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1.
SINIRDA KARBON 
DÜZENLEME 
MEKANİZMASI NEDİR?
Kapsamı ve işleyişi

 

   

 



“Avrupa Yeşil Mutabakatı ’nın
temel hedeflerinden biri 
Avrupa’yı 2050 yılına kadar 
emisyonların denkleştirildiği 
dünyanın ilk karbon-nötr 
kıtası haline getirmektir. 

.

 

   

 



Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması ile

‛Karbon kaçağı 
önlenerek iklim 
değişikliği ile mücadele 
amaçlanmaktadır.



Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması ile

‛AB sınırları içerisinde üretilen 
malların karbon maliyetlerine 
eşdeğer bir maliyetin ithal 
edilen mallara da 
uygulanmasına yönelik 
düzenleyici bir sistemin 
oluşturulmasını esas 
almaktadır. 



Üçüncü taraf ülkeden ithal 
edilen mallara uygulanır.

HARİÇ TUTMALAR:
● Menşei ülkede EU ETS ye 

eşdeğer bir emisyon 
ticaret sistemi olması,

● Menşei ülkedeki emisyon 
ticaret sisteminin EU ETS 
ile bağlantılı olması,

SKDM Uygulama Kapsamı

EFTA ülkeleri (İzlanda, Norveç, 
Lihtenşyan,) ve İsviçre

 

   

 



Yol 1

İklim politikalarına ilişkin 
farklı katkılar nedeniyle, 
belirli endüstri sektörlerinde 
veya alt sektörlerindeki 
işletmelerin üretimlerini 
daha az sıkı emisyon 
kısıtlamaları olan diğer 
ülkelere transfer etmeleri 

Karbon kaçağı nedir?
Yol 2

iklim politikalarındaki 
farklılıklar yüzünden bu 
ülkelerden yapılan 
ithalatların, eşdeğer fakat 
daha az sera gazı emisyon 
yoğunluğu olan ürünlere 
kayması

 

   

 

Önlem: Ücretsiz tahsisatların 
tanımlanması.



2. FAZ (2008-2012)

2021 de havacılık kapsama 

alınmıştır. EU-ETS ‘nin kapsamı 

İzlanda, Liechtenstein ve Norveç ‘e 

genişletilmiştir. 

EU-ETS FAZLARI

10

1. FAZ (2005-2007)

Petrol rafineleri, kok fırınları ve 

demir ve çelik tesisleri, çimento, 

cam, kireç, tuğla, seramik, kağıt ve 

karon üretimi dahil 20 MW ısıl güç 

üzerinde kapasiteli güç sektörü ve 

diğer yanma tesisleri 

3. FAZ (2013-2020)

Karbon tutma ve depolama 

tesisleri, petrokimyasal, amonyak, 

demir dışı ve demir metaller, 

alçıtaşı, alüminyum, nitrik, adipik

asit ve glioksal asit kapsama dahil 

edilmiştir.

4. FAZ (2021-2030)

Mevcut düzenleme temel alınarak, 

faz 4 ‘te kapsam değiştirilmemiştir. 

Temsil edilebilirlik:

AB emisyonlarının %40 ını

temsil ediyor.

Raporlanan emisyonlar:

CO2, N2O, PFC

Kapsadığı sektörler:

Enerji, Endüstri, Havacılık 

emisyonları (Yapı ve taşımacılık 

sektörlerine genişletilmesi 

planlanıyor. Deniz taşımacılığı, 

ETS kapsamına alınacak.)

2020 ‘de İsviçre ETS ile 

Linkage Agreement

Uygulanan Ülkeler:

AB27

İzlanda

Liechtenstein

Norveç

COMMISSION DELEGATED 

DECISION (EU) 2019/708 ile 

karbon kaçağı riski olan 

sektör listesi



EU ETS KARBON PİYASASI

 

   

 

Kaynak: https://icapcarbonaction.com/en/ets-prices

27 Eylül kapanış: 64,32 Euro/ton CO2

EU-ETS Cap & Trade

https://icapcarbonaction.com/en/ets-prices


“SKDM KAPSAMINDA 
SEKTÖRLER: 
Çimento, Elektrik, Gübre, 
Demir-Çelik ve Alüminyum

