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TERİMLER VE TANIMLARI 
Belirsizlik: Tayin edilen miktarlarla ilişkilendirilebilen ve değerlerin dağılımını 

gösteren hesaplamanın sonucuyla ilgili parametre.
CH4: Metan
CO2: Karbondioksit
DEFRA: UK Department of Environment, Food and Rural Affairs, İngiltere Çevre, 

Gıda ve Köyişleri Bakanlığı
Doğrudan sera gazı emisyonu: Bir kuruluşun sahip olduğu veya kontrol ettiği sera 

gazı kaynaklarından meydana gelen sera gazı emisyonları. 
Doğrulama: Kabul edilen doğrulama kriterlerine göre sera gazı beyanının 

değerlendirilmesi için sistematik, bağımsız ve dokümante edilen süreç. 
Doğrulayıcı: Doğrulama dürecinin gerçekleştirilmesinden ve raporlanmasından 

sorumlu, yetkili ve bağımsız kişi veya kişiler. 
Diğer dolaylı sera gazı emisyonları: Enerji dolaylı sera gazı emisyonundan başka, bir 

kuruluşun faaliyetlerinin bir sonucu olarak başka kuruluşların sahip olduğu veya kontrol 
ettiği sera gazı kaynaklarından ortaya çıkan sera gazı emisyonları. 

Emisyon faktörü: Sera gazı emisyonlarının bir birimlik faaliyet verisi (örn. ton 
cinsinden tüketilen yakıt, ton cinsinden üretilen ürün) ve nihai sera gazı emisyonlarından 
hesaplanmasını sağlayan faktör. 

Enerji dolaylı sera gazı emisyonu: Bir kuruluş tarafından dışarıdan tedarik edilerek 
tüketilen elektrik, ısı veya buharın üretilmesi sırasında oluşan sera gazı emisyonu. 

Güdümlü faaliyet: Sera gazı projesi olarak organize edilmemiş, doğrudan veya 
dolaylı sera gazı emisyonlarını azaltmak veya önlemek veya sera gazı uzaklaştırmalarını 
arttırmak için bir kuruluş tarafından uygulanan özel faaliyet veya girişim. 

Güven seviyesi: Onaylama veya doğrulamada hedef kullanıcı tarafından talep 
edilen güven derecesi.

Hedef Kullanıcı: Sera gazına ilişkin bilgileri raporlayanlar tarafından tanımlanan ve 
karar vermede bu bilgilere güvenen kişi veya kuruluş. 

HFC: Hidroflorokarbonlar 
IEA: International Energy Agency, Uluslararası Enerji Ajansı
IPCC: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on 

Climate Change)
ISO: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (The International Organization for 

Standardization)
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İzleme: Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının veya diğer sera gazı 
verilerinin sürekli veya periyodik olarak değerlendirilmesi.

Kapsam: “Kapsam” kavramı Sera Gazı Protokolü’nde farklı tip doğrudan ve dolaylı 
emisyonlar arasındaki sınırları belirlemek için kullanılır: Kapsam 1, raporlama yapan 
kurumun yaptığı doğrudan sera gazı emisyonlarını, Kapsam 2 raporlama yapan kurumun  
dışarıdan satın aldığı elektrik, ısıtma ve soğutma kaynaklı sera gazı emisyonlarını, 
Kapsam 3 raporlama yapan kurumun Kapsam 2 dışında kalan tüm dolaylı sera gazı 
emisyonlarını belirtmektedir.

Karbondioksit eşdeğeri (CO2e): Bir sera gazının ışıma kuvvetinin karbondioksit ile 
karşılaştırılmasında kullanılan birim.

Küresel ısınmaya etki potansiyeli (KIP): Bir sera gazının ışıma kuvvetinin 
karbondioksit ile karşılaştırılmasında kullanılan birim (GWP)

kWh: Kilowat saat
Maddesellik: Hatalardan, ihtimallerden ve yanlış anlaşılmalardan biri veya 

tamamından dolayı, sera gazı beyanını ve hedef kullanıcıların kararlarını etkileyebilen 
kavram.

Maddesel Hata: Hedef kullanıcıların kararını etkileyebilecek sera gazı beyanındaki 
gerçek hataların, ihmallerin ve yanlış anlaşılmaların biri veya tamamı.

N2O: Azot oksit
Onaylama: Kabul edilen onaylama kriterlerine göre bir sera gazı proje planındaki 

sera gazı beyanının değerlendirilmesi için sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş 
süreç.

Onaylama beyanı: Sorumlu tarafın sera gazı beyanındaki açıklamalara ilişkin 
güvence veren ve hedef kullanıcılara verilen resmi yazılı açıklama.

Onaylama kriterleri: Elde edilen delilin karşılaştırılmasında referans olarak 
kullanılan politika, prosedür veya şart.

Onaylayıcı: Sonuçların onaylama için hazırlanmasından ve raporlanmasından 
sorumlu, yetkili ve bağımsız kişi veya kişiler.

