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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Yönetici Özeti D.4.1.1. AKAKDO İzleme Sistemi Teklifi, projede Faaliyet 4.1 (Arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliğini izleme için metodolojik yaklaşım geliştirilmesi) kapsamındaki çıktılardan biridir ve Türkiye’nin tamamında 1990-2015 arasındaki dönem için AKAKDO aktivite verilerinin (AV) mekânsal izlenebilen (spatially explicit) değerlendirmesi için arazi kullanımı ve arazi kullanım değişikliği matrisinin oluşturulmasını destekleyecek iyileştirilmiş bir uydu tabanlı duvardan duvara (wall-to-wall) AKAKDO izleme sistemine ilişkin açıklamalar sunmaktadır. Teklifin amacı, mevcut durumda temel itibariyle orman arazisi için ENVANIS veri tabanı sistemi ve tüm diğer arazi kategorileri için CORINE arazi örtüsü veri tabanını kullanan arazi kullanımı izleme sistemindeki eksiklik ve tutarsızlıkların ortadan kaldırılmasıdır.  Nihai hedef, Türkiye’nin ilerleyen dönemlerde sunacağı sera gazı envanterlerinin BMİDÇS kapsamındaki şeffaflık, doğruluk, karşılaştırılabilirlik, tutarlılık ve tamlıktan (TACCC) oluşan beş rehber ilke açısından uyum seviyesini yükseltmektir. Teklif içerisinde, daha önce 529/2013/EU sayılı Karar’da belirtilen ve bu kararın yerini alan ve aynı zamanda Kyoto’nun 2. Taahhüt Dönemi (CP2) (yani 2013-2020, 2/CMP.7 sayılı Karar) kapsamındaki AKAKDO gereklilikleriyle de uyumlu olan Nisan 2014 tarihli AB Konseyi Kararı’nda ifade edilen AKAKDO alanındaki AB raporlama gereklilikleri de göz önünde bulundurulmaktadır.  Bu belge çerçevesinde: � sistemin BMİDÇS, Kyoto Protokolü ve AB gerekliliklerine uyumunun olabildiğince   sağlanması amacıyla kilit raporlama gereklilikleri tanımlanmakta ve özetlenmektedir (bölüm 2) � Türkiye’de AKAKDO alanındaki izleme için önerilen BMİDÇS arazi kullanımı kategorileri ve alt kategorileri açıklanmaktadır (bölüm 3). Söz konusu bölümde, sera gazı hesaplamalarının doğruluğunun artırılması amacıyla, tüm kategoriler ve alt kategoriler (yani tek yıllık tarım arazisi, çok yıllık tarım arazisi; otsu meralar, odunsu meralar) tanımlanmaktadır. � altı BMİDÇS arazi kullanımı kategorisinde standart bir şekilde daha karşılaştırılabilir ve iyileştirilmiş  hesaplamaların sunulabilmesini sağlayacak bir uygulama olarak uydu gözlemlerinden mekânsal izlenebilen arazi kullanımı ve arazi kullanım değişikliği alan matrisleri üretmek üzere bir yöntem önerisinde bulunulmaktadır (bölüm 4). � tekrar eden uydu gözlemleri tabanlı AV İzleme Sistemine yönelik gelecekte yapılacak güncellemelerin taslağı çizilmektedir (bölüm 5).  5 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen bir toplantıda, teklif taslağı öncelikle AKAKDO çekirdek grubuna sunulmuştur. Söz konusu toplantıda alınan geribildirimler bu versiyona eklenmiştir ve toplantı sırasındaki görüşmelere yönelik bir rapor içerisinde sunulmuştur (D 4.1.2). İzleme Sistemi onay sürecinin Ağustos ayı ortası itibariyle tamamlanması beklenmektedir ve onaylanan teklif Ağustos 2018’de başlayıp Ocak 2019’da tamamlanacak Faaliyet 4.2 kapsamında uygulanacak arazi kullanımı ve arazi kullanım değişikliği izleme sistemi için bir temel teşkil edecektir. 