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1. PROJE AMACI 

Gaz Dağıtım Ağı için Metan Emisyon Tahmin Metodu (MEEM projesi) Avrupa Gaz Araştırma 

Grubu (GERG) MEEM üyeleri tarafından Kasım 2014'te başlatılan Gaz Dağıtım Ağı Metan 

Emisyonlarının Belirlenmesine Yönelik Metodların Analiz Edilmesi projesinin ikinci aşamasıdır. 

Projenin amacı, ulusal emisyon tahminlerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak, ilgili 

sonuçların şeffaflığını artırmak ve tutarlı bir metan emisyonu tahmini için bir temel sağlamaktır. 

2. PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Gaz Dağıtım Şebekesine Yönelik Metan Emisyon Tahmin Yöntemi (MEEM), Avrupa Gaz 

Araştırma Grubu (GERG) üyeleri tarafından Kasım 2014’te başlatılan Gaz Dağıtım Şebekesi 

Metan Emisyonlarının Belirlenme Yöntemlerinin Analizi projesinin ikinci aşamasıdır. Proje, 

ulusal emisyon tahminlerinin doğruluğu ve güvenilirliğini, ilgili sonuçların şeffaflığını ve nihai 

olarak genelde doğal gazın bilinirliğini artırmak üzere başlatılmıştır. 

Projenin ilk aşaması Ekim 2015’te tamamlanmış ve MEEM’in temel prensiplerinin gelişmesine 

yardımcı olmuştur. Gaz dağıtım şebekesinin mevcut metan emisyonlarını belirleme 

yöntemlerine yönelik en iyi uygulamalar ve optimizasyon olanakları belirlenmiştir. Sistemin 

sınırları gaz dağıtım şebekesinin ve kaynakların kapsamında göre uyarlanmış ve emisyon 

kategorileri belirlenmiştir. Mevcut bulunan yöntemlerden bazılarının yüksek girdi verisi toplama 

amacıyla oldukça detaylandırıldığı belirlenmiştir. Diğer yöntemlerin ise daha az ayrıntıya sahip 

olmakla birlikte daha düşük doğruluğa sahip ve genelde çok yüksek sonuçlar vermektedir 

ancak uygulanmalarının kolay olduğu tespit edilmiştir. Gaz dağıtım şebekesinden çıkan 

emisyonların belirlenmesine yönelik Pan-Avrupa yönteminin geliştirilmesinde en başarılı 

çözüm bu farklı yöntemleri farklı emisyon kategorilerinin ilişkisine göre bir araya 

getirebilecektir. 1. Aşamada elde edilen bulgulardan biri de uzun yıllar boyunca doğal gaz 

endüstrisinde hâli hazırda uygulanmakta olan emisyon azaltım önlemlerinin mevcut emisyon 

tahmin yöntemleri tarafından pek fayda görmediği olmuştur. 

Yeni geliştirilen yöntem (MEEM) bireysel ülkelerin en iyi uygulamalarını bir araya getirmektedir 

ve Avrupa çapında güvenilir emisyon tahmini oluşturulmasının temelini atmıştır. Ayrıca MEEM, 

halihazırda gerçekleştirilmiş emisyon azaltımlarının belirlenmesi ve gösterilmesi, ileri safha 

önlemlerinin kontrol edilmesi ve yine ileri safha geliştirmelerinin sergilenmesi konularında 

dağıtım şebekesi operatörlerine (DSO) yardımcı olacaktır. 

Proje komitesi (Aşama 2) gaz şirketleri ile araştırma enstitülerinden on farklı Avrupa 

ülkesinden katılan birliklerden oluşmaktadır. Bu ülkeler: Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 

Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsviçre ve Türkiye’dir. Seçilen toplantılara ve 

önemli belgelere ilişkin müzakerelere katılan Marcogaz ve Eurogaz temsilcileri ile birlikte 

ortaklar gaz dağıtım şebekesinin metan emisyonunun tahminine yönelik bir yöntemin de 

geliştirildiği bilgi ve uzmanlık sağlamıştır. 

Ulusal çevre temsilcileri ile iletişim kurularak proje kapsamında dış ihtiyaçlar (örn. Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Konvansiyonu Çerçevesine ilişkin sera gazı emisyonunun 

raporlanmasına yönelik) elde edilmiş ve yöntemin geliştirilmesi hususunda dikkate alınmıştır. 
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Emisyon tahmini için umut verici farklı yöntemlerin başarısını değerlendirmek için bir anket 

hazırlanmış ve katılımcı ülkelerdeki pek çok gaz dağıtım şirketlerine gönderilmiştir. Anket 

soruları, farklı ülkelerde hangi verilerin eksik veya mevcut bulunduğunu göstermiş ve eksik 

verilerin toplanmasına yönelik girişimlerin değerlendirilmesine yardımcı olmuştur. Mevcut 

yöntemlerin sağladığı faydalar bilhassa MEEM projesi için geliştirilen Excel çalışma sayfaları 

ile incelenmiştir. Bu çalışma sayfaları bünyesinde örnek bir şebeke de ihtiva etmekte olup farklı 

yöntemlerin sonuçlarını ve pek çok emisyon türünün total emisyona katkısını göstermiştir. Bu 

nedenle, hazırlanan proje raporunda ve excel çalışma sayfasında örnek hesaplamalara yer 

verilmiştir. 

Temel olarak metan, boru hatları ile (ana hatlar ve hizmet hatları) ya da gaz tesisleri (örn. 

basınç regülasyon istasyonları, yer üstü depoları1 vb.) ile emisyona uğratılan bir gazdır. Aynı 

emisyon kategorisinde farklı kaynaklardan türeyen pek alan olduğundan MEEM-projesine 

dâhil olan ortaklar Asıl Emisyonlar (Intrinsic Emissions), Olay Emisyonları (Incident Emissions) 

ve Operasyonel Emisyonlar (Operational Emissions) terimlerini kullanmayı seçmişlerdir. Bu 

projenin tanımına göre,  

Asıl Emisyonlar; teftiş ile tespit edilen tüm teknik sızıntıları, geçirimleri ve küçük delikleri veya 

çatlakları bünyesine almaktadır.  

