envantere etkileri, ve  
 İyileştirme alanları dahil olmak üzere 

15 Ocak 2018 

6. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı; 
 Arazi kullanımı, arazi kulanım değişikliği ve ormancılık emisyon 

ve yutak hesaplarının tamamlanması  
 Emisyon ve faaliyet verilerinin CRF Reporter’a girilmesi ve kalite 

kontrol işlemlerinin yapılması  
 Ulusal Envanter Raporu'nun ilgili bölümlerinin yazılması ve TÜİK’ 

e gönderilmesi 
 Sorumluluk alanındaki sektörlerde emisyon eğilimleri 
nedenlerinin açıklanması,   
 Yeniden hesaplamaların gerekçeleri ve envantere etkileri, ve  
 İyileştirme alanları dahil olmak üzere 

 
 
 
 
 
 

15 Ocak 2018 
 
 
 
 
 
 

7. 

TÜİK; 
 Enerji (1.A.1.a. ve 1.A.3 

hariç) 
 Endüstriyel prosesler ve ürün 

kullanımı (F gazları hariç)  
 Tarım 
 Atık 

 Emisyon hesaplarının 
tamamlanması  

 Emisyon ve faaliyet verilerinin 
CRF Reporter’a girilmesi ve 
kalite kontrol işlemlerinin 
yapılması  

 Ulusal Envanter Raporu'nun 
ilgili bölümlerinin yazılması 

15 Ocak 2018 

8. 
TÜİK; 
Anahtar kaynak, eğilim ve belirsizlik analizlerinin yapılması 

31 Ocak 2018 

9. 

TÜİK; 
NIR; yönetici özeti, giriş, seragazı emisyoları ve eğilimleri, anahtar 
kaynak, belirsizlik, yeniden hesaplama ve iyileştirme bölümlerinin 
yazılması 

15 Şubat 2018

 



10. 
TÜİK;  
NIR tüm bölümlerin birleştirilmesi ve biçimsel düzenlemesi  
CRF ve NIR nihai kalite kontrol işlemlerinin yapılması  

28 Şubat 2018

11. 
Seragazı Emisyon Envanteri çalışma grubu toplantısı (Birleştirilmiş 
NIR’in değerlendirilmesi:  iyileştirme planı gerçekleştirme düzeyinin 
değerlendirilmesi/yeni planlanan iyileştirmeler için açıklamalar) 

15 Mart 2018 

12. 

 Ortak Raporlama Formatı (CRF) tablolarının ve NIR’in Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 
Sekreteryası’na sunulması,  

 Seragazı Emisyon İstatistikleri haber bülteninin yayımlanması 

9-13 Nisan 
2018 

13. Dokümantasyon ve arşivleme işlemlerinin tamamlanması 15 Mayıs 2018
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