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(:EYRE VE $EHiRCiLiK BAKANLIGI 
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Say1 : 80854562-010.06-0'L 
Konu : Si.irekli Emisyon Olc;:i.im Sistemlerinin 

Cevrimic;:i (Online) izlenmesi 

Am a~ 
MADDE 1-

GENELGE 
(20141.1 . .+...) 

BiRiNCi BOLUM 
Ama~, Kapsam ve Dayanak 

2 '~ llisan 2014 

(1) 12.10.2011 tarihli ve 28082 sayil1 Resmi Gazetc'de yayunlanarak 12. 10.201 2 tarihinde 
yi.irliriUge giren "Stirekli Emisyon Olc;:tim Sistemleri Tebligi" nin 38'inci ve 39'uncu 
maddelerine gore, Si.irekli Emisyon Olryi.im Sistemlerinden elde edilen verilerin Bakanhk 
merkezine ryevrimic;:i (online) olarak aktanlmast gerekmektedir. Bu Genelge ile soz konusu 
Teblig hi.ikiimlcrinc uygun olarak veri i.iretimine ba~layan , Stirekli Emisyon Olc;:i.im 
Sistemlerinden elde eclilen verilerin toplanmast, clepolanmast, gec;:erli ktlmmast ve clevammcla 
Bakanltk merkezine c;:evrimic;:i (online) olarak aktanlmast ile ilgili uyulmast gereken kurallar 
belirlenmi~tir. 

Kapsam 
MADDE2-

(1) Bu Genelge, 12. l0.2011 tarihli ve 28082 saytlt Resmi Gazete'de yayunlanarak 12.10.201 2 
tarihincle ylirlirllige giren "Si.irekli Emisyon Olc;:iim Sistemleri Tebligi" hlikUmlerine uygun 
olarak veri i.iretimine ba~layan , Si.irekli Emisyon Olc;:Um Sistemlerinden elcle edilen verilerin 
toplanmast, clepolanmast, gec;:erli ktltnmast ve devammda Bakanhk merkezine c;:evrimic;:i 
(online) olarak aktanlmas1 ile ilgili uyulmas1 gereken kurallan kapsar. 

Dayanak 
MADDE3-

(1) Bu Genelge, "Slirekli Emisyon Olryi.im Sistemleri Tebligi" nin 38 ve 39'uncu maddelerine 
dayamlarak haztrlanmt~ttr. 

iKiNCi BOLUM 
Verilerin Toplanmas1, Dcpolanmasi, Ge~erli Kthnmasi ile ilgili Hususlar 

Verilcrin Sistemden Toplanmas1 ve Depolanmas1: 
MADDE4-

(1) i~letmede, Siirekli Emisyon Olc;:iim Sistemlerinclen elde edilen verileri kaycleclebilecek ve 
Bakanltk merkezine iletebilecek yetenekte bir sistem ile veri iletim yap1st bulunur. Bu sistemin, 
mevcut olc;:i.im ve analiz cihazlarmm baglt oldugu kontrol i.initesine veya i.initelerine bagh 
olmast gerekir. 

Adrcs: Vcka1ct1cr Cad.No:1 
11akanhk1ar /ANKARA 
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(2) Veril crin aktanm1 s1rasmda kullamlan tiim sistemler; kesintisiz s;ah~abilecek, tesisteki 
sistemc yapdabilecek fiziksel miiclahaleleri elektronik olarak tespit eclebilecek, sistemin kapat1p 
ac;:llmas1 clurumuncla, log kay1t girclileri yapabilecek ve veri kaybma neclen olmayacak 
ozclliklere sahip olmahchr. 

(3) Ols;lim cihazlarmclan elcle edilen veriler dogruclan i~letme merkezine veri iletimi yapacak 
sisteme aktanlmahchr. Aracla aktanlan verilere mUclahalc eclilmesine imkan tamyabilecek 
herhangi bir Unite bulunmamahcllr. Veri toplama sistemine kaycledilen tiim veriler zamanlan ilc 
birlikte diizenli olarak depolanmah ve 5 y!l boyunca saklanmahd1r. 

(4) Veri toplama sisteminde kullamlan y<lZlhm Kalite Giivence Seviyesi-2 (KGS2) a~amasmda 
elde edilcn fonksiyonun girilcbilecegi yap1da olmahdu·. 

(5) SUrekli Olcyiim Sistemleri Tebligi'nin yayHnlanchg1 tarihten soma kurulmu~ yada kurulacak 
olan slirckli emisyon olc;:Om sistemlerinclen (SEOS) veri toplama i~leminde, dijital baglantl 
protokolleri kullamhr. Tebligin yayunland1g1 tarihten once kurulmu~ olan SEOS' ler de analog 
baglant!lann dijital baglant1ya c;:evrilebilmcsi ic;:in donli~tiiriicli kullamlabilir. Bu clurumda 
kullamlacak donli~ti.iriiclilerin c;:ozi.ini.irlLigLi en az 16 bit, kar~l11kl1 okumalarmm dogrulugu ise, 
en az ±% 0,1 olmahchr. 