Olay Emisyonları; boru hattının zarar görmesi sonucu meydana gelen emisyonlar olmakla 

birlikte DSO bünyesinde bulunan çalışanlar veya üçüncü kişiler (örn. genel halk) tarafından 

rapor edilen ancak teftiş ile belirlenemeyen emisyonlardır.  

Operasyonel Emisyonlar; hizmete alma ve hizmet dışı bırakma, mevcut boru hatlarının veya 

tesislerin yenilenmesi veya bakımının yapılması sırasında meydana gelen emisyonlardır. 

(Tablo 1). 

Tablo 1: Emisyonları kategorileri ve Emisyonların Türleri 

Emisyonların Katergorileri Kategori Tarafından Oluşturulmuş Emisyonların Türleri 

 

 

Asıl emisyonlar 

Araştırma ile tespit edilmiş yeraltı sızıntıları 

Araştırma ile tespit edilmiş yer üstü sızıntıları 

Sadece ana hatlar için: giriş valfleri emisyonları 

Sadece plastik boru hatları için (örn. PE, PVC): sızma 

 

Olay emisyonları 

Üçüncü taraf hasarından sonra rapor edilen olaylar 

DSO’nun kend personeli veya üçüncü taraflarca rapor edilen 

diğer olaylar (örn. gaz kokusu) 

 

Operasyonel emisyonlar 

İşletmeye alma, işletmeden çıkarma, yenileme ve bakım 

sırasında tahliye etme ve arıtma 
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Tüm emisyon türleri için toplam emisyonun belirlenmesine yönelik olarak etkinlik verileri (AD, 

örn: düşük basınçta basınç regülasyon istasyonu üzerinde gerçekleştirilen bir takım bakım 

faaliyetleri) ile türetilebilen emisyon faktörleri (EF) belirlenebilmektedir (örn: düşük basınçlı bir 

basınç regülasyon istasyonuna ait emisyonların dışarı verilmesine ilişkin emisyon faktörleri). 

MEEM proje nihai raporu emisyon faktörlerinin belirlenmesine yönelik farklı imkânları 

tanımlamaktadır (örn: boru hattı uzunluğuna veya tek bir olaya ilişkin emisyon faktörleri). 

Bazı emisyon türleri için yüksek çabalar göstermeksizin doğru bir şekilde emisyon tahmini 

yapmak mümkündür. Örneğin; geçirim emisyonlarının en fazla girdi parametresine (boru 

hatlarının uzunluğu, çapı, duvar kalınlıkları vb.) sahip emisyonlar olduğu gaz dağıtım 

operatörleri tarafından bilinmektedir. Tek güç isteyen parametre ise belirli bir sıcaklıkta (örn: 8 

°C) belirli bir gazın (örn: metan) belirli bir malzemeden (örn: PE100) geçme gücünü tanımlayan 

geçirim katsayısıdır. Bununla birlikte, bu katsayı farklı malzemeler için laboratuvarda ölçüm 

yapılarak belirlenebilmektedir ve pek çok gaz dağıtım şirketi tarafından pek çok ülkede 

uygulanabilmektedir. 

Yalnızca operatör tarafından bilinen parametrelerin (örn: boru hattı çapı ve uzunluğu, 

ölçümden önceki operasyon basıncı) hesaba katılması gerektiğinden operasyonel emisyonlar 

için de doğru bir emisyon tahmini yapmak mümkün olmuştur. Yine de, olay bazlı veri toplama 

yaklaşımları zaman alıcıdır ve operasyonel emisyonların dağıtım şebekesinin sebep olduğu 

toplam emisyona katkısı görece düşüktür. Bu sebeple, operasyonel emisyonların 

belirlenmesine yönelik olarak MEEM yalnızca tek bir yaklaşım önermemekte, aksine verinin 

bulunabilirliği ve emisyon tahminine yönelik kullanıcı kapasitesine bağlı olarak iki farklı olanak 

önermektedir. Bunlardan ilki olay bazlı yaklaşımdır ve bireysel olarak operasyonel emisyonlara 

sebep olan her bir olayı ele almakla birlikte en kesin olanıdır. İkincisi ise basitleştirilmiş bir 

yaklaşımdır ve yıllık olarak bakıma alınan, hizmete sokulan veya hizmet dışı bırakılan 

şebekenin yüzdesini hesaba katar. Fayda ve çaba açısından basitleştirilmiş yöntemin 

kullanılması yeterlidir ancak bilhassa emisyon azaltımı önlemlerinin hesaba katılması 

neredeyse imkânsız olduğundan daha yüksek toplam emisyonlara yol açmaktadır. 

Asıl emisyonlar (geçirim hariç) ve belirli olay emisyonları için tahmin güç isteyen bir durumdur. 

Örneğin, teftişle belirlenen emisyon sızıntıları belirli bir zaman aralığında kaçak yapan gaz 

miktarı (örn: emisyon oranı), gaz kaçağının süresi ve teftişle teşhis edilen yıllık sızıntı sayısı 

belirlenerek tahmin edilebilir. Sızıntıların sayısı operatörün bilgisi dâhilindedir. Emisyon 

oranları ise bilinmemektedir ve belirlenmeleri için birden fazla yaklaşım bulunmaktadır. Bir 

yandan emisyon oranları doğrudan ölçümlerle belirlenebilirken diğer yandan ise sızıntı boyutu 

ve boru hattı basıncı ile toprak katsayılarını belirleyerek emisyon sızıntılarını hesaplamak 

mümkündür. Her iki yaklaşımın da avantajları ve dezavantajlarına raporda yer verilmiştir. 