PFC: Perflorokarbonlar 
Sera gazı: Yeryüzü, atmosfer ve bulutlar tarafından kızılötesi ışıma spektrum 

aralığında belirli dalga boylarında soğurulan ve salınan, atmosferin hem doğal hem de 
antropojenik gaz bileşeni.

Sera gazı beyanı: Sorumlu tarafça yapılan beyana ya da gerçekçi veya tarafsız 
açıklama.

Sera gazı bilgi sistemi: Sera gazı bilgilerini oluşturmak, yönetmek ve muhafaza 
etmek için gerekli politikalar, işlemler ve prosedürler.
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Sera gazı kaynağı: Atmosfere sera gazı salan fiziksel birim veya proses.
Sera gazı emisyonu: Belirli bir sürede atmosfere salınan sera gazlarından birinin 

toplam kütlesi
Sera gazı faaliyet verileri: Bir sera gazı emisyonuyla veya uzaklaştırmasıyla 

sonuçlanan faaliyetlerin kantitatif ölçüsü.
Sera gazı envanteri: Bir kuruluşa ait sera gazı kaynakları, sera gazı yutakları, sera 

gazı emisyonları ve sera gazı uzaklaştırmalarına ilişkin bilgiler.
Sera gazı raporu: Bir kuruluşun veya projenin sera gazına ilişkin bilgilerini 

hedeflenen kullanıcılarına iletmek için hazırlanan bağımsız döküman.
Sera gazı yutağı: Sera gazlarından birisini atmosferden uzaklaştıran fiziksel birim 

veya proses.
Sera gazı emisyonu veya uzaklaştırma faktörü: Sera gazlarının emisyonları ve 

uzaklaştırmalar için yapılan faaliyet verilerine ilişkin faktör.
Sera gazı uzaklaştırması: Belirli bir sürede atmosferden uzaklaştırılan sera 

gazlarından birisinin toplam kütlesi.
Sorumlu taraf: Sera gazı beyanını vermekten ve sera gazı bilgilerini sağlamaktan 

sorumlu kişi veya kişiler.
Temel yıl: Sera gazı emisyonlarının veya uzaklaştırmalarının veya sera gazına ilişkin 

diğer bilgilerin gelecekte kıyaslanması için belirlenen geçmişteki bir dönem.
Tesis: Tek bir cografi sınır, kuruluş birimi veya üretim prosesini kapsamında 

tanımlanabilen tek bir tesis, tesisler kümesi veya üretim süreçleri (sabit veya hareketli).
WRI: Dünya Kaynaklar Enstitüsü (World Resources Instıtute)
WBCSD: Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (World Business Council on 

Sustainable Development)
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1. Giriş 
Bu raporda Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi A.Ş.’nin 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 

2017 tarihleri arasında İstanbul Tuzla’da yer alan genel merkezi ve entegre geri dönüşüm 
tesislerindeki faaliyetlerinin sera gazı emisyon envanteri yer almaktadır. Yapılan 
çalışmalar kapsamında Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi A.Ş.’nin yukarıda belirtilen 
lokasyondaki elektrik, doğal gaz, motorin (jeneratör) v.b. enerji tüketimleri, şirket 
araçlarının yakıt tüketimi, soğutucu gaz kaçakları ve yangın tüpü gaz kapasitesi gibi 
veriler toplanmış ve bu veriler kullanılarak, tüm bu faaliyetler sonucunda oluşan sera gazı 
emisyon envanteri hazırlanmıştır.

Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi A.Ş.’nin sera gazı emisyon envanterinin 
oluşturulmasında DEFRA tarafından yayınlanan 2017 yılı emisyon faktörleri ve Küresel 
ısınmaya etki potansiyelleri ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanmış 
olan elektrik emisyon faktörü kullanılmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi A.Ş.’nin 1 
Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetlerin sera gazı 
emisyon envanteri ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri olarak hesaplanmıştır.

1.1. Amaç ve Kapsam 

1.1.1. Raporun Amacı 
Bu rapor Akademi Çevre ’nin hem ISO 14064-1 standardı sürecine temel oluşturması 

amacıyla hedef kullanıcı olarak müşterilerine ve ilgili tüm paydaşlara sunulmak üzere 
hazırlanmıştır. 

Akademi Çevre , bu raporun kapsamında yapılan hesaplamalar ile sera gazı 
emisyonlarını kontrol altında tutarak azaltım çalışmaları için bir temel oluşturmayı 
planlamaktadır. İlgili rapor, Akademi Çevre’ye yapılan talep doğrultusunda, Genel 
Müdür veya Genel Müdür tarafından bu konuda yetkilendirilecek şirket yetkililerinin 
değerlendirmesi sonucu talep sahibi kuruluş/kişi ile paylaşılabilir.