(6) Olc;:Om cihazlanndan clde edilen ti.im ham veriler, 10 saniyelik periyodlarla olc;:Ulen verilerin 
ortalamas1 sonucu elde edilen I dakikahk ortalama veriler halincle, i~letmecle bulunan ven 
toplama sistemine aktanlmahclu·. 

(7) Ols;Umli yapdan kirletici paramctrelerle birlikte, hesaplamalarda kullamlan baca gaz1 
sicakhgl, basmc1 ve nem degerleri ile tesisin c;:ah ~ma durumunu (i~letmecle, duru~ ve kalk1~ 
durumlan, i~letme ch~1 gibi clurumlarcla vb.) belirten veriler de veri toplama sistemine 
kaycleclilmelidir. Bununla birliktc maksimum ve minimum yiikte tesis c;:ah~Irken bu yiiklerdeki 
baca sJcakhg1, yanma linitelerincle oksijen degeri, elektro filtreler ic;:in ene1j i kesintisi bilgileri 
yer almah ve tammlanan alanm c!I~ma ylklldlgmda veriler gec;:ersiz sayilmahc!Ir. Verilerin 
gec;:ersiz olclugu bali tanunlamak ic;:in hata koclu verilmeliclir. 

(8) Veri toplama sistemi claha onceclen programlamm~ olan limit clegcrlere gore limit a~Imlanm 
haber verebilecek ozellikte olmahc!Ir. 

(9) SEOS lizerinde yapllan tUm clegi~iklik ve i~lemler, clegi~ikligin tUrU, zamam ve ac;:Iklamas1 
ile birlikte veri toplama sisteminde kay1t altma ahnmahcl1r. 

(10) Cihazlarclan gelen tiim alarmlar, zamanlan ile birlikte veri toplama sisteminde kay1t altma 
almmahdu·. 

(11) Kalite Giivence Seviyesi -3 (KGS3) prosedlirUncle yapilacak olan dogrulamalar (sifir ve 
span kontrolii) sonucunda olu~an c;:izelgeler sistemde gorillebilmelidir. 

(12) SEOS' lin bagh bulundugu sistemdeki bilgisayarlarm saatinin degi~tirilmesini 
engelleyecek ~ekilcle tedbirler almmahd1r. 

Verilerin Ge~erli KI1mmas1: 
MADDES-

(1) Veri toplama sistemi, cihazlann alarm durumlan dikkate almarak elde eclilen olc;:i.im 
verilerinin gec;:erli kiimmasi i~lemini yapacak ~ekilcle olu~turulmahdir. 

lldrcs : Vckalctlcr Cad.No: I 
13akanhklar /ANKARA 
Tclcfon : 0312 498 21 5011 297 
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(3) Ol<;iim cihazlanndan elde edilen verilerin yanm saatlik ortalamalamun %40 ' mdan 
fazlasmm bir haftahk bir stirede KGS 2 a~amasmda elde edilen kalibrasyon fonksiyonunun 
dt~mda <;tkmast durumunda bu veriler ge<;ersiz sayiimahdtr. 

(4) 10 saniyelik periyotla gelen verilerden elde edilen 1 dakikahk ortalamalann ge<;erli kabul 
edilebilmesi i<;in 1 dakika i<;inde yer alan 6 verinin en az 4 tanesinin ge<;erli veri olmast 
gereklidir. Yaziiun bu ge<;erli ktlma i~lemini otomatik olarak yapabilmelidir. 1 dakikaltk 
veriden 30 dakikahk, 1 saatlik veriye, 1 saatlik veriden 24 saatlik veriye ge<;i~ yapthrken de 
aym ge<;erli ktlma yontemi ( periyot i<;erisindeki verilerin 2/3 oranmda olmast zorunlulugu) 
yazthm tarafmdan otomatik olarak yaptlmahdtr. 

(5) 1 clakikahk ardt~Ik 5 verinin virglilden sonraki 2 hanesine kaclar aym olmast clurumunda bu 
5 veri ge<;ersiz saytlmahcltr. Bu ge<;erli ktlma i ~lemi yazthm tarafmclan otomatik olarak 
yapiimahdtr. 

(6) Ge<;erli ktlmmt~ ya da ge<;ersiz sayiian tUm veriler de zamanlan ile birlikte veri toplama 
sistemincle cltizenli olarak depolanmah ve 5 ytl boyunca saklanmahcltr. 