Doğrudan ölçümlerde yüzlerce sızıntı için bir ortalama alınırken istatiksel temsilin nasıl 

sağlanabileceği tartışmaya açıktır. Hesaplama yaklaşımı hususunda ise sızıntıların eş değer 

frekansını anlamlı bir şekilde belirleme ve herhangi ilgili toprak türü için laboratuvar ölçümleri 

ile toprak katsayılarını belirleme ve daha sonradan bu türlerin gerçek sızıntılarını tayin etme 

konularında güçlükler mevcuttur. Bu nedenle, her iki yaklaşıma da bu raporda yer verilmiştir 

ancak bunlar için daha fazla araştırmaya gerek duyulmaktadır. 

Teftişle belirlenen sızıntı yapan gaz kaçaklarının belirlenmesinde de benzer güçlükler söz 

konusudur. Geleneksel ancak gerçekliği kanıtlanabilir bir yöntem izleme süresini hesaba 
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katmak ve bunu ikiye bölmektir; zira bir sızıntı izleme süresinin başında veya sonunda tespit 

edilmiş olabilir. Bununla birlikte, sızıntılar meydana gelen bir olay olarak rapor edilmeden önce 

büyük olasılıkla uzun yıllar devam etmediğinden bu yaklaşımda emisyonların normalinden 

yüksek tahmin edilmiş varsayılmaktadır. Bu sebeple, söz konusu süreler için uzman 

varsayımlarının yapılmasına yönelik başka bir yaklaşıma gerek duyulmaktadır. Yine de, bu 

varsayımların boru hattı veya tesislerdeki basıncı ile sızıntı miktarını ve yerini vb. göz önüne 

alarak doğrulanması gerektiği ifade edilmiştir. 

MEEM projesiyle ana hatların, servis hatlarının ve tesislerin emisyon tahminleri için belirlenen 
gerekli tüm denklemlere ait özet yoğunlaştırılmış şu şekildedir. 
 

Proje Emisyon türü 

Asıl ve Olay 

Emisyonları 

 
Nüfuz Etme 

 
Operasyonel 
Emisyonlar 

Temel Denklem 

 
ECH4 = qv ∙ t ∙ n ∙ xCH4 

 
ECH4 = PCH4 ∙ n ∙ SDR ∙ pi ∙ l ∙ t 

 
ECH4 = EFvent ∙ n ∙ 

xCH4 
+ EFpurge ∙ n ∙ xCH4 

Tanımlar 

qv emisyon oranıdır, belirleme 
opsiyonları Tablo 15’de 
verilmektedir; t gaz kaçağı 
süresidir, belirleme opsiyonları 
Tablo 16’da verilmektedir, n 
tespit edilen sızıntılar/mevcut 
tesislerin sayıdır, operasyonel 
ölçümler veya raporlanan 
olaylar operatör tarafından 
yapılmıştır ve boru hattı km’si 
veya yıl başına kesin rakam 
olarak ifade edilebilir; XCH4 
metan içeriğidir. 

PCH4 nüfuz etme 

katsayısıdır, SDR,  p𝑖 ve 

l boru hattı verisidir 

(standart çap oranı, 

kısmi basınç ve uzunluk) 

ve t gaz kaçağı süresidir, 

genellikle 365 gündür. 

EFvent ve EFpurge boru 
hattı/tesis verisi ile 
belirlenen tahliye ve 
arıtma operasyonları 
için emisyon 
faktörleridir (örn. çap, 
operasyon basıncı); n 
operasyonların 
sayısıdır; XCH4 metan 
içeriğidir. 

Rapor için Referans 

Tablo 15: s.52 

Tablo 16: s.53 

Bölüm 3.2.4, s. 32 ve 

3.3.3, s. 43). 

Bölüm 3.2.7, s. 40 ve 

bölüm 3.4.3, s. 49) 

 

Denklemlere ilişkin rapor referans bilgileri tabloda yer almaktadır. 

Raporun Türkçe ve İngilizce versiyonlarına proje kapanış raporunun ekinde yer almaktadır. 

Tabloda yer alan denklemlere ilişkin rapordaki detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.  
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 Tablo 15:  Asıl ve Olay Emisyon Oranlarını q𝒗 Belirleme Seçenekleri  

 

 

Nr. 
 

Opsiyon 
 

Uygulama 

 
 

1 

 
 

Emisyon oranı Direkt Ölçümü (örn. emme metodu ile) 

Araştırma ile belirlenen yer altı sızıntıları 
1,2, boru hatları üzerindeki giriş valflerinin 

emisyonları3, tesislerdeki asıl 

emisyonlar4,  

 
 

 
2 

 
Boru hattı basıncı ve sızıntı ebatından emisyon oranının toprak katsayısı ve 
hesaplamasının tesbiti: 

 

 

 
Araştırmalarla belirlenen yeraltı 

sızıntıları1,2, diğer olaylar 5,6  

 
 
 
 

3 

Emisyon oranı hesaplaması 

boru hattı basıncı ve sızıntı ebatından (subsonic flow7): 

 
Doğal gaz için 0.54 civarı bir kritik basınç oranı geçerlidir. 

 

 
 

Araştırma ile tespit edilen zemin sızıntıları  
8,9, üçüncü taraf hasarından sonra rapor 

edilen olaylar10,11 ve diğer olaylar5,6, 

tesislerin emisyonları12   

 
 
 

 
4 

 

Emisyon oranı hesaplaması 

boru hattı basıncı ve sızıntı ebatından (supersonic flow9): 
 

 

 
Araştırma ile tespit edilen yer sızıntıları3,4, 

üçüncü taraflar hasarlarından sonra rapor 

edilen olaylar 10,11 ve diğer olaylar 5,6, 

tesislerin emisyonları12  

 
Rapordaki referanslar: (1) Bölüm 3.2.1, s. 26, (2) Bölüm 3.3.1,  s. 42, (3) Bölüm 3.2.3,  s. 32, (4) Bölüm 3.4.1,  s. 46 , (5) Bölüm 3.2.6,  s. 37, (6) Bölüm 3.3.5,  s. 