Bu proje, Akademi Çevre ’nin;
• Faaliyetlerinin iklim değişikliğine olan etkisinin hesaplanması
• Sera Gazı Yönetim Planı oluşumuna ve yönetimine katkıda bulunması
• Çalışanların iklim değişikliği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında 

bilinçlenmesi
amacıyla yapılmaktadır. 
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Projenin Akademi Çevre ’ye aşağıdaki getirilerinin olması beklenmektedir:
Kurum içi faydalar:

• Kurumun kaynak tüketimi, emisyonları ve enerji tüketimi ile ilgili şeffaflık
• Emisyon azaltım potansiyellerinin belirlenmesi
• Kurum içi farkındalığın arttırılması 
• Sera Gazı Yönetim Planı için temel oluşturmak
• Akademi Çevre ’un sürdürülebilirlik vizyonunun güçlendirilmesi

Kurum dışı faydalar:
• Kurumun sürdürülebilirlik vizyonunun pekiştirilmesi ve çevreci kimliğinin ön 

plana çıkartılması
• Yapılan bu çalışmalarla sektörde öncü olmak 

1.1.2. Raporun Kapsamı
Bu rapor 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Akademi Çevre’nin 

İstanbul Tuzla’da yer alan Genel Merkezi ve entegre atık geri dönüşüm tesisindeki 
faaliyetleri sonucunda oluşan Kapsam 1, Kapsam 2  ve sınırlı Kapsam 3 sera gazı 
emisyonları envanterini içermektedir. Hesaplamalara, binalarda ısıtma amaçlı kullanılan 
doğal gaz, elektrik tüketimi, şirket araçlarında ve jeneratörlerde kullanılan motorin, LPG 
tüpleri, satın alınan ve satılan ürünlerin nakliyesi, atıklar, soğutucu gaz kaçakları, yangın 
tüpü gaz miktarları ve satın alınan elektronik eşyalar, kağıt, toner ve su tüketimleri ve 
bertaraf tesislerine gönderilen atıklar dahil edilmiştir. Envanter kapsamında CO2, CH4, 
N2O ve HFC sera gazları bazında emisyonlar değerlendirilmiş olup, CH4 ve N2O 
emisyonları CO2 eşdeğeri biriminden sunulmuştur. 
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2. Kuruluş ve Faaliyet Sınırları 
2.1. Kuruluş Sınırları 

Sera gazı envanteri oluşturulmasında kurumun uygun birimlerini seçmek, 
organizasyonel ve operasyonel sınırları tanımlamak son derece önemlidir. İş yerinin 
fiziksel konumu kuruluşun sınırlarının belirlenmesinde bir rol oynamamaktadır. Bu rapor 
kapsamında Akademi Çevre’nin Tuzla’da bulunan tesisinde 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 
tarihleri arasında yürütülen faaliyetler sonucu oluşan tüketim verileri değerlendirilmiştir. 

Coğrafi Sınırlar
Bu sera gazı envanteri kapsamında değerlendirilen tesisin coğrafi konumu ve 

operasyonel alanları ile birlikte aşağıda verilmiştir. 
Akademi Çevre Genel Merkezi ve Entegre Atık Tesisi: Orta Mah. Demokrasi Cad. No:

92/1 Tepeören 34956 Tuzla, İstanbul/Türkiye adresinde, 40⁰54’5’’N - 29⁰22’15’’E 
koordinatlarında bulunan 3.969 m2’lik kapalı ve 18.220 m2 açık alanda bulunmaktadır. 

Finansal Sınırlar
Faaliyet gösterdiği yukarıda belirtilen lokasyondaki binaların tümü Akademi 

Çevre’nin kiralama usulü ile faaliyetlerini yürüttüğü yerleşkelerdir. Bu yerleşkelerdeki 
işletim sistemlerinin mali ve idari kontrolü Akademi Çevre tarafından yapılmaktadır. Bu 
nedenle Akademi Çevre, ilgili yerleşkede yer alan ofis binaları ve teknik binalardaki ve 
açık alanlardaki faaliyetler sonucu oluşan sera gazı emisyonlarının tamamından 
sorumludur.

Operasyonel Sınırlar
Sera gazı emisyonlarının belirlenmesinde “kontrol” yaklaşımı kullanılmıştır. Bu 

yaklaşım uyarınca kuruluşun Tuzla yerleşkesinde kendi mali ve idari kontrolünde olan 
tesislere ait bütün sera gazı emisyonları bu hesaplamaya dahil edilmiştir. Bu hesaplama 
sırasında Akademi Çevre’nin operasyonlarını yürüttüğü ilgili lokasyonda kontrol 
yetkinliğinin kendisine ait olduğu aktivitelerin tamamı dikkate alınmıştır.

Akademi Çevre’nin, bu envanter kapsamında değerlendirilen lokasyonda kullanılan 
araçlarının bir bölümü şirkete aittir. Bunun yanı sıra bazı araçlar operasyonel kiralama 
yöntemi ile kiralanmaktadır. Operasyonel kiralama yöntemi ile kiralanan araçlar da dahil 
olmak üzere tüm araçların marka seçimi, kiralama şartlarının oluşturulması ve yakıt 
tedarik firmasının belirlenmesi açısından Akademi Çevre’nin süreçte etkinliği ve kontrolü 
söz konusudur. Bu nedenle, araç filosunun Akademi Çevre’nin operasyonları dahilinde 
yaptığı yakıt tüketimi sonucu oluşan sera gazı emisyonları Kapsam 1 çerçevesinde 
değerlendirilmiştir.
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Çalışma dahilinde Akademi Çevre tarafından üretilen, ihraç edilen veya dağıtılan 
ısı, elektrik veya buhar enerjisi bulunmamaktadır. Ayrıca Kurum’un operasyonel sınırları 
dahilinde biyokütle kullanımı yapılmamaktadır.

