
 

 
 

 

VERIFICATION STATEMENT 
N°. VEB-0058 of the emissions inventory 

 

N°. VEB-0058 Nolu emisyon envanterine ilişkin 
DOĞRULAMA BEYANI 

 

At the request of the interested parties, on the basis of the verifications made by the technical staff of the certification body 
RINA Services S.p.A., in accordance with UNI EN ISO 14064-3, UNI EN ISO 14065, it is hereby stated that the assertion 

relevant to greenhouse gases 

“Turkcell 14064 GHG Inventory Report” 

version 4 of 29/06/2015 
drawn up by the Organization 

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 

for the reference period 
01/01/2014 - 31/12/2014 

UNI EN ISO 14064-3, UNI EN ISO 14065 uyarınca, RINA Services S.p.A belgelendirme kuruluşu teknik personeli tarafından 
yapılan doğrulamalar temelinde, ilgili tarafların talebi üzerine, işbu belge ile sera gazlarına ilişkin beyanın 

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 
tarafından  

01/01/2014 - 31/12/2014 
referans dönemi için hazırlanan 

29/06/2015 tarihli 4 sürümü  

“Turkcell 14064 Sera Gazı Envanter Raporu” 

 

- is essentially correct and a fair representation of the greenhouse gas data and information;  
- temel olarak doğru olduğu ve sera gazı verilerini ve bilgilerini adil olarak temsil ettiği, 
 

- has been prepared according to the pertinent international standards on quantification, monitoring and reporting of 
greenhouse gases or according to pertinent national standards or practice. 
- sera gazlarının hesaplanması, izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin geçerli uluslararası standartlara veya geçerli ulusal 
standartlar veya uygulamalara göre hazırlanmış olduğu beyan edilmektedir. 
 

It is also stated that the inventory has been developed according to ISO 14064-1 “Part 1: Specification with guidance, at the 
organization level, for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals”.  
Ayrıca envanterin ISO 14064-1: "Bölüm 1: Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde 
hesaplanmasına ve rapor edilmesine dair kılavuz ve özelliklere" göre geliştirilmiş olduğu beyan edilmektedir. 
 

It can be concluded that the data given in the GHG assertion do not contain omissions, non-conformities, errors of any kind, 
which could lead to erroneous statements as regards the total volume of emissions.  
Sera Gazı beyanında sunulan verilerin, emisyonların toplam hacmine yönelik hatalı ifadelere yol açabilecek herhangi bir 
ihmal, uyumsuzluk, hata içermediği sonucuna varılabilir. 
 

The total greenhouse gas emissions are 348.477 tCO2e. 
Toplam sera gazı emisyonu 348.477 tCO2e'dir. 
 

Emissions GHG Emissions 2014 / [tCO2e] 

Direct emissions 13.471 

Indirect emissions (Energy Consuption) 276.612 

Other indirect emissions 58.394 
 

Level of Assurance: Reasonable 
Güven Seviyesi: Makul        Laura SEVERINO 

Sustainability, Environment & Climate Change Sector Manager 
Sürdürülebilirlik, Çevre ve İklim Değişikliği Sektör Yöneticisi 
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