 

   

 



SKDM Regülasyonu EK-1 KAPSAM

GTİP ALÜMİNYUM SERA GAZLARI

7601
İşlenmemiş 
alüminyum CO2, PFC

7603
Alüminyum tozları 
ve ince pullar CO2, PFC

7604
Alüminyum 
çubuklar ve profiller CO2, PFC

7605 Alüminyum teller CO2, PFC

7606

Alüminyum saclar, 
levhalar, şeritler 
(kalınlığı 0,2 mm’yi 
geçenler)

CO2, PFC

GTİP ALÜMİNYUM SERA GAZLARI

7607

Alüminyumdan 
yapraklar ve şeritler 
(mesnedi hariç 
kalınlığı 0,2 mm’yi 
geçmeyenler)

CO2, PFC

7608
Alüminyumdan ince 
ve kalın borular CO2, PFC

7609 00 00

Alüminyum boru 
bağlantı parçaları 
(rakorlar, dirsekler, 
manşonlar ve 
benzerleri)

CO2, PFC

 

   

 



SKDM ALÜMİNYUM MALLAR

 

   

 

7601 İşlenmemiş alüminyum:
— 7601.10.000000 Alaşımsız alüminyum
— 7601.20 Alüminyum alaşımları

 7601.20.10.00.00 Birincil ve İkincil
 7601.20.91.00.00 Külçe veya sıvı halde
 7601.20.00.00.00 Diğerleri

7603 Alüminyum tozları ve ince pullar:
— 7603.10.00.00.00 Pul bünyeli olmayan tozlar
— 7603.20 Pul bünyeli tozlar, ince pullar

 7603.20.00.00.11 Pul bünyeli tozlar
 7603.20.00.00.12 İnce pullar



SKDM ALÜMİNYUM MALLAR

 

   

 

7604 Alüminyum çubuklar ve profiller:
— 7604.10 Alaşımsız alüminyumdan olanlar

 7604.10.10.00.00 Çubuklar
 7604.10.90.00.00 Profiller

— 7604.21 Alüminyum alaşımlarından olanlar
 7604.21.00.00.00 İçi boş profiller
 7604.29 Diğerleri

o 7604.29.10.00.00 Çubuklar
o 7604.29.90.00 Profiller

7605 Alüminyum teller:
— Alaşımsız alüminyumdan olanlar

 7605.11.00.00.00 Enine kesitinin en geniş yeri 7mm yi geçenler
 7605.19.00.00.00 Diğerleri

— Alüminyum alaşımlarından olanlar
• 7605.21.00.00.00 Enine kesitinin en geniş yeri 7mm yi geçenler
• 7605.29.00.00.00 Diğerleri



SKDM ALÜMİNYUM MALLAR

 

   

 

7606 Alüminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm yi geçenler):
— Dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar:

 7606.11 Alaşımsız alüminyumdan (saclar, levhalar, şeritler, diğerleri)
 7606.12 Alüminyum alaşımlardan (saclar, levhalar, şeritler, diğerleri)

— Diğerleri
 7606.91 Alaşımsız alüminyumdan (saclar, levhalar, şeritler)
 7606.92 Alüminyum alaşımlardan (saclar, levhalar, şeritler)



SKDM ALÜMİNYUM MALLAR

 

   

 

7607 Alüminyumdan yapraklar ve şeritler 
(mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyenler):
— Mesnetsiz olanlar

 7607.11 Haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış
 7607.19 Diğerleri

— 7607.20 Mesnedi olanlar
 Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm den az olanlar

7608 Alüminyumdan ince ve kalın borular:
— 7608.10 Alaşımsız alüminyumdan olanlar

 7608.10.10.00.11 Dikişli ince ve kalın borular
 7608.10.10.00.12 Dikişsiz ince ve kalın borular

— 7608.20 Alüminyum alaşımlarından olanlar
 7608.20.10.00.11 Dikişli ince ve kalın borular
 7608.20.10.00.12 Dikişsiz ince ve kalın borular



Ulusal MRV Raporlama Yapan Tesis 
Grupları
● Toplam anma ısıl gücü 20 

MW ve üzeri tesislerde 
yakıtların yakılması 
(tehlikeli veya evsel 
atıkların yakılması hariç).