45, (7) Bölüm 3.2.5.1,  s. 34, (8) Bölüm 3.2.2., s. 31, (9) Bölüm 3.3.2,  s. 43, (10) Bölüm 3.2.5,  s. 34, (11), Bölüm 3.3.4,  s. 45 (12) Bölüm 3.4.2,  s. 48 
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Tablo 16: Asıl ve Olay Emisyonlarının Gaz Kaçağı Süresinin Belirlenmesi Belirlenmesi için Seçenekler  

Nr. Opsiyon Uygulama 

 
1 

 
Süreç tam olarak bilinir, çünkü operatör gaz kaçışının ne zaman başladığını bilir 

Üçüncü taraf hasarından sonra 

rapor edilen olaylar1,2 ve diğer 

olaylar3,4 
 

 
2 

 
Sürekli sızıntı (=8,760 h/yr) 

Boru hatlarında  giriş vanaları 

emisyonları5, tesislerin asıl 

emisyonları6  

 
3 

 
Maksimum 48 saatlik bir süre varsayılmıştır. 

Kentsel alanlarda gaz kokusu 

sonrası emisyonlar3,4 
 

 

4 
Son olaylar (örnek yer hareketleri veya olaya yakın yeni çalışmalar) dikkate alınabilir:  

 

 

Diğer olaylar (örn. Kırsal alanlarda 

gaz kokusu) 3,4  

 
5 Son araştırma / izleme şu şekilde 

değerlendirilebilir:  
 

 

Diğer olaylar3,4
 

 

6 

Süre izleme süresi ve izin verilen onarım süresi ile belirlenir:     

                                           
 

 

Araştırma ile tespit edilen sızıntılar7,8,9,10
 

 
7 

Süre tam olarak bilinmemekle birlikte, doğrulanmış uzman varsayımlarla (sızıntı / olayın 
boyutuna, boru hattı basıncına, yere, vb. bağlı olarak) tahmin edilebilir. 

Tüm olaylar ve araştırma ile 

tespit edilen sızıntılar1,2,3,4,7,8,9,10 

Rapordaki referanslar: (1) Bölüm 3.2.5, s. 34, (2), Bölüm 3.3.4,  s.  45, (3) Bölüm 3.2.6,  s. 37, (4) Bölüm 3.3.5,  s. 45, (5) Bölüm 3.2.3,  s. 32, (6) Bölüm 3.4.1,  s. 46 ,(7) 
Bölüm 3.2.1,  s. 26, (8) Bölüm 3.3.1,  s. 42, (9) Bölüm 3.2.2., s. 31, (10) Bölüm 3.3.2,  s. 43  
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Bölüm 3.2.4 Nüfuz Etme  

 

Permeasyon emisyonları hesaplama ile belirlenebilir, ölçümlerle belirlenmesi gereken tek 

parametre, belirli bir gazın (örn. metan) belli bir sıcaklıkta (örn. 20 C) belirli bir malzemenin 

(örneğin PE 100) geçirgenliğini belirten nüfuz etme katsayısıdır.  

 

Permeasyon emisyonlarını hesaplamak için aşağıdaki denklemler (3.16) ila (3.18) 

kullanılmalıdır. Bu denklemler zaten Avrupa'daki birçok ülke tarafından uygulanmaktadır ve 

mevcut en iyi yöntem olarak kabul edilebilirler. Bazı ülkelerin hesaplarındaki farklılıklar 

sadece farklı sembollerin veya dönüştürülmüş denklemlerin kullanımından 

kaynaklanmaktadır. 

 

 

CH4 = PCCH4 ∙ n ∙ SDR ∙ pCH4 ∙ l ∙ t        (3.16) 

 

 

Burada; 
 

ECH4 

 

PC
 

nüfuz etme ile sebep olunan belirli bir gazın (örn.metan) 

emisynolarıdır,    

 

belirli bir sıcaklıkta (örn. 20 °C) belirli bir metal üzerinden (önr. PE100) belirli bir 

gazın (örn. metan) nüfuz etme katsayısıdır,                                 

SDR Standart Boyut Oranı’dır, [−], 

pCH4  boru hattındaki kısmi metan basıncıdır, [bar], 

l boru hattının uzunluğudur, [m], 

 
nüfuz etme süresidir,    [ d ] 

    yr 
 
 
 
Standart Boyut Oranı (SDR) denklem (3.17) ile hesaplanmalıdır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(3.17)

t 
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Burada; 

de         boru hattının harici çapıdır, [mm], 

s boru hattının duvar kalınlığıdır,   [mm]. 
 
Şayet boruların SDR’si hakkında bilgi yoksa maksimum çalışma basıncı 5 bardan6 

düşük veya 5 bara eşit boru hatlarının SDR177 olduğu, 5’ten büyük olanların ise 

SDR11 olduğu varsayımı yapılabilir. 

Bir komponentin kısmi basıncı (3.18) denklemi ile hesaplanmalıdır. 

pCH4 = xCH4 ∙ pabc 

 

(3.18) 

Burada 

pCH4 boru hattındaki metanın [bar] cinsinden basıncıdır. 

xCH4  [−]’deki doğal gazdaki metan fraksiyonudur; doğal gazdaki 

komponentlerin mol fraksiyonları bilinmiyorsa, hacim fraksiyonları iyi bir 
yaklaşım olarak kullanılabilir. 

pabs boru hattındaki [bar] bar cinsinden mutlak basınçtır 

Toprak sıcaklığının bir boru hattının etrafındaki permeasyon (nüfuz etme) üzerindeki 

etkisi genellikle ihmal edilmektedir, ancak yakın zamanda yapılan bir araştırmada, 

permeasyon oranlarının azalan sıcaklıklarla beraber önemli ölçüde düştüğü 

görülmüştür (daha fazla bilgi Ek 3'te bulunmaktadır) Toprak sıcaklıkları ve bu 

sıcaklıklar için permeasyon (nüfuz etme) katsayıları hakkında detaylı bir bilgi mevcut 

değilse, 20 ° C'ye dayanan katsayılar ihtiyatlı bir tahminde bulunabilmek için 

kullanılabilir. 