2.2. Emisyon Kaynakları Kapsamı 
Bu rapor dahilinde kuruluşun faaliyet sınırları belirlenirken ISO 14064-1 standardı 

ve Sera Gazı Protokolü  tarafından yapılan tanımlamalar dikkate alınmıştır. Bu 1

tanımlamalar doğrultusunda, kuruluşun Bölüm 2.1’de belirlenmiş sınırları dahilinde olan 
faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları doğrudan (Kapsam 1), enerji dolaylı 
(Kapsam 2) ve diğer dolaylı (Kapsam 3) sera gazı emisyonları olarak olarak ayrılmıştır. 
Kapsam yaklaşımı Sera Gazı Protokolü tarafından geliştirilmiş bir yaklaşım olup, 
emisyonların hesaplanmasını ve raporlanmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu hesaplama döneminde ve bu rapor dahilinde kuruluşun Kapsam 1, Kapsam 2 ve 
sınırlı olarak Kapsam 3 emisyon kaynakları raporlanmıştır. Emisyon kaynaklarının 
belirlenmesinden sonra, hesaplama kapsamında gerekli olan verilerin toplanması, 
düzenlenmesi işlemlerinin detayları PRS-01 Sera Gazı İzleme ve Raporlama 
Prosedürü’nde belirtilmiş olup, faaliyet verilerine uygun emisyon faktörlerinin 
seçilmesine özen gösterilmiştir.

Sera Gazı Protokolü tarafından tanımlanan ve bu envanter kapsamında 
değerlendirilen  ve ISO 14064-1 standardında yer alan üç  kapsam, detayları ile birlikte 
aşağıda açıklanmaktadır. 

2.2.1. Kapsam 1: Doğrudan Sera Gazı Emisyonları 
Bir kurumun sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı kaynaklarından direkt 

olarak salınan sera gazı miktarlarını kapsamaktadır. 
• Sabit yakma (kazan, fırın, türbin, ısıtıcı, yakma fırını, motor vb.) 
• Mobil yakma (otomobil, kamyon, gemi, uçak vb.)
• Proses emisyonları (Çimento üretiminde kalsinasyon kaynaklı CO2, petrokimya 

endüstrisinde katalitik kraking prosesinden kaynaklı CO2, alüminyum ergitmede 
PFC salımları gibi)  

 Greenhouse Gas Protocol: https://ghgprotocol.org1
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• Kaçak emisyonlar (donanım bağlantılarından, atık su arıtma tesisi, soğutma 
kuleleri, soğutucu gazları ve gaz işleyen tesisler vb. kaçaklar)

gibi aktiviteler Kapsam 1 dahilindedir. 

Akademi Çevre için Kapsam 1 emisyonları aşağıda listelenmiştir; 
• Tüketimi şirket tarafından karşılanan araçların emisyonları, 
• Ofislerin ısıtılması amacıyla kullanılan doğal gaz tüketimi
• Tesiste acil durum için bulunan jeneratörün motorin tüketimi
• Klima, buzdolabı ve su sebillerinden soğutucu gaz kaçakları
• Yangın tüplerinden gaz kaçakları. 

2.2.2. Kapsam 2: Enerji Dolaylı Sera Gazı Emisyonları 
Bir kuruluş tarafından dışarıdan tedarik edilerek tüketilen elektrik, soğutma, ısı 

veya buharın üretilmesi sırasında oluşan sera gazı emisyonlarını kapsamaktadır. Akademi 
Çevre’nin bu çalışma kapsamında yer alan Tuzla tesisinde dışarıdan ısıtma, soğutma veya 
buhar tedarik edilmemektedir. Bu sebeple Kapsam 2 emisyonlarına sadece tesisin elektrik 
tüketimi dahil edilmiştir.

2.2.3. Kapsam 3: Diğer Dolaylı Sera Gazı Emisyonları 
 Enerji dolaylı sera gazı  emisyonundan başka, bir kuruluşun faaliyetlerinin bir 
sonucu olarak başka kuruluşların sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı 
kaynaklarından  ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını kapsamaktadır. 

• Tedarik zincirinden (upstream-satın alınan hizmet ve/veya malzemelerden) 
kaynaklanan emisyonlar:
• Kullanılan hammaddelerin, işlenen ürünlerin üretilmesi
• Kullanılan hammaddelerin tesise ait olmayan araçlarla nakliyesi
• Kullanılan fosil yakıtların çıkartılması, nakliyesi ve işlenmesi
• Uçak seyahatleri
• Çalışanların işe gidiş gelişi
• Satın alınan bilgisayar, klima, vb. demirbaşların üretimesi ve taşınması
• Satın alınan kartuş, toner, vb. sarf malzemelerinin üretilmesi ve taşınması
• Atıkların bertarafı
• Su tüketimi