● Birincil alüminyum 
üretimi.

● Toplam anma ısıl gücü 
20 MW ve üzeri yakma 
üniteleri kullanılarak 
ikincil alüminyum 
üretimi.

 

   

 

● Toplam anma ısıl gücü (indirgeme maddesi olarak 
kullanılan yakıtlar dâhil) 20 MW ve üzeri yakma 
üniteleri kullanılarak alaşımların üretimi, rafine 
edilmesi, dökümhane dökümü, vb. dâhil olmak 
üzere demir dışı metallerin üretimi veya 
işletilmesi.



Doğrulayıcı 
kuruluş

SKDM İŞLEYİŞİ

 

   

 

Avrupa Komisyonu

SKDM Yetkili 
Otoritesi 1

SKDM Yetkili 
Otoritesi 2

SKDM Yetkili 
Otoritesi 3

Yetkilendirilmiş 
Beyan Sahibi x1

Yetkilendirilmiş 
Beyan Sahibi y1

Yetkilendirilmiş 
Beyan Sahibi x2

Yetkilendirilmiş 
Beyan Sahibi y2

Yetkilendirilmiş 
Beyan Sahibi x3

Üçüncü taraf 
ülkedeki operatör 

(ihracatçı) 

MERKEZİ 

KAYIT 

SİSTEMİ

Yetkilendirilmiş 
Beyan Sahibi y3

Ulusal 

kayıt 

sistemi 1

Ulusal 

kayıt 

sistemi 2

Ulusal 

kayıt 

sistemi 3

Yetkilendirilmiş 
Beyan Sahipleri

AB Yerleşik 
ithalatçı 1

AB Yerleşik 
ithalatçı 2

AB Yerleşik 
ithalatçı 3

AB Yerleşik 
ithalatçı 4

-Operatörün unvanı, 
adresi ve iletişim 
bilgileri
-İhracat yapılan her 
bir tesisin 
lokasyonu, adresi, 
koordinatları (enlem 
ve boylam)
-Tesisin ana 
ekonomik 
faaliyetinin tanımı

📖

📖 📖 📖

AB Yerleşik 
ithalatçı 5

AB Yerleşik 
ithalatçı 6

AB Yerleşik 
ithalatçı 7



SKDM Zaman Çizelgesi (2023-2025)

ARALIKKASIMEKİMEYLÜLAĞUSTTEMHAZMAYNİSANMARTŞUBOCAK

-OCAK-MART döneminde ithal edilen toplam 
mal miktarını belirle,
-İthal edilen malın gömülü emisyonunu belirle 
(ton CO2e/ton mal),
-İthal edilen malın dolaylı emisyonlarını belirle 
(ton CO2e/ton)
-İthal edilen ürünlerin sebep olduğu sera gazı 
emisyonları ile ilişkili üretildiği ülkede ödenen 
karbon fiyatı.

 

   

 

Geçiş döneminde SKDM Raporu üçer 
aylık dönemler için Yetkilendirilmiş 
Beyan sahipleri tarafından 
hazırlanacaktır. 

-NİSAN-HAZİRAN döneminde ithal edilen 
toplam mal miktarını belirle,
-İthal edilen malın gömülü emisyonunu belirle 
(ton CO2e/ton mal),
-İthal edilen malın dolaylı emisyonlarını belirle 
(ton CO2e/ton)
-İthal edilen ürünlerin sebep olduğu sera gazı 
emisyonları ile ilişkili üretildiği ülkede ödenen 
karbon fiyatı.

-TEMMUZ-EYLÜL döneminde ithal edilen toplam 
mal miktarını belirle,
-İthal edilen malın gömülü emisyonunu belirle 
(ton CO2e/ton mal),
-İthal edilen malın dolaylı emisyonlarını belirle 
(ton CO2e/ton)
-İthal edilen ürünlerin sebep olduğu sera gazı 
emisyonları ile ilişkili üretildiği ülkede ödenen 
karbon fiyatı.