------------------------------- 

6 Mutlak basınç = 6 bar 

7 Maksimum çalışma basıncı 5 bar’a eşit veya daha düşük olan boru hatları da SDR11 olablir ancak gelenekçi bir açıdan, SDR 17 

alınmalıdır. 
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 Bölüm 3.3.3 Permeasyon  

 
Bölüm 3.2.3 s. 32'de verilen denklem (3.16) ile permeasyona bağlı emisyonları 

tahmin edebilmek için servis hatlarının uzunluğu bilinmelidir. Ortalama bir uzunluk 

kabul edilebilir ancak ülkeden ülkeye farklılıklar olduğu görülmektedir (Tablo 9). 

 

Tablo 9: Hizmet Hatlarının Uzunluğu İçin Varsayımlar 

Hizmet 
hatlarının 
ortalama 

uzunluğu [m] 

 
Geçerli olduğu durumlar 

 
Kaynak 

 
2 

 
Kentsel alanlarda yeni hizmet hatları 

Belçika dağıtım 
şebekesi için 

Synergrid'den Uzman 
Varsayımı 

 
3 

Çalışma basıncı 0.3 bar, malzeme PE 
Fransız dağıtım şebekesi 
için GRDF / ENGIE'den 

Uzman Varsayımı 

 
4 

Çalışma basıncı 0.02 bar, malzeme 
PE 

Fransız dağıtım şebekesi 
için GRDF / ENGIE'den 

Uzman Varsayımı 

 
5 

Kentsel alanlarda eski hizmet hatları 
Belçika dağıtım 

şebekesi için 
Synergrid'den Uzman 

Varsayımı 

 
6 

Çalışma basıncı 3.8 bar, malzeme PE 
Fransız dağıtım şebekesi 
için GRDF / ENGIE'den 

Uzman Varsayımı 

 
10 

Kırsal alanlarda hizmet hatları 
Belçika dağıtım 

şebekesi için 
Synergrid'den Uzman 

Varsayımı 

15 Tüm hizmet hatları için ortalama DVGW11 

(Almanya) 
 

Dahası, permeasyon emisyonlarını doğru bir şekilde tahmin etmek için malzeme 

dağılımının bilinmesi gerekir. Bu veriler her ülkede mevcut değildir ve servis hatları 

farklı malzemelerden oluşuyor fakat sadece birisi kayda geçmiş olabilir. 

İhtiyatlı bir değerlendirme olması bakımından, permeasyon emisyonlarının 

hesaplanmasında servis hatlarının toplam uzunluğu dikkate alınabilir. 
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Bir diğer yaklaşım, ana hatların malzeme dağıtımını dikkate almak ve bağlantılar için 

varsayımlar yapmaktır. Örneğin GRDF / ENGIE aşağıdakileri varsaymaktadır: 

 PE ana hatlarına bağlantı servis hatlarının % 100'ü PE'den yapılmıştır, 

 Çelik ana hatlarına bağlantı servis hatlarının % 40'a PE'den yapılmıştır, 

 Diğer ana hatlarına bağlantı servis hatlarının % 30'u 

PE'den yapılmıştır, Varsayımlar ülkeye özgü veya operatöre 

özgü olabilir. 

------------------------------ 

11 DVGW, Alman DSO'sundan Gaz ve Su İstatistikleri'nde, Almanya'daki servis hatlarının yanı sıra, sayı için de veri toplar. 

15 m, yazar tarafından 2011'den 2014'e kadar olan DVGW verilerinin ortalama sayısı olarak hesaplanmıştır [42]. 

 

 Bölüm 3.2.7 Operasyonel Emisyonlar  

Operasyonel emisyonlar, genellikle güvenlik sebeplerinden ötürü patlama riskini önlemek 

amacıyla boru hatlarının devreye alınması, hizmet dışı bırakılması, yenilenmesi ve bakımı 

için yapılan boru hatlarının havalandırma ve arıtmasından oluşur. Detaylı veriler mevcutsa, 

operasyonel veriler, her bir operasyonun havalandırma ve arıtma emisyonlarını toplayarak 

olay bazlı bir yaklaşımla belirlenmelidir (bölüm 3.2.7.1). Olay bazlı yaklaşım,  doğruluğu en 

yüksek olanıdır ve alevlenme veya vakum pompası uygulaması gibi emisyon azaltma 

tedbirlerini destekleyen bir yaklaşımdır. 

Olay tabanlı yaklaşım için ayrıntılı veriler mevcut değilse, bunun yerine basitleştirilmiş bir 

yaklaşım kullanılabilir (bölüm 3.2.7.2). Bu sadeleştirilmiş yaklaşım, emisyonlara yönelik 

yüksek tahminler gerektirebilir ancak fayda-çaba açısından yeterlidir. Çünkü operasyonel 

emisyonların gaz dağıtım şebekesinin toplam emisyonlarına katkısı, mevcut bilgilere göre 

çok düşüktür.9 

 

3.2.7.1 Olay Bazlı Yaklaşım 

Toplam operasyonel emisyonlar her bir operasyonun tahliye ve arıtma emisyonlarını 

toplayarak hesaplanmalıdır (denklem (3.31a) veya (3.31b)). 