1 Giriş Türkiye 2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (BMİDÇS) taraf olmuş ve 2009 yılında Kyoto Protokolü’nü onaylamıştır. Türkiye BMİDÇS Ek 1 kapsamındaki ülkeler listesinde yer almaktadır ve her sene Ulusal Envanter Raporu (UER) ve Ulusal Sera Gazı Envanterini BMİDÇS sekretaryasına sunmakla yükümlüdür. Türkiye, Kyoto Protokolü Ek B kapsamındaki ülkeler arasında yer almamaktadır ve bu nedenle de Kyoto kapsamında sayısal bir emisyon sınırlama ya da azaltım taahhüdü bulunmamaktadır. Dolayısıyla da bununla bağlantılı bir Kyoto raporlama tablosu sunması beklenmemektedir. Türkiye Paris Anlaşması’nı imzalamış ancak henüz onaylamamıştır. Sonuç olarak, 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Türkiye’nin raporlama yükümlülükleri yalnızca BMİDÇS kapsamındaki taahhütlerden ibarettir. Fakat, Türkiye Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkısını (INDC) 2016 yılında sunmuş ve yayınlamıştır, hedef Türkiye’de ekonomi genelinde referans (Business as Usual) (BAU) seviyesindeki emisyonlarda %21’lik bir azaltım sağlanmasıdır (Rapor 1.2). Türkiye’nin sera gazı envanterlerinin AB yönetmelikleriyle uyumlaştırılması açısından bazı beklentiler vardır. Bu durum temel itibariyle 529/2013/EU ve 525/2013/EU sayılı Kararlar doğrultusunda 2020 sonrasındaki dönem için en güncel AB Konseyi Yönetmelikleri (Nisan 2018) ile uyum sağlanması anlamına gelecektir. Bu belgeler kapsamında Türkiye, İzleme Raporlama ve Doğrulama Sistemi (MRV) içeren bir sera gazı envanteri hazırlamalı ve raporlamalıdır. 

 Şekil 1: 2015 Landsat 8 uydu görüntüsüyle hazırlanan Türkiye Mozaiği. Sera gazı envanterlerini ayrıntılandırmak amacıyla ülkelerin ulusal düzeyde karbon stoğu (EF) ve alandaki değişiklikler (AV) hakkında veri üretmeleri gerekmektedir ve bu verilen kalitesi sera gazı envanterlerinin doğruluğunu ciddi derecede etkilemektedir. AV hesaplamaları (ülkenin tamamındaki alanlar ve alan değişiklikleri) arazi tanımlama ve örnekleme açısından dört genel metoda dayanmaktadır (Tablo 1) (Blujdea ve diğerleri, 2016) 
o uydu görüntüleri,  
o hava fotoğrafları,  
o Ulusal Orman Envanterleri gibi toprak örnekleri,  
o kadastro, görüşmeler, tapu sicili, idare birimleri gibi faaliyetlere ilişkin kayıtlar  Ayrıca, bu yöntemlerde genellikle alan ve alan değişikliği hesaplamalarında iki yaklaşım uygulanmaktadır (Blujdea ve diğerleri, 2016): 
o duvardan duvara (wall-to-wall) (ülkenin tamamında mekânsal izlenebilen analizler) 
o istatistiksel (ülkede belirli bir alanı temsil eder nitelikte alt örnekleme yapılması ve sonrasında ülke alanının geri kalanına istatistiksel olarak ekstrapole edilir).  Türkiye gibi çok büyük ülkelerde (78 milyon hektar), tüm arazi yüzeylerini tanımlamak için yeterince yoğun gridler olmadığında veya farklı arazi kullanımı veri tabanı için entegrasyon kabiliyeti sınırlı olduğunda, arazi kullanımı ve arazi kullanım değişikliğinde uydu izleme yöntemi tercih edilir. Ek I listesi dışında kalan ve REDD+ MRV sistemlerini geliştiren diğer ülkelerde de durum aynıdır (örn. Brezilya, Meksika, Peru, Endonezya ve Kolombiya).  