• Satış aktivitelerine bağlı (downstream) emisyonlar:
• Üretilen ürünlerin taşınması (şirketin kendine ait olmayan araçlarla)
• Satılan ürünlerin işlenmesi
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• Üretilen ürünlerin kullanılması (örneğin kullanım esnasında elektrik tüketimi)
• Üretilen ürünlerin yaşam döngülerinin sonunda bertaraf edilmesi

gibi aktiviteler Kapsam 3 dahilindedir. 
Akademi Çevre’nin faaliyetlerinden kaynaklanan Kapsam 3 emisyonları ve bu 

emisyon kaynaklarının hesaplama dahil edilip edilmediği ile ilgili bilgiler aşağıda Tablo 
2’de verilmiştir;

Tablo 2. Kapsam 3 Emisyon Kaynakları

Kategori Emisyon Kaynağı Dahil / Dahil 
Değil

Dahil Edilmeme 
Sebebi

Tedarik Zinciri İle Alakalı Kapsam 3 Emisyonları

1. Satın Alınan 
Ürün ve 
Hizmetler

Ofislerde kullanılan sarf 
malzemelerinin üretilmesi ve 
taşınması

Dahil (sadece 
kağıt ve toner 
tüketimi)

Diğer sarf 
malzemeleriyle 
ilgili faaliyet 
verilerine 
ulaşılamamıştır

Tüketilen şebeke suyunun 
iletilmesi ve atık suyun geri 
dönüşümü

Dahil -

2. Sabit Varlıklar Raporlama yılı içerisinde 
satın alınan yazıcı ve 
klimaların üretilmesi

Dahil -

3. Yakıt ve enerji 
ile alakalı 
faaliyetler 
(Kapsam 1 veya 2 
altında 
raporlanmış 
olanlar hariç)

Elektrik: Tüketilen elektriğin 
dağıtılması ve iletilmesi

Dahil -

Elektrik: Elektriğin 
üretilmesinde kullanılan 
yakıtların çıkartılıp işlenmesi

Dahil -

Doğal gaz: Tüketilen doğal 
gazın çıkartılması ve 
iletilmesi

Dahil -

Motorin: Jeneratör ve 
araçlarda tüketilen motorinin 
çıkartılması ve işlenmesi

Dahil -

LPG: LPG’nin çıkartılması ve 
işlenmesi

Dahil -
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4. Tedarik zinciri 
dağıtım ve nakliye 
faaliyetleri

Satın alınan atık malzemenin 
nakliyesi: Şirkete ait olmayan 
araçlarla yapılan nakliye işleri

Dahil -

5. Tesisin 
faaliyetleri 
esnasında oluşan 
atıklar

Faaliyetler esnasında oluşan 
atıkların firmaya ait olmayan 
tesislerde bertaraf edilmesi 

Dahil -

6. İş seyahatleri Uçak, otobüs, tren vb. yapılan 
iş seyahatlerindeki yakıt 
tüketimleri

Dahil Değil Raporlama 
dönemindeki veri 
yetersizliği 
sebebiyle dahil 
edilmemiştir

Çalışanların iş seyahatleri 
esnasındaki otel 
konaklamasından 
kaynaklanan emisyonlar

Dahil Değil Raporlama 
dönemindeki veri 
yetersizliği 
sebebiyle dahil 
edilmemiştir

7. Çalışanların işe 
gidiş gelişi

Servis araçları, toplu taşıma, 
çalışanların kendi araçları vb. 
araçların yakıt tüketimi

Dahil Değil Raporlama 
dönemindeki veri 
yetersizliği 
sebebiyle dahil 
edilmemiştir

8. Kiralık mülkler Kiralık mülklerin 
işletilmesinden kaynaklanan 
emisyonlar

Dahil Değil Operasyonel 
kontrol yaklaşımı 
ile hesaplama 
yapıldığı için 
Kapsam 1 ve 2 
altında 
raporlanmıştır.

Üretilen Ürünler İle Alakalı Kapsam 3 Emisyonları

9. Üretilen 
ürünlerin 
nakliyesi

Şirkete ait olmayan araçlarla 
yapılan nakliye işleri

Dahil -

Kategori Emisyon Kaynağı Dahil / Dahil 
Değil

Dahil Edilmeme 
Sebebi
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10. Satılan 
ürünlerin 
işlenmesi

Satılan ara ürünlerin satın 
alan firma tesislerinde 
işlenmesi

Dahil Değil Raporlama 
dönemindeki veri 
yetersizliği 
sebebiyle dahil 
edilmemiştir

11. Satılan 
ürünlerin 
kullanılması

Üretilen ürünlerin son 
tüketici tarafından 
kullanılması

Dahil Değil Şirketin ürettiği 
ürünlerin 
kullanımında 
herhangi bir 
emisyon 
oluşmamaktadır.

12. Satılan 
ürünlerin yaşam 
sonu bertarafı

Satılan ürünlerin yaşam 
döngüsü sonunda bertaraf 
edilmesi veya geri 
dönüştürülmesi

Dahil Değil Şirket ara ürün 
ürettiği için dahil 
edilmemiştir.