-EKİM-ARALIK döneminde ithal edilen toplam 
mal miktarını belirle,
-İthal edilen malın gömülü emisyonunu belirle 
(ton CO2e/ton mal),
-İthal edilen malın dolaylı emisyonlarını belirle 
(ton CO2e/ton)
-İthal edilen ürünlerin sebep olduğu sera gazı 
emisyonları ile ilişkili üretildiği ülkede ödenen 
karbon fiyatı.



SKDM Zaman Çizelgesi (2026-…)

ARALIKKASIMEKİMEYLÜLAĞUSTTEMHAZMAYNİSANMARTŞUBOCAK

-OCAK-MART döneminde ithal edilen 
toplam mal miktarını belirle,
-İthal edilen malın gömülü emisyonunu 
belirle (ton CO2e/ton mal),
-Toplam CO2e emisyonunun en az %80 i 
kadar SKDM sertifikası satın al

-TEMMUZ-AĞUSTOS döneminde ithal 
edilen toplam mal miktarını belirle,
-İthal edilen malın gömülü emisyonunu 
belirle (ton CO2e/ton mal),
-Toplam CO2e emisyonunun en az %80 i 
kadar SKDM sertifikası satın al

-NİSAN-HAZİRAN döneminde ithal edilen 
toplam mal miktarını belirle,
-İthal edilen malın gömülü emisyonunu 
belirle (ton CO2e/ton mal),
-Toplam CO2e emisyonunun en az %80 i 
kadar SKDM sertifikası satın al

-EKİM-ARALIK döneminde 
ithal edilen toplam mal 
miktarını belirle,
-İthal edilen malın gömülü 
emisyonunu belirle (ton 
CO2e/ton mal),
-Toplam CO2e emisyonunun 
en az %80 i kadar SKDM 
sertifikası satın al

 

   

 

İthalatın tamamlandığı yıla müteakip takvim 
yılının 31 Mayıs tarihine kadar SKDM Yetkili 
Otoritesine bir SKDM beyanı sunulacaktır.
- Bir önceki yıl ithal edilen ton cinsinden 

toplam mal miktarı,
- Bir önceki takvim yılında ithal edilen malın 

miktarına karşılık sera gazı emisyon 
miktarı (ton CO2/ton mal)

- İthal edilen malın toplam sera gazı 
emisyon miktarına tekabül eden SKDM 
sertifikaları.



SKDM Sertifikası Ücretlendirme 

 

   

 

Kaynak: https://icapcarbonaction.com/en/ets-prices

27 Eylül kapanış: 64,32 Euro/ton CO2

SKDM sertifikalarının fiyatlandırmasının, 
2003/87/EC sayılı direktifin 10. maddesinde 
belirtilen prosedüre uygun olarak açık artırma 
platformlarında yürütülen tüm AB Emisyon 
Ticaret Sistemi (ETS) tahsisat ihalelerinin 
kapanış fiyatlarının ortalaması olarak haftalık 
bazda, hesaplanacaktır. 

Bu ortalama fiyat her haftanın son iş 
gününde AB Resmî Gazetesinde 
yayınlanacak ve takip eden haftada satışlar bu 
fiyattan yapılacaktır.

https://icapcarbonaction.com/en/ets-prices


SKDM Sertifikası Ücretlendirme 

 

   

 

AZALTIM TALEBİ:
SKDM kapsamında yer alan ürünlerin 
üretildiği ülkelerde, ürünle ilişkili bir 
karbon fiyatlaması söz konusu ise ve 
buna ilişkin kanıtların Yetkili Otoriteye 
sunulması durumunda, 
Yetkilendirilmiş Beyan Sahibi 
tarafından denkleştirmede 
kullanılacak SKDM sertifika sayısında 
bir azaltım talep edilebilecektir. 