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  2 Raporlama Gereklilikleri Bu belgenin amacı, aşağıdaki bölümlerde açıklanan raporlama gereklilikleriyle olabildiğince uyumlu bir AV izleme sistemi teklifi sunmaktır. 2.1  BMİDÇS gereklilikleri Türkiye, 2007’den bu yana UER ve sera gazı envanterlerinin bir parçası olarak AKAKDO sektöründeki emisyon ve azaltımlarını her yıl sunmaktadır. MRV sisteminin AV bileşeni için, Ek I ülkelerinin AKAKDO alan matrisi hazırlamaları gerekmektedir, bu alan matrisleri genellikle 1990 yılını baz yıl alır ve en az iki başka yılı da içeren bir dönemi kapsar. Türkiye için söz konusu yıllar 1990, 2000, 2015’tir. Geçmişe dönük bu sistemin (1990-2015), 2030 yılına kadarki (2016-2030) AKAKDO alan matrislerini kapsayacak ve ileriye dönük uydu sistemiyle uyumlu olması gerekir. Ayrıca, arazi kullanımı kategorileri ve alt kategorilerinin (AV) de Emisyon Faktörleriyle (EF) eşleşmesi ya da uyumlu olması gerekmektedir. BMİDÇS kapsamındaki önemli raporlama gereklilikleri şunlardır: TACCC uyumu: Sistem İklim Değişikliği Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamındaki raporlama ilkeleriyle uyumlu olmalıdır: Şeffaflık, Doğruluk, Tamlık, Tutarlılık, Karşılaştırılabilirlik (TACCC). TACCC ilkelerine uygunluk konusunda daha önce dile getirilen endişelere ilişkin bazı iyileştirmeler yapılmıştır (örn. Tamlık: Sera Gazı Envanterleri artık 78 Mha (22.5 Mha orman, 28 Mha tarım arazisi; 14.9 Mha mera, 1.2 Mha sulak alan, 0.9 Mha yerleşim yeri ve 10.7 Mha diğer arazi) olmak üzere ülkenin tamamını kapsamaktadır. Fakat, yapılan en son gözden geçirme kapsamında 2016 envanter raporunda, özellikle tamlık, şeffaflık, tutarlılık, karşılaştırılabilirlik ve doğruluk ilkelerine ilişkin eksiklik ve yanlışlıklar olduğuna işaret edilmiştir (bkz. Ek 3 ve Faaliyet 2.1 kapsamında hazırlanan Rapor). AV izleme sisteminin geliştirilmesine yönelik hala ele alınması gereken TACCC ilkeleri konuları arasında aşağıdakiler yer almaktadır: 1. Arazi kullanımında doğruluk:  a. Arazi kullanımı kategorileri: Türkiye, 2015 ve 2016 UER’lerinde, arazi kategorilerinin açıklamalarını iyileştirmiş, fakat, arazilerin tamamını raporlamamıştır. Bu teklifte söz konusu sorun nasıl ele alınmaktadır? Mekansal izlenebilen uydu sistemi ve ilgili arazi kullanımı matrisi, önceki sistemlerden daha iyi bir çözünürlükle, ülkenin tamamına yönelik bir raporlama sağlayacaktır.  b. Arazi tutarlılığı: Türkiye arazi kullanımında tutarlı raporlama yapamamaktadır çünkü arazi kullanımı alanındaki iki önemli veri kaynağı, ENVANIS ve CORINE, farklı orman ve mera tanımları nedeniyle birbirleriyle uyumlu değildir. Bu teklifte söz konusu sorun nasıl ele alınmaktadır? Uydu tabanlı İzleme Sistemi aynı kaynaktan AV alanları üretecektir. Birbirleriyle uyumlu olmayan CORINE ve ENVANIS veri setlerinin entegrasyonuna artık ihtiyaç olmayacaktır.  c. Belirsizlik Hesaplamaları: Belirsizlik hesaplamaları çok sınırlıdır ve sadece Orman Arazisi Kategorisi için yapılmaktadır.  Bu teklifte söz konusu sorun nasıl ele alınmaktadır? Arazi doğrulama veri setlerine erişimle birlikte, izlenen tüm arazi kullanımı kategorileri be alt kategorileri için niceliklendirilmiş belirsizlik hesaplamaları sunulacak.  2. Arazi kullanımı karşılaştırılabilirliği: Kısaltmaların (notation) uygun bir şekilde kullanımı halen tam uygulanmamaktadır. Türkiye pek çok örnekte bir kategorinin “NO” veya “NE” olarak sınıflandırılmasında destek sunmadığı için, bu kısaltmaların doğru kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmek zordur.   