13. Kiralanmış 
mülkler

Şirkete ait olup başka bir 
firmaya kiralanmış olan 
mülklerin işletilmesi

Dahil Değil Envanter sınırları 
dahilinde başka 
firmaya 
kiralanmış mülk 
bulunmamaktadır

14. Franchise’lar Franchise’ların işletilmesi Dahil Değil Şirketin herhangi 
bir franchise 
şubesi 
bulunmamaktadır

15. Yatırımlar Yatırımların işletilmesi Dahil Değil Envanter 
sınırlarına dahil 
edilebilecek bir 
yatırım 
bulunmamaktadır

Kategori Emisyon Kaynağı Dahil / Dahil 
Değil

Dahil Edilmeme 
Sebebi
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2.3. Güncel Emisyon Kaynakları Listesi 
Bu rapor dahilinde 2017 yılı için hesaplanan ve raporlanan döneme ait güncel sera 

gazı emisyon kaynaklarının listesi Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 3: 2017 Yılı Sera Gazı Emisyon Kaynaklarının Listesi

Emisyon 
Kaynağı

Kapsam Faaliyet Hesaplama Metodu

Doğal Gaz 1, 3 • Bina İşletim Sistemi- Isıtma 
amaçlı yakma (1)

• Isıtma amaçlı kullanılan 
doğal gazın çıkartılması ve 
taşınması (3)

Doğal gaz tüketim 
miktarının uygun emisyon 
faktörleriyle çarpımı

Motorin – 
Jeneratör

1, 3 • Elektrik üretimi için 
motorin tüketilmesi (1)

• Elektrik üretimi amacıyla 
kullanılan motorinin 
çıkartılması, işlenmesi ve 
taşınması (3)

Motorin tüketim 
miktarının uygun emisyon 
faktörleriyle çarpımı

LPG 1, 3 • Çay ocaklarında tüketilen 
LPG (1)

• LPG nin çıkartılması, 
işlenmesi ve taşınması

LPG tüp sayısı ve kg 
bilgisinin uygun emisyon 
faktörleriyle çarpımı

Motorin – 
Araçlar

1, 3 • Şirketin kontrolünde olan 
nakliye araçları ve binek 
araçların yakıt tüketimi (1)

• Motorinin çıkartılması, 
işlenmesi ve taşınması (3)

Motorin tüketim 
miktarının uygun emisyon 
faktörleriyle çarpımı

Nakliye 3 Satın alınan veya satılan 
hammadde/ara ürünlerin 
şirkete ait olmayan araçlarla 
taşınması esnasında oluşan 
emisyonlar

Katedilen mesafenin araç 
tipine uygun emisyon 
faktörleriyle çarpımı. 
Araçların full yükte 
gelişleri ve boş gidişleri 
dikkate alınmıştır.
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Soğutucu 
Gaz 
Kaçakları

1 Soğutma Sistemleri- klimalar, 
buzdolapları ve su 
sebillerindeki soğutucu 
gazların kaçakları

Kaçak gaz oranlarının 
küresel ısınma 
potansiyelleri (KIP) ile 
çarpımı.
Klimalar için %1, 
buzdolabı ve sebiller için 
%0,1 kaçak kabul 
edilmiştir. 

Yangın 
Tüpleri Gaz 
Kaçakları

1 Yangın tüpü- kullanım ve 
bakım amaçlı dolum işlemleri

Yangın tüpleri CO2 bazlı 
olduğu için, tüp dolum 
miktarı veya tahmini 
kaçak oranı direk olarak 
alınmaktadır
Yangın tüpleri kaçak oranı 
%0,1 olarak kabul 
edilmiştir.

Elektrik 2, 3 • Ofis ve tesis faaliyetleri 
kapsamında elektrik 
tüketimi (2)

• Elektriğin iletim ve dağıtımı 
(3)

• Elektrik üretiminde 
kullanılan yakıtların 
çıkartılması ve taşınması (3)

Elektrik tüketim 
miktarının uygun emisyon 
faktörleriyle çarpımı

Malzemeler 3 Satın alınan klima, yazıcı, 
kağıt ve tonerlerin üretimi ve 
taşınması

Satın alınan malzeme adet 
ve kg bilgisi ile uygun 
emisyon faktörlerinin 
çarpılması

Şebeke suyu 3 Tüketilen şebeke suyunun 
şirket sınırlarına kadar 
gelmesi ve atık suyun 
bertarafı

Su tüketim miktarının 
uygun emisyon faktörüyle 
çarpılması

Atıklar 3 Tehlikeli atıkların geri 
dönüşümü veya bertaraf 
edilmesi

Atık miktarlarının uygun 
emisyon faktörleriyle 
çarpılması

Emisyon 
Kaynağı

Kapsam Faaliyet Hesaplama Metodu
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2.4. Kapsam Dışı Emisyonlar 
Bu envanter kapsamına, 2.1 bölümünde belirtilen kurumsal sınırlar dahilinde kalan 

ve kontrol yaklaşımı ilkesi kapsamında olan bütün Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı 
emisyon kaynakları dahil edilmiştir. 