ÖRNEK:
2026 yılı toplam ithal edilen ingot: 8.000 ton
2026 yılı ingotun spesifik gömülü emisyonu: 
14 ton CO2e/ton ingot
2026 yılında yapılan ithalata ilişkin alınması 
gereken SKDM sertifika sayısı : 8.000 x 14 = 
112.000 ton CO2e*      (112.000 adet SKDM 
Sertifikası)
1 SKDM sertifikası = 64 Euro
Maliyet = 112.000*64 Euro = 7.160.000 Euro 

*Menşei ülkede karbon ücretlendirmesi mevcutsa 
bundan düşülebilir.



Operatörün sorumlulukları
Raporlama
Regülasyon EK-3 e 
uygun tesiste üretilen 
mal tipi bazında 
gömülü emisyonları 
hesaplamak

Doğrulatma
Raporladığı 
emisyonları 
Implementing
Regulation (EU) No 
2018/2067 uyarınca 
akredite bir 
doğrulayıcı kuruluşa 
doğrulatmak (2026 
yılından itibaren)

Kayıt tutma
Doğrulayıcı kuruluşun 
raporunun bir nüshası 
ve malların gömülü 
emisyonlarının 
hesaplanması için 
gerekli kayıtları 
doğrulamanın 
tamamlanmasına 
müteakip 4 yıl 
muhafaza etmek

 

   

 



Tesis bilgisi
Malların üretildiği tesis/lerin
tanımı (unvan, adres, tesis 
lokasyonu vs.)

İletişim
Malların üretildiği tesis/lerin
iletişim sorumlusunun bilgisi 
(ad, soyad, unvan, e-posta vs.)

Doğrulama Raporu
Beyan edilen her bir mal 
tipinin gömülü emisyonlarına 
ait veriyi de içeren 
doğrulanmış emisyon raporu.

Emisyon Verisi
Malların spesifik gömülü 
emisyonları (ton CO2/ton 
mal)

Yetkilendirilmiş beyan sahibi tarafından 
tutulması gereken minimum veri



2.
SINIRDA KARBON 
DÜZENLEME 
MEKANİZMASI
İzleme & Raporlama Metodolojileri

 

   

 



Raporlama İçin Önemli Terimler
Doğrudan Emisyonlar
Üreticinin doğrudan kontrolü 
olduğu üretim süreçlerinden 
kaynaklanan emisyonlar.

Dolaylı Emisyonlar
Ürünlerin üretim süreçlerinde 
ithal edilerek sarf edilen 
elektrik, ısı ve soğutmanın 
üretiminden kaynaklanan 
emisyonlar.

Gömülü Emisyonlar
Regülasyon Ek-3’ndeki 
metodolojilere göre hesaplanan 
malların üretimi esnasında 
salıverilen doğrudan
emisyonlardır.

Basit mallar
Özellikle sıfır gömülü 
emisyonlu girdi malzemelere 
ve yakıtlara ihtiyacı olan 
üretim prosesinden üretilen 
mallar.

Kompleks mallar
Üretim proseslerinde diğer 
basit mal girdilerine ihtiyacı 
olan mallardır. 

Spesifik gömülü 
emisyonlar
1 ton mala karşılık gelen CO2e 
olarak ifade edilen 1 ton malın 
gömülü emisyonu (ton 
CO2e/ton mal). 

 

   

 



SKDM EMİSYON SINIFLARI
 

   

 

EMİSYON KATEGORİSİ EMİSYON KAYNAKLARI (ÖRNEKLER) RAPORLANACAK 
EMİSYONLAR

DOĞRUDAN EMİSYONLAR 
(PROSES)

Elektrolizhane (Soderberg, Prebake hücreleri), Kireç 
Üretimi (kireç kalsinatörleri, fırınları) vs. PFC (CF4, C2F6), CO2

DOĞRUDAN EMİSYONLAR 
(SABİT YANMA)

Alümina rafinasyonu (kalsinasyon ve kurutma fırınları), 
Anot üretimi (anot pişirme fırınları), Dökümhane 
(homojenizasyon, tav fırınları), Haddehane, Buhar 
santrali (yakıt kazanları), Acil durum jeneratörleri 
kaynaklı emisyonlar vs.