Bu teklifte söz konusu sorun nasıl ele alınmaktadır? NO alt kategorilerinden bazıları, izleme ve raporlamaya imkan vermeyecek şekilde düşük kalitede olduğu geçişlerle alakalıdır. Teklif edilen arazi izleme 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  sisteminin yüksek çözünürlüğü sayesinde bu sorunların bazılarının üstesinden gelinebilecek ve daha önce NO veya NE olarak işaretlenen geçişler raporlanabilecektir. 3. Raporlamada anahtar kategori ve tier belirleme: BMİDÇS raporlama çerçevesi kapsamında, ülkeler anahtar emisyon ve azaltım kategorileriyle alt kategorilerini belirlemeli ve verilerin iyileştirilmesiyle azaltım eylemlerine yönelik ortaya konular çabalar bu anahtar kategorilerde yoğunlaştırılmalıdır. Kilit faaliyetlerin belirlenmesinde iki metot kullanılır: 1) toplam sera gazı bütçesine katkı (sektörel veya toplam) ve 2) sera gazı trendlerine katkı. TÜİK aşağıdaki anahtar kategorileri belirlemiştir (UER Türkiye 2017, Özet Rapor 1.1). Türkiye’nin AKAKDO Anahtar Kategorileri Toplam bütçeye brüt katkı olarak   Sektör Gaz 2015 Emisyon 4.A.1. Orman arazisi olarak kalan orman arazisi CO2 -35 188.41 4.A.2. Orman arazisine dönüşen araziler  CO2 -21 486.81 4.G. İşlenmiş orman ürünleri CO2 -10 227.40 4.C.2. Tarım arazisine dönüşen araziler  CO2 2 593.58 Trend olarak  Sektör Gaz 2015 1990 Trend 4.A.1. Orman arazisi olarak kalan orman arazisi CO2 -35 188.41 -23 910.51 0.13 4.A.2. Orman arazisine dönüşen araziler CO2 -21 486.81 -4 412.36  0.08 4.G. İşlenmiş orman ürünleri CO2 -10 227.40 -4 368.20  0.04 4.D.2. Sulak alanlara dönüşen araziler** CO2   1 741.74  0.01 4.C.2. Tarım arazisine dönüşen araziler CO2 2 593.58  929  0.01 ** 2015 yılı için veri olmadığından, bu arazi kullanımı geçişinin nasıl anahtar kategori olduğu net değildir. Bu teklifte söz konusu durum nasıl iyileştirilmektedir? Önerilen uydu sistemi ve AKAKDO matrisinde yukarıdaki tabloda belirtilen anahtar arazi kategorilerinin doğruluğuna öncelik verilecektir (4.A.1, 4.A.2, 4.D.2, 4.C.2). Tüm anahtar kategoriler ve alt kategoriler Tier 2 ile raporlanmalıdır. Türkiye genellikle arazi temelli emisyonların hesaplanmasında Tier 1 ve Tier 2 metotlarını kullanmaktadır. Fakat, anahtar kategorilerin hepsi, ulusal veri ve (iyileştirilmiş) belirsizlikleri gerektiren Tier 2 seviyesinde raporlanmamaktadır. 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  2.2 Kyoto ve güncel AB gereklilikleri  Nisan 2018’de AB, 529/2013/EU sayılı Karar kapsamında açıklanan hükümlerle ilgili AB gerekliliklerini önemli ölçüde değiştiren Kyoto sonrası hesaplamalara ilişkin (2021-2030) 2020 sonrası AKAKDO için bir Konsey Yönetmeliği1 onaylamıştır (Kutu 1).  529/2013/EU sayılı Karar ve AB Konseyi Yönetmeliği (2018) 529/2013/EU sayılı Karar kapsamındaki raporlama gereklilikleri, BMİDÇS ve CRF Tabloları kapsamındaki hesaplama ve raporlama ile tam uyumlu olmadığı için ve yeni AB Konseyi Yönetmeliği ülkeleri (Kyoto sonrası) tam uyumluluğa yönlendirdiği için tavsiyemiz 529/2013/EU sayılı Karar kapsamındaki raporlama gerekliliklerinin göz önünde BULUNDURULMAMASI ve AV sisteminin 2021-2030 için AB Konseyi Yönetmeliği gereklilikleriyle uyumlaştırılması yönündedir.   