Kapsam 3 emisyon kaynaklarından veri yetersizliği sebebiyle kapsam dışı bırakılan 
emisyon kaynakları  işbu raporun 2.2.3 Bölümü altında Tablo 2’de verilmiştir. 

Araç filosunda bulunan soğutucu gazların kaçakları sonucu oluşan emisyonlar 
toplam sera gazı emisyonlarına önemli katkısı olmayan kaynak olarak sınıflandırılmıştır

2.5. Emisyon Faktörleri  
Bu envanter kapsamında yapılan sera gazı emisyon hesaplamalarında; İngiltere 

Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı (DEFRA-UK Department of Environment, Food and 
Rural Affairs) tarafından 2017 yılı için yayınlanmış olan emisyon faktörleri  ve küresel 2

ısınma potansiyelleri kullanılmıştır. Sadece elektrik tüketimi için Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın verileri  kullanılmıştır.3

2.6. Temel Yıl Seçimi 
Akademi Çevre , kurumsal sera gazı emisyon envanteri çalışmasını bu sene ilk kez 

gerçekleştirmiştir. Bu sebeple temel yıl olarak 2017 yılı seçilmiştir.
ISO 14064-1 standardının 5.3.2 maddesi uyarınca gerektiğinde Akademi Çevre 

önümüzdeki yıllarda, temel yıl olarak  referans alınan yıldaki hesaplamalarını ve 
raporunu güncelleyecektir. Bu gereklilik, 

• operasyonel sınırlarında değişiklik olduğunda,
• organizasyonel sınırlara eklenen veya sınırlardan çıkan sera gazı kaynakları veya 

yutakları olduğunda
• hesaplama teknikleri veya emisyon faktörlerinde değişiklikler olduğunda

ortaya çıkar.

 DEFRA Conversion Factors 2017-Full Set (for advanced users), DEFRA (2017), https://www.gov.uk/government/2

publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2017 

 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyPoliciesofIEACountriesTurkey.pdf , Sayfa 353
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2.7. Emisyon Azaltma ve Uzaklaştırma 
Bu envanter dahilinde dikkate alınan kuruluş sınırları içerisinde herhangi bir sera 

gazı yutağı veya sera gazı emisyon uzaklaştırması sağlayacak faaliyet bulunmamaktadır. 
Ancak Akademi Çevre, yaptığı işin doğası sebebiyle özellikle elektronik atıkların geri 
dönüşümüne katkı sağladığı için sera gazı emisyonlarının da azaltılmasına neden 
olmaktadır. 

2017 yılında Akademi Çevre’nin faaliyetleri sonucunda gerçekleşen tahmini sera 
gazı azaltım değerleri bu raporun 2.7.1 Güdümlü Faaliyetler başlığı altında aşağıda 
belirtilmektedir.

2.7.1. Güdümlü Faaliyetler 
Akademi Çevre bünyesinde 2017 yılı içerisinde yapılan geri dönüşüm faaliyetleri 

sonucunda, geri dönüştürülen malzemelerin miktarı kadar ürünün birincil kaynaklardan 
elde edilmesinin önüne geçilmiş olup, kullanıcı tarafında bu malzemelerin kullanılması 
birincil kaynaktan alınmasına oranla toplamda 7.027,96 ton CO2e emisyon azaltımı 
sağlanmıştır. 

Bu hesaplama yapılırken üretilen miktarlar eğer birincil kaynaklardan alınsaydı ne 
kadar emisyona sebep olacağının hesaplanması için her bir ürün için üretim miktarıyla 
DEFRA emisyon faktörleri çarpılarak bir emisyon değeri elde edilmiştir. Daha sonra aynı 
yöntemle ikincil kaynaklarla üretim için olan emisyonlar hesaplanmıştır. Toplam emisyon 
azaltımı hesaplanırken bu iki değerin farkı alınmıştır.

Bu emisyon azaltımları satın Akademi Çevre’nin ürettiği ürünleri satın alan firma 
tarafında gerçekleştiği için Akademi Çevre’nin sera gazı envanterine emisyon azaltımı 
olarak işlenmemiştir.
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3. Sera Gazı Emisyon Envanteri 
Akademi Çevre’nin 2017 yılında, bu raporun 2.1 ve 2.2 başlıkları altında belirlenen 

kapsam dahilinde değerlendirilen lokasyonlarda ve belirtilen operasyonel sınırlar 
içerisinde yürüttüğü ve sera gazı emisyonuna sebep olan faaliyetler sonucu oluşan 
tüketim verileri aşağıdaki gibidir. Bu veriler ilgili departmanlar tarafından sağlanmış olup 
Akademi Çevre tarafından Andoka Danışmanlık’a iletilmiştir. 

3.2. Sonuçlar 

3.2.1 Toplam Sera Gazı Emisyonları 
2017 yılı faaliyet verilerine göre hesaplanmış olan sera gazı emisyonlarının 

kapsamlara göre dağılımı Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 5’de ise hesaplanan toplam sera 
gazı emisyon değerinin (t CO2e) bu envanter dahilinde emisyonları hesaplanan her bir 
sera gazına (CO2, CH4, N2O, HFC) göre dağılımı yer almaktadır. 