Verilerin iletimi 
MADDE6-

U<;UNCU BOLUM 
<;evrimi~i (Online) izleme Sistemi 

(1) i~Ietmecle Ol<;tim ve analiz degerlerini mlidahaleye kapah ~ekilde kaydeclebilecek ve 
Bakanhk merkezine iletebilecek yetenekte bir sistem ile veri iletim yaptst bulunmahcltr. Bu 
sistemin, mevcut ol<;Um ve analiz cihazlanmn bagh olclugu kontrol tinitesine veya tinitelerine 
bagh olmast gerekir. Bakanhga ile tilecek veriler, Mobil operator kullamlarak Bakanhk 
merkezine veri aktanlan clurumlarda, Bakanhk APN agmcla dahil edilecektir, diger durumlarda 
ise veri aktamm, i ~letmenin internet baglanttst iizerinden tlim glivenlik onlemleri ahnarak 
saglamahchr. 

(2) i~Ietmedeki ol<;tim verileri tesis yetkilisi tarafmdan ~ifre girilerek goriilebilir. Bakanhk 
yetkilisi sistemin btittin verilerine glivenli olarak ula~mahcltr. Tesis yetki lisi tarafmclan cihaz ve 
program ayarlanna girilip verilere mticlahale eclilmemelidir. 

(3) istasyonlardan Bakanhk merkezine veri aktannu, Bakanhk<;a belirlenen metotlara ve/veya 
servislere uygun olarak ger<;ekle~tirilmelidir. ilerleyen clonemcle kullamlabilecek diger 
formatlar Bakanhk tarafmclan belirlenir. Dosya formatt <;evre ve Sehircilik Bakanhgt <;evresel 
Etki Degerlenclirmesi izin ve Denetim Genel Mtidtirltigti Laboratuvar Ol<;lim ve izleme Daire 
Ba~kanhgt internet sitesinden duymulacakttr. 

(4) Veri ileti~iminde gtintin teknolojilerine uygun ve/veya ilgili ileti~im yonteminin sagladtgt 
veri ~ifreleme metotlan kullamlmahdu. 

(5) Kurulacak sistem, toplanan verileri Bakanhk merkezi veri toplama servisleri ile ileti~ime 
ge<;ecek yaptda tasarlanacakttr. Sistemin bu ~ekilde tasarlanmanu~ olmast dmumuncla, 
Bakanhk sistemincle yaptlmast gerekebilecek altyapt kurulumu i<;in ger<;ekle~tirilecek 

harcamalar , tesis tarafmclan kar~Ilamr. 

(6) Kullamlan yazthm, stfu ve span kontrollerinin sonu<;lanm Ol<;iim verileri ile birlikte 
merkeze aktarmahcl1r. 

Ad res : Vckaletler Cad.No: I 
Bakanhklar /ANKARA 
Tclcfon : 0312 498 2 1 5011297 
c-posta : ncsrin.yilmaz@csb.gov.tr 

Aynntth Bilgi : Nesrin YILMAZ ASLAN ~ubc MUdUiii.V. 

Faks : 03 12 498 21 66 
Elektronik Ag: www.csb.gov.tr 
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(7) Kullandan yazdun, saatlik, yamn saatlik, gi.inli.ik, 48 saatlik, haftahk, ayllk ve yrlhk 
periyodlarda raporlama yapmaya ve raporlan grafik olarak gorlinti.ilemeye elver i ~ li olmal!dtr. 

(8) Olc;;Ulen degerler hem Bakanllk hem de tesis tarafmdan slirekli olarak gori.intlilenebilmeli 
ve sistem yazdum verileri, siirekli olarak Bakanhga ilctebilecek yetenekte, kolay anla~ ilabilir 
ve Ti.irkc;;e olmahdtr. internet kesintileri, Bakanhk sunuculanndaki bakun sUreleri ve 
benzeri durumlarda; sistem yazilum, goncleremedigi tUm verileri biriktinneli vc veri 
gonclerimini engclleyen ~artlar ortaclan kalkttgmda, bekleyen verileri kaytpstz olarak Bakanhga 
gonderebilmelidir. 

(9) Yazilnn, c;;tktt alabihnc ozelligine sahip olmah ve gerekli gorlildi.igiinde sistemclen cytktt 
ahnabilmesi saglanmahcltr. 

(10) Yazdun claha onceclen tanunlanm1 ~ olan limitlerin a~ilmas 1 clurumuncla uyan verecek 
ozellikte olmahchr. 

(11) Sistem, verileri en fazla 30 dakikacla bir gonclerilecek ~ek ilcle tasarlanmahcltr. Ham analiz 
vc olc;;Um vcrilcri, veri toplama sistemincle anhk (en fazla 10 saniyelik periyodlarla olc;;i.ilen 
verilerin ortalamas1 sonucu elcle edilen 1 dakikahk ortalama veriler halincle) tutulabilmeli, bu 
verilcr Bakanhk sunucusuna aktanhrken 30 clakika boyunca olcyi.ilerck gcc;;erli ktlmmt~, 

stcakhk, basmc;;, nem ve referans oksijen cli.izeltmesi yap1h111~ verilerin aritmetik ortalamas1 
aktanlmahd1r. 