Bu yeni AB Konseyi Yönetmeliği 2021 AKAKDO hesaplamaları için aşağıdaki gereklilikleri getirmektedir ve izleme ile raporlama açısından bunun çeşitli yansımaları olacaktır: 1. AB Konseyi Yönetmeliği ile uyumlaştırma  � Aktivite temelli raporlamadan arazi kullanımı temelli raporlamaya geçiş: hesaplamalar yalnızca arazi kullanımı kategorileri temelinde yapılacaktır (faaliyet temelli hesaplama ortadan kalkacak). Tutarlılık ve verilerin karşılaştırılabilirliğinin geliştirilmesi amacıyla Kyoto’daki aktivite temelinde hazırlanan CRF tablolarının yerini sera gazı envanter raporlama CRF tabloları alacaktır. � Baz yılı 1990 değil 2005-2009 olacaktır: Bu da baz dönemi için geçmişe yönelik AKAKDO matris verilerine ihtiyaç olduğu anlamına gelmektedir. � Devamlılık / değişimler: • Tarım arazileri (ekilebilir arazi ve mera) “net-net” olarak hesaplanır (baz yıla göre net emisyonlardaki fark), fakat baz yıllar 1990’dan 2005-09’a güncellenir. • Sulak alan raporlama 2026’dan itibaren zorunlu (2005-2009’e göre) • Orman arazisi dönüşümleri (ağaçlandırma/yeniden ormanlaştırma ve ormansızlaştırma) “brüt-net” olarak hesaplanır. Ormana dönüştürülen arazi 20 veya 30 yıl bu kategoride kalabilir. • Mevcut ormanlar (“yönetilen orman arazisi”) “Orman referans seviyeleri” ile hesaplanır ama Kyoto’ya göre kriterler önemli ölçüde değişmiştir. 2. Kyoto/AB orman tanımı sınırlamalarıyla uyumlaştırma  Mevcut sera gazı envanter verileri (AV izleme sistemi dahil) ve AB düzenlemeleri arasındaki en önemli uyumsuzluk Türkiye’nin orman tanımıdır. AB kapsamında, 2018 Konsey Yönetmeliği de dahil: ‘orman’ alan boyutu minimum değeri (0.05 - 1ha), ağaç tepe çatısı oranı (%10 -%30) veya nispeten eşit yoğunluğa sahip ve olgunluk çağında potansiyel ağaç boyu (3 - 5m) ile tanımlanan ağaçların oluşturduğu bir alan olarak tanımlanmaktadır. Türkiye mevcut durumda BMİDÇS kapsamında raporlama yaparken kendi ulusal orman tanımını kullanmaktadır, bu tanımda ormanlar, minimum 3ha orman alanında eşik değer belirtilmemiş fakat %10’dan küçük minimum tepe kapalılığına ve olgunluk çağında minimum 3m boyunda olan ağaçlık alanlar olarak tanımlanmaktadır.  Bu teklifte söz konusu durum nasıl iyileştirilmektedir? AB raporlama gerekliliklerine tam uyumun sağlanması amacıyla %10’luk tepe çatısı kapalılık oranı ve 1ha’lık MMU şeklinde bir orman tanımının kullanılması önerilmiştir. Fakat, yapılan istişareler üzerine, müşteri %10’un altında kapalılığı olan                                                            1 (AB) 525/2013 sayılı Yönetmelik ve 529/2013/EU sayılı Karar’ı değiştiren, 2030 iklim ve enerji çerçevesinde arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılıktan kaynaklanan sera gazı emisyon ve azaltımlarının dahil edilmesi hakkında AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 

Kutu 1: 529/2013/EU sayılı Karar ve AB Konsey Yönetmeliği (2018) 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  alanların orman altında raporlandığı mevcut sistemi devam ettirmeye karar vermiştir (bkz.Ek 8). 3.  AB Konseyi AKAKDO Yönetmeliği kapsamında zorunlu hesaplama ve raporlama AB Konseyi Yönetmeliği kapsamındaki hesaplama kuralları Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.’de sıralanan 4 gereklilikle uyum içerisinde olmaya devam edecektir: Arazi tanımlama ve takip, Kaynak değildir (Not-a-source) ilkesi, Yeni zorunlu aktiviteler, Şeffaf dokümantasyon. Bunlara bir de yeni gereklilik eklenmiştir: ‘no-debit (borç yok) kuralı’. Bu her bir Üye Ülkenin 5-yıllık uyum dönemlerinde (2021-25, 2026-30), hesaplama kuralları uyarınca