Tablo 4. Akademi Çevre 2017 Yılı Sera Gazı Emisyonlarının Kapsamlara Göre Dağılımı

Tuzla Entegre Atık Tesisi tCO2e Toplam Emisyonlardaki 
Yüzdesi, %

Kapsam 1 243,30 %35,28

Kapsam 2 98,90 %14,34

Kapsam 3 347,41 %50,38

TOPLAM 689,62 %100,00
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Şekil 1. Toplam Emisyonların Kapsamlara Göre Dağılımı

Tablo 5. Akademi Çevre 2017 Yılı Sera Gazı Emisyonlarının Sera Gazlarına Göre Dağılımı

Sera Gazı Emisyon Miktarı 
(ton sera gazı)

CO2 Eşdeğeri 
(tCO2e)

CO2 685,14354190 685,14354190

CH4 0,00587329 0,14683220

N2O 0,00125770 3,74793164

R410a 0,00023050 0,48128400

R22 0,00005200 0,09412000

R600a 0,000000054 0,00000016

R134a 0,00000031 0,00043758

TOPLAM 689,61414748
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3.2.2. Faaliyetlere Göre 2017 Yılı Sera Gazı Emisyonları  
Bu envanter kapsamında değerlendirilen faaliyet başlıklarına göre gerçekleşen sera 

gazı emisyonları Tablo 6’da gösterilmektedir.

Tablo 6. 2017 Yılı Emisyonlarının Faaliyetlere Göre Dağılımı

Faaliyet Kapsam 1 
(tCO2e)

Kapsam 
2 (tCO2e)

Kapsam 
3 (tCO2e)

Toplam 
(tCO2e)

Oran 
(%)

Elektrik Tüketimi 0,0000 98,9047 32,4482 131,3529 19,0473

Doğal Gaz Tüketimi 15,2417 0,0000 2,3049 17,5466 2,5444

Motorin Tüketimi 
(Jeneratör) 19,6062 0,0000 4,5910 24,1972 3,5088

Motorin Tüketimi 
(Nakliye) 143,9516 0,0000 33,7077 177,6593 25,7621

Motorin Tüketimi 
(Araçlar) 63,0071 0,0000 14,7538 77,7609 11,2760

Nakliye (Satın Alma) 0,0000 0,0000 212,5438 212,5438 30,8207

Nakliye (Satış) 0,0000 0,0000 24,9619 24,9619 3,6197

LPG Tüketimi 0,9174 0,0000 0,1153 1,0328 0,1498

Şebeke Suyu Tüketimi 0,0000 0,0000 4,0144 4,0144 0,5821

Soğutucu Gaz Kaçakları 
(Klima)

0,5754 0,0000 0,0000 0,5754 0,0834

Soğutucu Gaz Kaçakları 
(Buzdolabı ve su sebilleri) 0,0004 0,0000 0,0000 0,0004 0,0001

Satın Alınan Yazıcılar* 0,0000 0,0000 0,1789 0,1789 0,0259

Satın Alınan Klimalar* 0,0000 0,0000 0,8459 0,8459 0,1227

Satın Alınan Kağıtlar 0,0000 0,0000 0,1668 0,1668 0,0242

Satın Alınan Tonerler 0,0000 0,0000 0,6912 0,6912 0,1002

Yangın Söndürücü Gaz 
Kaçakları 0,0006 0,0000 0,0000 0,0006 0,0001
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*Satın alınan yazıcılar ve klimaların kullanımı esnasında oluşan elektrik 
tüketiminden kaynaklı Kapsam 2 emisyonları ayrı olarak raporlanamadığı için Elektrik 
Tüketimi başlığı altında raporlanmıştır.

Şekil 2. Toplam Emisyonların Faaliyetlere Göre Dağılımı

Atıklar 0,0000 0,0000 16,0851 16,0851 2,3325

TOPLAM 243,3005 98,9047 347,4090 689,6141 100,0000

Faaliyet Kapsam 1 
(tCO2e)

Kapsam 
2 (tCO2e)

Kapsam 
3 (tCO2e)

Toplam 
(tCO2e)

Oran 
(%)
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3.2.3. Birim Emisyon Değerleri 

Çalışan sayısı başına birim emisyon değerleri
Birim emisyon değerleri hesaplanırken Akademi Çevre için kullanılabilecek bir 

diğer parametre ise çalışan sayısı değeridir.
2017 yılında Akademi Çevre’de tam zamanlı çalışan sayısı 69 olarak raporlanmıştır. 

Bu verilerden yola çıkarak 2017 yılında çalışan başına düşen emisyon değeri 9,99 ton CO2e 
olarak belirlenmiştir.

Metrekare başına birim emisyon değerleri
Birim emisyon değerleri hesaplanırken Akademi Çevre için kullanılabilecek bir 

diğer parametre ise iş yerinin kapladığı alan değeridir.
Akademi Çevre’nin faaliyetlerini yürüttüğü Tuzla tesisinin büyüklüğü 22.189 m2’dir. 

Bu verilerden yola çıkarak 2017 yılında metrekare başına düşen emisyon değeri 0,0311 ton 
CO2e olarak belirlenmiştir.
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