 

ECH4 = EFvent ∙ n ∙ xCH4 + EFpurge ∙ n ∙ xCH4                                                     (3.31a) 

ECH4 = EFvent ∙ n ∙ l ∙ xCH4 + EFpurge ∙ n ∙ l ∙ xCH4                                             (3.31b) 
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Burada; 

ECH4  bir yılın operasyonel metan emisyonlarıdır,  

EFvent  bir operasyonun tahliye emisyonları için emisyon faktörüdür,  

EFpurge   bir operasyonun arıtma emisyonları için emisyon faktörüdür,  

N    her yıl için operasyonların sayısıdır (mutlak veya km başına ana 

hat),              

l    ana hatların uzunluğudur,  [km],   

xCH4  doğal gazdaki CH4 fraksiyonudur, [−] 

 

Tahliye ile ilgili emisyonlar denklem (3.32) ve (3.33) ile hesaplanmalıdır 

 

                                          (3.32) 

                       

                                                                     (3.33) 

Burada 

vgeo boru bölümünün geometric hacmidir, [m³], 

    

pabs     [bar]’daki boru hattının mutlak basıncıdır; eğer emisyon azaltım 

önlemleri bir basınç azaltımı formunda uygulanırsa, bakım operasyonu 

öncesinde mevcut olan basınç hesaplamaya dâhil edilmelidir, 

pn [bar]’daki standart basınçtır, 

Tn [K]’daki standart sıcaklıktır10, 

Tint [K]’daki boru hattı içerisindeki gazın sıcaklığıdır, 

Z(pn, Tn) referans koşulları için gazın sıkıştırılabilirliğidir,  [– ] (iyi bir yaklaşımla 

= 1, doğal gaz için), 

Zi gazın T𝑖nt sıcaklığına ve basıncına p𝑖nt bağlı sıkıştırılabilirlik 

faktörüdür, [−]; sıkıştırılabilirlik faktörlerinin hesaplanması EN ISO 

12213 [18] 'de tarif edilmiştir, 

dint boru hattının dâhili çapıdır, [m] ve 

l tahliye edilen boru hattı bölümünün uzunluğudur,  [m]. 
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Bazı ülkelerde, süper sıkıştırılabilirlik faktörü Fpv, Z yerine dikkate alınır. İlişki şu 

şekilde açıklanmıştır 

 

                                                                             (3.34) 
 

 

Sıkıştırılabilirlik faktörlerinin ilişkisi, sıkıştırılabilirlik sayısı K ile de ifade edilebilir. 

 

                                                                                    (3.35) 
 

K için bir yaklaşım denklemi [16, s. 42]’de verilmiştir ve yaklaşık 12 ° C sıcaklık ve 

mutlak basınç 70 bar için geçerlidir. 

                                                                                    (3.36) 
Arıtma emisyonları denklem (3.37) ile hesaplanmalıdır. 

 

                                                                                      
(3.37) 

Burada 

pabs arıtma sırasındaki mutlak basınç, [bar],                

fpurge arıtma faktörüdür (ref. bölüm 2.1.12, s. 

16), [−]. 

Ek 6, emisyon tahminini sağlamak için bir operatör tarafından kaydedilmesi gereken 

ilgili verileri özetler. 

-------------------- 

 10   Farklı ülkeler ve endüstrilerde farklı sıcaklıklar kullanılır (genel olarak 273.15 K, 288.15 K ve 293.15 K). EN 

ISO 13443: 2005, doğal gaz için standart referans koşulu olarak 288.15 K ‘yı önermektedir [32]. 
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3.2.7.2. Basitleştirilmiş Yaklaşım 

Emisyonlara neden olan tek işlem için ayrıntılı bilgi yoksa tüm operasyonların 

emisyonlarını tahmin etmek için basitleştirilmiş bir yaklaşım kullanılabilir. Bu yaklaşım, 

yenilenen, devreye alınan veya hizmet dışı bırakılan tüm boru hatlarının tahmini payına 

dayanmaktadır. Havalandırma ve arıtma emisyonları arasındaki ayrım, basitleştirilmiş 

yaklaşımda da yapılmalıdır, çünkü havalandırma veya arıtma faaliyetleri için işletme 

basınçları önemli ölçüde farklılık gösterebilir. 

 

 

Burada 

 operatörler veya ülkeler şebekesinde bulunan tüm boru hatları için ağırlıklı 

ortalama çalışma basıncıdır, [bar], 

bir dağıtım şebekesinin tüm boru hatlarının ortalama çapıdır, [m], 

doğal gazın sıkıştırılabilirlik sayısıdır, [−] 

her yıl için yenilenen, işletmeye alınan boru hatlarının payı,  [−] 

dağıtım şebekesindeki boru hatlarının toplam uzunluğudur,[m],  

 

1989 tarihli Battelle çalışması, düşük basınçlı bir şebekede, yani bir yıl içinde 

yenilenen veya devreye alınan tüm boru hatlarının % 5'lik bir fraksiyonuna 

önermektedir [13, ss. 4.4-37]. Bu proje kapsamında birçok ülkedeki gaz şebekesi 

operatörlerinden istenen veriler yenilenen veya devreye alınan boru hatlarının bir 

kısmının birkaç yıl içinde değiştiğini ve tüm basınç seviyeleri için % 1-2'ye [13] 

ulaştığını göstermiştir. Böylece,% 5i tüm boru hatları için ihtiyatlı bir tahmin olarak 

görülebilir. 

 

Arıtma emisyonları denklem (3.41) ile hesaplanabilir 

       

    (3.41)  

Burada p 𝑖nt [bar] cinsinden tüm arıtma işlemleri için ortalama çalışma basıncıdır 

(atmosfer basıncı dahil) an average operating pressure for all purge operations 
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(including atmospheric pressure) in [bar]. 𝑉geo (3.40) denklemi ile ve K (3.36) 

denklemi ile hesaplanmalıdır. 
 

 Bölüm 3.4.3 Operasyonel Emisyonlar  

 
İyi çalışmaları sağlamak için, gaz tesisleri düzenle olarak bakıma alınmaktadır. Bu 

süreç patlama riskini engellemek için güvenlik sebepleri için tesise dâhil olan gazın 

tahliyesini içermektedir.  

Dahası, güvenlik kurulumlarını fonksiyonel bir testi (örn. güvenlik tahliye vanası) 

birçok ülkede düzenli olarak yürütülmektedir.  

Tesislerin operasyonel emisyonlarını belirlemek için, ana hatlar için olduğu gibi aynı 

denklemler uygulanabilir (ref. 3.2.7.1, sayfa 40). Geometrik hacmi tesis içerisinde 

boru hattı dikkate alınarak belirlenmektedir. 