AKAKDO sektöründe absorbe edilen karbon miktarının en azından salınan miktarla aynı olmasını sağlayarak karbon nötr olmasını gerektiren bir taahhüttür. Zorunlu hesaplama ve raporlama gereklilikleri, 529/2013/EU sayılı Karar (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) kapsamında zorunlu olanları da kapsayacak, aynı zamanda bir de yeni bir zorunluluk getirecektir: Doğal Müdahaleler (Natural Disturbances) (bkz. Tablo 1). Bu teklifte söz konusu durum nasıl iyileştirilmektedir? Orman Yönetimi ve bununla ilişkili A/R ve D (ağaçlandırma/yeniden ormanlaştırma ve ormansızlaştırma), orman tanımının AB eşik değerleriyle uyumlu olacak şekilde iyileştirilmesi ve daha yüksek çözünürlük sayesinde daha kolay izlenebilecektir. Doğal müdahaleler: Yangın ve böcek istilası mevcut istatistiksel veri kaynaklarından raporlanacaktır. Tarım Arazisi Yönetimi ve Mera Yönetimi: Arazi tanımlama ve izleme, tüm arazilerin standart şekilde kapsam içerisine alınması ve izleme sisteminin mekânsal çözünürlüğünün geliştirilmesi sayesinde iyileşecektir. AB arazi kullanımlarını ve geçişlerini mekânsal olarak tanımlamak ve zaman içerisinde bunun takibini yapmak daha kolay hale gelecektir. Bununla birlikte, arazi çalışmalarının takibini yapabilmek için tamamlayıcı veriler gerekecektir. Yıllık Arazi Kullanımı / Arazi Kullanım Değişikliği matrisleri AB/Kyoto ve Paris raporlama gerekliliklerindeki tüm zorunlu yönetim kategorilerini sunmaktadır. Yönetim faaliyetlerinin matrislerden nasıl raporlanacağına dair ayrıntılar için bkz. Ek 6. Tablo 1: Yeni AB AKAKDO Konsey Yönetmeliği kapsamında raporlanacak zorunlu arazi kategorileri. Yeni Konsey Yönetmeliği  kapsamında AB hesaplama kategorileri Raporlama: BMİDÇS- SG Envanterinden CRF tabloları Ağaçlandırılan arazi Orman arazisine dönüşen tarım arazisi, mera, sulak alan veya diğer arazi şeklinde raporlanan arazi kullanımı Ormansızlaştırılan arazi Tarım arazisi, mera, sulak alan, yerleşim yeri veya diğer araziye dönüşen orman arazisi şeklinde raporlanan arazi kullanımı  Yönetilen tarım arazisi Tarım arazisi olarak kalan tarım arazisi; tarım arazisine dönüşen mera, sulak alan, yerleşim yeri veya diğer arazi; veya sulak alan, yerleşim yeri ya da diğer araziye dönüşen tarım arazisi;  Yönetilen mera Mera olarak kalan mera; meraya dönüşen tarım arazisi, sulak alan, yerleşim yeri veya diğer arazi; ya da sulak alan, yerleşim yeri veya diğer araziye çevrilen mera;  Yönetilen orman arazisi Orman arazisi olarak kalan orman arazisi şeklinde raporlanan arazi kullanımı  Yönetilen sulak alan Sulak alan olarak kalan sulak alan; sulak alana dönüşen yerleşim yeri ya da diğer arazi; veya yerleşim yeri veya diğer araziye dönüşen sulak arazi  HWP İşlenmiş Orman Ürünleri Doğal Müdahaleler Müdahaleler (Disturbances) 2.3 Paris Anlaşması ve INDC izleme Türkiye’nin INDC kapsamında önerilen bazı faaliyetleri, sera gazı envanteri kapsamında belirlenen anahtar kategorilerden oluşmaktadır. Ayrıca, zorunlu faaliyetlerden olan bazı INDC’ler aynı zamanda Kyoto/AB kapsamında da anahtar kategorilerdir. Dolayısıyla, önerilen AV izleme sistemi, Türkiye’nin Paris Anlaşması kapsamındaki azaltım hedeflerinin bazılarının takip ve izlemesini de destekleyecektir. � Ormanlık yutak alanların artırılması: Orman arazisine dönüştürülen araziler (SG Env. Anahtar Kategori) 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  � Ulusal Ağaçlandırma Kampanyasının Uygulanması: Orman