CO2

DOLAYLI EMİSYONLAR (ENERJİ)

Sözleşme yoluyla ithal edilen ve üretim süreçlerinde 
kullanılan elektrik, ısı ve buharın üretiminden 
kaynaklanan emisyonlar vs. (örneğin Elektrolizhane, 
elektrikli fırınlar, vs.)

CO2

KULLANILAN GİRDİLERİN 
ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN 

EMİSYONLAR (sadece kompleks 
mal üreticileri için)

Örn. Birincil alüminyum tesisinden temin edilen külçe, 
kütük üretiminden kaynaklanan emisyonlar vs. PFC (CF4, C2F6), CO2



 

   

 

Ürünler için Gömülü Emisyon 
Hesaplama Hiyerarşisi

Üretimden 

kaynaklı doğrudan 
emisyon verileri 

yeterli seviyede 
temin edilebiliyor 

mu?

Mevcut en iyi 

veriyi temel 
alan varsayılan

değerlere 
erişebiliyor mu?

SKDM Regülasyon EK-3 e uygun 

gerçek gömülü emisyonlarını 
hesapla.

EVET

HAYIR

EVET

İhracatı yapan 

ülkenin ihraç edilen 
ürün için ortalama 

emisyon yoğunluğu 
(tonCO2e/ton) verisi 

temin edilebiliyor 

mu?

EVET
Bu ton CO2e/ton cinsinden

varsayılan değeri kullan

HAYIR

İhracatı yapılan mal için AB de en 

kötü performans gösteren 
tesislerin %10 unun ortalama

emisyon yoğunluğu değerini 

HAYIR

BAŞLA



Basit Mallar
Bir tesiste üretilen basit 
mallara ait spesifik 
gerçek gömülü 
emisyonlarının 
hesaplanmasında sadece 
doğrudan emisyonlar 
hesaba katılır.

Spesifik Gerçek Gömülü Emisyonlar

𝑺𝑬𝑬𝒈 =
𝑨𝒕𝒕𝒓𝑬𝒎𝒈

𝑨𝑳𝒈

𝑨𝒕𝒕𝒓𝑬𝒎𝒈 = Doğ. Em

 

   

 

𝑺𝑬𝑬𝒈 = (g) malının spesifik gömülü emisyonu, ton CO2e /ton 
mal.
𝑨𝒕𝒕𝒓𝑬𝒎𝒈 = (g) malına atfedilen emisyonlardır, ton CO2e.
𝑨𝑳𝒈 = Raporlama periyodunda o tesiste üretilen malların 
miktarıdır, ton. 



Kompleks Mallar
Tesiste üretilen 
kompleks malların 
spesifik gerçek 
emisyonlarının 
belirlemek için, sadece 
doğrudan emisyonlar 
dikkate alınır. 

Spesifik Gerçek Gömülü Emisyonlar

𝑺𝑬𝑬𝒈 =
𝑨𝒕𝒕𝒓𝑬𝒎𝒈 + 𝑬𝑬𝒊𝒏𝒑𝑴𝒂𝒕

𝑨𝑳𝒈

 

   

 

𝑬𝑬𝒊𝒏𝒑𝑴𝒂𝒕 = Girdi malzemelerin üretim prosesinde 
sarf edilen gömülü emisyonlar. 
𝑨𝑳𝒈 = Raporlama periyodunda o tesiste üretilen 
malların miktarıdır, ton. 

𝑬𝑬𝒊𝒏𝒑𝑴𝒂𝒕 =σ𝒊=𝟏
𝒏 𝑴𝒊 ∗ 𝑺𝑬𝑬𝒊

𝑴𝒊 = Üretim prosesinde sarf edilen 
(i) girdi malzemenin kütlesi.
𝑺𝑬𝑬𝒊 =  (i) girdi malzemesi için 
spesifik gömülü emisyonlar (ton 
CO2e/ton). 

Basit/Kompleks mal 
üreticisinden temin edilecek!

𝑺𝑬𝑬𝒊 için tesis operatörü, tesis 
verisinin doğru bir şekilde 
ölçülebilmesi şartıyla, ilgili girdi 
malzemesinin üretilmesi 
esnasında tesiste oluşan 
emisyon değerini 
kullanmalıdır.