Tablo 12 farklı nominal çaplar ve basınç seviyelerinde Almanya’da (tahliye öncesi 

basınç indirimi olmadan) beş tipik gaz düzenleme istasyonlarının tahliye 

emisyonlarını göstermektedir. Tablo 13 pürjörleri vermektedir. İlgili hesaplamalar Ek 

7, Şekil A.9’da detaylı olarak verilmektedir.   

 

Tablo 12:Basınç Düzenleyici (ve Ölçüm) İstasyonlarının Havalandırma Emisyonları İçin 

Örnek Değerler 

 

Kriter 
PRS 
Küçük 

(ga

z 

dolabı) 

 
PRS 

      Orta 

 
PRS 

      Orta  

 
PR(M)

S 

         Büyük 

PR(M)S 

Ön Isıtma 

ile Büyük 

Giriş basıncı 2.5 bar 4.0 bar 4.0 bar 16.0 bar 16.0 bar 

Çıkış basıncı 0.5 bar 1.0 bar 1.0 bar 1.0 bar 1.0 bar 

Nominal 

Çap 

 
DN25/DN50 

 
DN50/DN10

0 

 
DN80/DN15

0 

 
DN80/DN15

0 

DN100

/ 

DN30

0 

Havalandırm

a 

Emisyonları 

için EF 

(normalize) 

[m³NG/olay] 

 
 

0.004 

 
 

0.15 

 
 

0.33 

 
 

0.64 

 
 

3.07 

Kaynak: Seçilmiş Alman Basınç Düzenleme (ve Ölçüm) İstasyonları için DBI Gas- und Umwelttechnik Kendi 

Hesaplaması 
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Tablo 13: Basınç Düzenleyici (ve Ölçüm) İstasyonlarının Arıtma Emisyonları için Örnek 

Değerler 

 

 
Kriter 

PRS Küçük 

(gas 

cabinet) 

 
PRS 

Orta 

 

 
PRS Büyük 

 
PR(M)S 

Büyük 

PR(M)S 

Ön ısıtmalı 

büyük 

Giriş basıncı ≤ 2.5 bar ≤ 4.0 bar ≤ 4.0 bar ≤ 16.0 bar ≤ 16.0 bar 

Nominal 

Çap 

 
DN25/DN50 

 
DN50/DN10

0 

 
DN80/DN15

0 

 
DN80/DN15

0 

DN100

/ 

DN30

0 

Arıtma 

Emisyonları 

için EF 

(normalize) 

[m³NG/event] 

 
 

0.003 

 
 

0.1 

 
 

0.2 

 
 

0.2 

 
 

1.3 

 
Tüm hesaplamalar için 1,5'lik bir arıtma faktörü ve 1,1 bar'lık mutlak bir arıtma basıncı kullanıldı. 

Kaynak: Seçilen Alman Basınç Düzenleme (ve Ölçüm) İstasyonları için DBI Gas- und Umwelttechnik’in Kendi 

Hesaplaması 

 

Tesislerin operasyonel emisyonlarını belirlemek için, tahliye ve aktivite başına arıtma 

emisyonu aktivitelerin sayısı ile mislendirilmelidir.  

Genel olarak, DSO yıl başına operasyonları ve fonksiyonel testleri bakımının tam 

sayısını bilmektedir ve emisyonlarını tahmin etmek için buna uygulanabilir. Tam sayı 

bilinmiyorsa bir operatör odaklı veya ülke odaklı ortalama, ülke-mevzuatları üzerinde 

odaklı varsayılmalıdır. Örneğin, Fransa’da, tüm ölçümler her 20 yılda bir yapılır. 

Almanya’da,  basınç düzenleme (ve ölçüm) istasyonlarının bakımının yanı sıra 

fonksiyonel test maksimum hacim akımı ve giriş basıncına dayanmaktadır (bir yılda 

iki kez ve 12 yılda bir kez arasında veya gerektiğinde, ref. [22, sayfa. 26]). 
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CEN aracılığıyla MEEM’in doğrulama yapması için gerekenler elde edilmiş ve CEN 

Teknik Raporu (yapısı) formatında MEEM raporu yazılmıştır. Proje nihai raporu tüm 

ortaklarla paylaşılmıştır. 

Proje kapanış toplantısı niteliğinde 02.10.2018 tarihinde Brüksel de Marcogaz & GERG 

ev sahipliğinde bir workshop düzenlenmiştir. Bu toplantının düzenlenme amaçlarından 

birisi GERG yönetim kurulunda 2017 yılında alınan karar gereği MEEM projesinin 

çıktılarınıda kapsayacak bir aksiyon planlaması eşliğinde Avrupa genelinde emisyon 

tahmini/ölçümlemesi üzerine geniş ve detaylı çalışma ekibi kurulmasıdır. Bu sebeple 

proje üyelerinin dışında Avrupa’da ki doğalgaz dağıtım sektöründen bir çok yetkilinin 

katıldığı toplantıda;  

 MEEM projesinin çıktıları DBI yetkilisi tarafından tüm katılımcılarla 

paylaşılmıştır. 

 Methane emisyonu hesaplaması ile ilgili diğer projeler ve yöntemlere ilişkin 

bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir. 

 MEEM proje katılımcıları arasında anlaşmaya varıldığı gibi, Marcogaz, metan 

emisyon tahmin yönteminin standardizasyon sürecine rehberlik etmesine karar 

verilmiştir. 

 Marcogaz hazırlayacağı rapor temel olarak doğalgaz iletimi ve dağıtımı 

işlevlerinide içermek üzere CEN tarafından da kabul edilecek basit ama iyi 

yapılandırılmış bir belge özelliğini taşıyacaktır. Haziran 2019 da 

sonuçlandırılması planlana bu rapor mevcut literatür ve MEEM PROJESİ 

sonuçları da içermesine karar verilmiştir. 