(12) SUrekli Emisyon Olc;;i.im Sistemlerinclen eldc eclilcn veriler kullamlarak Bakanltk 
tarafmclan sektOrel bazcla emisyon fakl6rleri belirlenmeliclir. 

(13) Sistem; Bakanhgm gerekli gormesi halinde, olc;;UmU yaptlan tUm ham olc;;i.im verilerini, 
alarm durumlann1, kalibrasyon sonuc;; larm1 Bakanhk merkezine aktarabilecek yap1cla olmal1cl1r. 

Veri Aktanmma Ba~lama Tarihlcri 
MADDE 7-

(1) SEOS kurulacak tesis ic;;in i~letme tarafmclan haz1rlanan, Si.irekli Emisyon Olc;;Um Sistemleri 
Tebligi Ek-2'de yer alan fizibilite raporu, <;evre ve Sehircilik it Miicliirliigiiniin onayma 
sunulmaclan once Bakanhktan TS EN 14181 standarcl1 kapsammda yetki alan <;evre Olc;;Um ve 
Analiz Laboratuvarlannclan birine onaylatt!mak zorundad1r. 

(2) Fizibilite raporu <;evre ve Sehircilik il MUclUrli.igU tarafmdan onayland1ktan soma, fizibilite 
raporuna uygun SEOS kurulumu ile KGS 2 olc;;i.imlerinin yaptmlarak sonuc;; ve raporlannm 
<;evre ve Sehircilik il MUdi.irli.igUne sunulmas1 ic;;in toplam siire mevcutta SEOS kurulu tesisler 
ic;;in 4 ay, yeni SEOS kurulacak tesisler ic;; in 8 aycl1r. 

(3) <;evre Mevzuatma gore, Si.irekli Emisyon Olc;;i.im Sistemi kurmakla yi.iki.imli.i olan 
i~letmeler, "Si.irekli Emisyon Olc;;i.im Sistemleri Tebligi"nin 8'inci maddesinde belirtilen 
yi.iki.imli.ili.iklerini yerine getirdikten sonra, <; imento Fabrikalan, Dogalgaz <;evrim Santralleri, 
Seker Fabrikalan, Termik Santraller, Demir-<;elik Fabrikalan, Petrokimya Tesisleri ve Attk 
Geri Kazamm ve Bertaraf Tesisleri ile, sektOr gozetmeksizin at1klan ek yak1t amac;;h kullanan 
ti.im tesisler 31.12.2014 tarihine kaclar, Otomotiv Fabrikalan, GUbre Fabrikalan, Lastik Oretim 
Tesisleri, Cam Oretim Fabrikalan, Kimya Fabrikalan, Agac;; i~leme Tesisleri, Kirec;; Fabrikalan, 
Asit Oretim Tesisleri, Gtda Fabrikalan, Kag1t Fabrikalan ve Tekstil Fabrikalan 31.12.2015 
tarihinc, Si.irekli Emisyon Olc;;Um Sistemleri Tebligi Kapsammcla kalan ve yukancla 
belirtilmeyen diger tesisler ise 31.1 2.2016 tarihine kadar Bakanhk merkezine yevrimic;;i (online) 
veri iletimine ba~lamak zoruncladtr. 

Adres: Veka1etlcr Cad.No:1 
13akanhklar /ANKARA 
Tclcfon : 0312 498 2 1 50/ 1297 
c-posta : nesrin.yilmaz@csb.gov.tr 

Aynnt1h 13ilgi : Ncsrin YII.MAZ ASLAN $ubc MUdUrti.V. 

Faks : 031 2 498 21 66 
Elcktronik Ag: www.csb.I!<W.tr 
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Slirckli Emisyon Olviim Sistemlcrinclcn clclc eclilen verilerin Bakanhk merkezine 
yevrimivi (online) olarak aktan lmas1 ilc ilgili , i ~bu Genelge'cle belirlilen csaslara titizlik le 
uyulmas1 ve ilgililcre duyurulmasi hususuncla bi lgilcrinizi ve geregini rica ederim . 

DAGITIM: 
81 il Valiligi 

Ad res: Vckalcllcr Cad.No: I 
flakanhklar /ANKARA 
Tclcfon : 0312 498 21 5011 297 
c-posla : ncs rin.yilmaz@csb.gov.lr 

... 

Bakan 

Aynnllh IJilgi : Nesrin YILMAZ ,\ SLi\N $ubc MHdllrii.V. 

Faks: 0312 498 21 66 
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