 

   

 

A- Birincil Alüminyum 
üretim tesisi

B- Ergitme & Haddeleme

Basit Mal & Kompleks Mal

Kütük 
(basit mal)

Külçe 
(basit mal) Levha

(kompleks mal)

Boru (kompleks mal)

Gömülü 

emisyon = 

A ton 

CO2e/ton 

külçe

Gömülü 

emisyon = 

B ton 

CO2e/ton 

kütük

Gömülü 

emisyon = A 

ton CO2e/ton 

kütük + A1 ton 

CO2/ton levha

Gömülü 

emisyon = B 

ton CO2e/ton 

kütük + B1 ton 

CO2/ton boru
C- Boru Üretimi



Örnek Raporlama Sınırları – Birincil 
Alüminyum Üretimi

 

   

 

Şekil – Beşikten fabrika kapısına Yaşam döngüsü (Kaynak: Aluminium Carbon Footprint
Good Practice Guidance v2.0, International Aluminium, 2021) 



Emisyon İzleme Yöntemleri
Hesaplama Temelli 
Yöntem
Ölçüm sistemleri aracılığıyla elde edilen 
faaliyet verilerinin, laboratuvar 
analizlerinden elde edilen veya 
varsayılan ilave parametrelerin 
kullanılarak emisyonların belirlenmesi. 

(Standart Yöntem: örn. cam üretimi, 
yakıtların yanması / kütle dengesi 
yöntemi: örn. Demir ve demir dışı 
metallerin üretimi işlenmesi (ikincil 
alüminyum üretimi dahil), birincil 
alüminyum üretimi vs. )

 

   

 

Ölçüm temelli yöntem
CO2 konsantrasyonunun ve transfer 
edilen gazların akışının ölçüldüğü ve 
baca gazında ve baca gazı akışında 
ilgili sera gazı konsantrasyonunun 
sürekli ölçülmesi ile emisyon 
kaynaklarından emisyonların 
belirlenmesi. (N2O emisyonları ve 
dahili/transfer edilen CO2 emisyonları)



Hesaplama metodolojisi 
seçimi
Hesaplama metodolojisi seçilirken 
belirsizlikleri minimize eden, doğru 
tutarlı ve yeniden üretilebilir 
sonuçları veren metodolojiler 
seçilmelidir. 

https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.
html

Emisyon Hesaplama Yöntemleri

 

   

 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html


Faaliyet Verisi Belirleme Yöntemleri
Faaliyet verisi
Faaliyet verileri sahaya özgü 
(birincil veri) veya ikincil veri 
olabilir. 

Örnek veri kaynakları: Elektrik, 
doğalgaz faturaları, üretimde 
sarf edilen petrokok, kireçtaşı 
bant kantarı tartım verileri, silo 
altı kantar tartım raporu, skada
sistemi veri dökümleri vs.

 

   

 

Sürekli Ölçüm

Emisyona sebep olan proseste 
sürekli ölçüm. (örn. buhar 
kazanına beslenen antrasit bant 
kantarı tartım veri seti (ton/saat), 
Doğalgaz ve elektrik faturaları)

Stok değişimi

Stok değişikliklerini dikkate 
alarak ayrı ayrı ölçülen miktarların 
toplanması. (örn. buhar santraline 
beslenen antrasit yıl başı stok, 
satın alınan, satışı yapılan ve yıl 
sonu stok verileri)



SKDM Raporlama 
Sistematik Yaklaşım

 

   

 

Organizasyonel 
sınırları belirle

Raporlama 
sınırlarını 

belirle

Sera gazı 
kaynaklarını 

belirle

Hesaplama 
metodolojisi 

belirle

Veri seçme ve 
toplama

Emisyonları 
raporla

Sera Gazı Envanteri Kalite Yönetimi 
(bkz. TS EN ISO 14064-1:2019)

Operasyonel 
kontrol 
yaklaşımını 
kullanarak 
emisyonları 
konsolide et.

Üretim süreçleri 
kaynaklı 
doğrudan ve 
enerji dolaylı 
emisyonları 
tanımlayarak 
raporlama 
sınırlarını 
dokümante et.

