
Bilindiği üzere Sanayi tesislerinde yüksek kirlilik oranına sahip fabrika bacalarından yayılan kirlilik yükünün 

doğru bir şekilde izlenebilmesi amacıyla 12 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sürekli Emisyon Ölçüm 

Sistemleri Tebliği’nde belirtilen kriterlere uygun olarak kurulu bulunan veya kurulacak sürekli emisyon ölçüm 

sistemlerinden güvenilir verilerin elde edilmesi amacıyla Bakanlık merkezine çevrimiçi (online) aktarılması 

hususlarını kapsayan 24 Nisan 2014 tarih ve 2014/12 sayılı sürekli emisyon Ölçüm Sistemleri Çevrimiçi (on-line) 

İzleme Genelgesi yayımlanmıştır. 

 SEÖS Çevrimiçi (on-line) İzleme Genelgesi ile bacalarında Çevre Mevzuatı gereği Sürekli Emisyon Ölçüm 

Sistemi (SEÖS) bulundurma zorunluluğu olan ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri tebliğinde belirtilen kriterlere 

uygun hale getirecek olan tesislerden Çimento Fabrikaları, Doğalgaz Çevrim Santralleri, Şeker Fabrikaları, Termik 

Santraller, Demir-Çelik Fabrikaları, Petrokimya Tesisleri ve Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri ile, sektör 

gözetmeksizin atıkları ek yakıt amaçlı kullanan tüm tesislerin 31.12.2014 tarihine, Otomotiv Fabrikaları, Gübre 

Fabrikaları, Lastik Üretim Tesisleri, Cam Üretim Fabrikaları, Kimya Fabrikaları, Ağaç İşleme Tesisleri, Kireç 

Fabrikaları, Asit Üretim Tesisleri,  Gıda Fabrikaları, Kağıt Fabrikaları ve Tekstil Fabrikaları 31.12.2015 tarihine, 

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği Kapsamında kalan ve yukarıda belirtilmeyen diğer tesisler ise 31.12.2016 

tarihine kadar Bakanlık merkezine çevrimiçi (online) veri iletimine başlamaları zorunluluğu getirilmektedir. 

Bakanlık Merkez sunucularından SEÖS yükümlülüğü olan tesislere ait verilerin alınmasını sağlamak üzere 

Bakanlık merkez yazılımında veri alım ara yüzü (interface) olarak web servis yazılımı oluşturulmuştur. Söz konusu 

web servisin veri aktarımında kullanımı ile ilgili teknik hususlar kullanım kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  

Web servisin veri alımında istasyon bilgisayarlarına bağlanılabilmesi için Ölçüm noktası eklemek isteyen 

tesislerin ölçüm noktası veri toplama sistemine ait aşağıdaki bilgileri sağlaması ve Bakanlığımıza yazılı olarak 

bildirmesi gerekmektedir. 

 SEÖS verilerinin tutulduğu bilgisayara ait statik dış ip (public ip) 

 Ölçüm noktaları istasyon id’leri (her baca için ayrı olacak). 

 Ölçüm noktaları bilgileri (ölçüm noktası adı, koordinat bilgileri [lat, long, yükseklik], zaman esası bilgileri, 

tesis bilgileri). 

 Cihaz bilgileri (ekipmanlar, yedek parçalar, bakım periyodları, kalibrasyon periyodları). 

 Dijital giriş kanalları. 

 Dijital monitör status bit’leri ve açıklamaları. 

 Cihazlara ilişkin diagnostic komutları. 

 Ölçüm noktası veri toplama sistemi API URL’i. 

 Varsa ölçüm noktası veri toplama sistemi API’ına erişim için kullanıcı bilgileri. 

Bakanlık merkez yazılımının izleme istasyonlarından veri alabilmesini sağlayabilmek için gerekli veri 

iletişim bilgilerine aşağıdaki “SEÖS Web Servis Veri Aktarım Kılavuzu“ linkinden ulaşabilirsiniz. 

İlgili SEÖS’e tabi Sanayi Tesislerine duyurulur… 

 