 Bu nedenle MEEM -DSO projesinin katılımcıları bu belgenin yazılmasına 

katkıda bulunmasına karar verilmiştir. 

Diğer yandan MEEM projesi ile geliştirilen doğruluma aracının (uygulama exceli) 

emisyon tahmininde nasıl çalıştığını göstermek için metodun standartasyonuna katkı 

sağlamak amacıyla DBI tarafından bir proje teklifi hazırlanacaktır. Avrupada ki dağıtım 

şebekelerinden kaynaklı olarak oluşan tüm metan emisyonlarının hesaplanmasında ve 

ölçülmesinde aynı metot kullanılması amacıyla hazırlanacak bu proje teklifi aynı 

zamanda 2020 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Karbon Ayak İzi Uygulamaları 

hakkında çıkarılacak yeni yasa teklifi için ön hazırlık olması amaçlanmaktadır. 
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4. PROJE KAPSAMINDA ELDE EDİLEN KAZANIMLAR 

Proje kapsamında elde edilen önemli bulgular aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 MEEM (yöntem) projede belirtilen sınırlar içerisindeki gaz dağıtım şebekesinin 

tüm ilgili emisyon kaynakları ve türlerini ele almaktadır. 

 MEEM çoğu ülkede uygulama imkânı sunmakla birlikte makul çabayla 

olabildiğince en doğru şekilde sonuç vermektedir. 

 MEEM aynı çerçevede daha fazla girdi verisi kullanarak oldukça detaylı bir 

emisyon tahmini yapma imkânı sunar. Avrupa’daki bazı ülkeler hâlihazırda 

yüksek veri toplama çabaları sayesinde karmaşık emisyon tahminleri yapma 

kapasitesine erişmiştir. 

 Bunlara ek olarak, verilerin istenen seviyede detaylı olmaması durumunda 

MEEM daha az karmaşıklığa sahip emisyon tahminlerine yönelik alternatif 

imkânlar sağlamaktadır. 

 Bir takım güç isteyen girdi parametleri belirlenmiştir. Bu parametreler mevcut 

durumda mevzu bahis gruptan uzman tahminleri ile belirlenmiş ve gelecekteki 

takip araştırmasında doğrulanması gereken parametreler olarak raporda 

tanımlanmıştır. 

 MEEM, Avrupa sınırları dâhilinde daha tutarlı bir metan emisyonu tahmininin 

oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. 

 

 

5. PROJE BÜTÇESİ 

 

Fatura Açıklaması Gider Kalemi Gider 

Ulaşım ve Konaklama Giderleri Seyahat ve Diğer Giderler 11881,97 ₺ 

Proje Katılım Bedeli Hizmet Alımı  107.908,81₺ 

Tercüme Giderleri Hizmet Alımı 5.110 ₺ 
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6. SONUÇ 

Aşağıda belirtilen proje sonrası etkinlikler tüm ortaklarca tartışılmaktadır ve kısmen 

çalışmaları başlatılmıştır: 

 GERG 2017 Güz Kurul Toplantısı Kararı: MEEM-projesi takibi kapsamında 

metan emisyon araştırmasına yönelik eylemleri planlayacak çalışma grubu 

oluşturulacaktır. 

 GERG/ Kiwa Technology’nin (Hollanda) emme ölçümleri ve koordine ölçüm 

programına yönelik proje önerisi ( Bursagaz olarak katılım sağlanabilir. ) 

 Ölçümler de dâhil olmak üzere, Almanya’daki gaz dağıtım şebekesinin metan 

emisyonuna yönelik DVGW projesi 

 Avrupada ki dağıtım şebekelerinden kaynaklı olarak oluşan tüm metan 

emisyonlarının hesaplanmasında ve ölçülmesinde kullanılacak ve 2020 yılında 

Birleşmiş Milletler tarafından Karbon Ayak İzi Uygulamaları hakkında 

çıkarılacak yeni yasa teklifi için ön hazırlık olması metan emisyonları tahmini 

hakkında standart bir metot oluşturulması 

 

Yeni geliştirilen yöntem (MEEM) denklemler sağlar ve yöntemin tutarlı kullanımını 

desteklemek için Tablo 1'de belirtilen tüm emisyon türleri için girdi 

parametrelerini/varsayılan değerleri ve varsayımları önerir. MEEM, bireysel ülkelerin 

en iyi uygulama yaklaşımlarını birleştirir ve Avrupa çapında güvenilir bir emisyon 

tahmininin başlangıç noktasıdır. MEEM ile, örn; ulusal emisyon envanterleri için, aynı 

zamanda sürdürülebilirlik raporları için, bireysel dağıtım şebekesi operatörleri için, 

ülkeler için emisyon tahminleri yapmak mümkündür. Dahası, MEEM, dağıtım şebekesi 

operatörlerinin daha önce elde edilen emisyon azaltımlarını tespit etmesini ve 

göstermesini, daha fazla önlemi koordine etmesini ve daha fazla iyileştirmeyi 

görselleştirmesini sağlamaktadır. Projenin tamamlanması ile birlikte Bursagaz proje 

nihai raporu üzerinde çalışmalar yaparak öncelikli olarak şirket bünyesinde 

uygulanabilirliği üzerine çalışmalar yapacaktır. 2018 yılı içerisinde proje ile ilgili 

sektörde yayınlanmak üzere bir makale yayınlanması planlanmaktadır. Yayınlanacak 

bu makale ile projeye ilişkin tüm detaylar Türkiye’de ki tüm dağıtım şirketleri ile 

paylaşılması hedeflenmektedir. Diğer yandan MEEM projesinin çıktılarının 

geliştirilmesine ilişkin çalışmalara katkıda bulunulacak olup olası geliştirmelerin Türkiye 

de uygulanması konusunda hassasiyet gösterilecektir. 

 

7. EKLER 

EK-1 Proje Nihai Raporu – TR 

EK-2 Proje Nihai Raporu - ENG 

 