Belirlenen 
raporlama 
sınırlarındaki 
üretim ile ilişkili 
doğrudan ve 
enerji dolaylı 
emisyon 
kaynaklarını 
belirle.

SKDM 
Regülasyonu 
EK-3 e uygun 
olarak 
hesaplama 
metodolojisini 
belirle.

Metodolojiye 
uygun izlenecek 
faaliyet verilerini 
ve hesaplama 
faktörlerini 
belirle, verileri 
topla ve kayıt 
altına al. 

İzlenen verileri 
seçilen 
hesaplama 
metodolojisine 
uygun olarak 
hesapla ve 
emisyon raporu 
oluştur. 



SBAM ÇEVRİM
 

   

 

İzleme sürecinde
temin edilen faaliyet
verisi ve SKDM
metodolojilerini
kullanarak
emisyonları raporla
(ton CO2e).

EMİSYONLARI
RAPORLA

02

Regülasyon 
kapsamındaki 
doğrudan emisyon 
kaynaklarındaki 
sarfiyatları, tesiste 
üretilen ürün miktarı 
(ton) ile birlikte kayıt 
altına al. 

EMSYONLARI İZLE

01

Akredite edilmiş bir
doğrulayıcı kuruluşa
raporlanan
emisyonları ithalatın
tamamlandığı yıla
müteakip yılın 31
Mayıs ‘ına kadar
doğrulat.

EMİSYONLARI
DOĞRULAT

03

İthal edilen
malların miktarı
(ton) ile birlikte
doğrulanan
emisyon raporunu
Merkezi kayıt
sistemine gir.

MERKEZİ KAYIT 
SİSTEMİNE GİRİŞ

04



3.
ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ 
EMİSYON AZALTIMLARI
Azaltım Rotaları

 

   

 



 

   

 Alüminyum Sektörü Emisyon 
Dağılımı, IAI

Ancillary Materials-
Indirect

4%

Electricity-Indirect
64%

Perfluorocarbon 
(PFC) - Direct

3%

Process (CO2)-Direct
9%

Thermal Energy-
Direct/Indirect

17%

Transport-Indirect
3%

Alüminyum Sektörü Sera Gazı Emisyonları (2018 yılı verileri, IAI) Birincil Alüminyum 

Üretimi Dünya 

Ortalaması: 16 ton 

CO2e/ton Al

Hedeflenen: 2,5 ton 

CO2e/ton Al (IEA ‘nın

B2DS)



 

   

 

o Sıfır karbonlu elektrik
o Karbon tutma, kullanma 

ve depolama
o Enerji verimliliği

(ALMANYA, NORVEÇ, ÇİN, 
BAE)

ELEKTRİĞİN 
DEKARBONİZASYONU

o Karbon tutma, kullanma 
ve depolama

o İnert anotlar
o Rafineri ve dökümhane 

elektrifikasyonu/yakıt 
değişimi

o Mekanik buhar 
rekompresyonu

o Yoğunlaştırılmış güneş 
enerjisi

(KUZEY AMERİKA, RUSYA, 
BREZİLYA, NORVE., 
AVUSTRALYA, HİNDİSTAN)

DOĞRUDAN 
EMİSYONLAR

o Yaklaşık %100 kullanım 
sonu alüminyum 
toplama ve alaşım 
sınıflandırma

o Tüketim öncesi 
hurdanın azaltılması

o Döküm ve geri 
kazanımdaki metal 
kayıplarının azaltılması

(ABD, AVRUPA, JAPONYA, 
ALMANYA)

GERİ KAZANIM VE 
KAYNAK VERİMLİLİĞİ

Alüminyum Emisyon Azaltım 
Rotaları, IAI



 

   

 

Emisyon Azaltım Senaryoları, IAI

Semis:
Sheet, strip, plate, profile, rod, bar, tube, wire, 
forging



4.
ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ 
EMİSYON AZALTIMLARI
Örnek Uygulamalar
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https://www.alcoa.com/sustainability/en/improving-our-

footprint/climate-protection
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