arazisine dönüştürülen araziler (SG Env. Anahtar Kategori) � Otlatma arazilerinin rehabilitasyonu: Mera yönetimi (AB zorunlu faaliyet) � Minimum toprak işlemenin desteklenmesi: Tarım arazisi yönetimi (AB zorunlu faaliyet) � Arazinin bozulmasının önlenmesi: Tarım arazisi, mera, orman yönetimi (AB zorunlu faaliyet ve SG Env. Anahtar Kategori: Orman Olarak Kalan Ormanlar) � Arazi toplulaştırmasından kaynaklanan yakıt tasarrufu  � Kontrollü gübre kullanımı  2.4  BMİDÇS, Kyoto ve 529/2013/EU kapsamında raporlamaya yönelik Akdeniz AV sistemleri Ülkelerin çoğu yıllık arazi kullanım değişiklikleri matrislerini oluştururken coğrafi bilgi haritalarını kullanmaktadır fakat halen aşağıdaki konularla ilişkili sorunlarla karşılaşmaktadır: � Harita üretim zamanlaması – haritalar yıllık olarak hazırlanmıyor, enterpolasyon ve projeksiyon gerekiyor  � Minimum haritalandırma birimi – Çoğu ülkede arazi kullanımı için 25 ha ve arazi kullanımı değişikliği için 5 ha minimum haritalandırma birimi (MMU) ile CORINE kullanılıyor. Bu da 5 hektardan küçük arazi kullanımı değişikliklerinin raporlanmadığı anlamına geliyor; � Harita lejantı – haritalarda verilen bazı kategoriler tam değil ya da raporlama için gerekli AKAKDO kategorilerinden farklı; � Haritalandırma faaliyetleri – haritalar arazi kullanımı / arazi örtüsünü tanımlıyor ama özel yönetim uygulamalarının izlenmesine imkan vermiyor. Bu sorunların üstesinden gelirken genellikle gerekli kategorilerde eksik bilgilerin tamamlanması için istatistiksel bilgiler ve/veya uzman kanaati kullanılmaktadır. Bazı ülkeler, arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliği matrislerini oluşturmakta sadece istatistik bilgisi kullanmaktadır. İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Malta için genel bir özet Ek 2Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.’de sunulmuştur. 2.5  Türkiye’deki AV sisteminde belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri Mevcut durumda, Türkiye’de orman dışı tüm arazi kullanım kategorilerinde raporlama yaparken mekânsal izlenebilen AV için CORINE kullanılmaktadır (Tarım Arazisi, Mera, Sulak Alanlar, Yerleşim Yeri ve Diğer Arazi). Orman AV içinse, 2004’ten bu yana mevcut olan ENVANIS Orman Örnekleme sistemi kullanılmaktadır. Bu iki veri seti arasındaki tutarsızlık BMİDÇS raporlamasında sorun olarak belirlenmiştir. Bu ve AV ile ilişkili diğer sorunlar, 2014 yılında yapılan Uzman Değerlendirme Ekibi (ERT) ülke içi değerlendirmede belirtilmiş ve Türkiye UER 2015/16 değerlendirmelerinde izlenmiştir. Tüm arazi kullanımı ve değişikliklerinin izlenmesi için tek, tutarlı ve karşılaştırılabilir bir metot sunan bu teklifle, Rapor 1.2, Rapor 2.1, ERT değerlendirmesi ve proje teklifinde Türkiye’deki AV sistemine ilişkin ifade edilen sorunlara çözüm önerilmektedir: 2.5.1 AKAKDO AV tutarsızlıkları CORINE ve ENVANIS, mera ve orman kategorileri tanımları ile veri toplama ve analiz ölçeğindeki farklılıklar nedeniyle birbiriyle uyumsuzdur. Tarım arazileri ve meralar için zaman içerisinde CORINE haritalarında, çoğunlukla farklı zamanlarda farklı sınıflandırmadan kaynaklanan tutarsız sınıflandırma sonuçları gözlemlenmektedir. CORINE’in mekânsal çözünürlüğü de yetersizdir (25ha MMU ve 5ha değişiklik MMU). Çoğu AB izleme sisteminde bu metodoloji, özelleştirilmiş olsa dahi, ulusal ve bölgesel uygulamalarda, özellikle de anahtar kategorilerde fazla genel kalmaktadır. Bu özellikle, MMU’lar, arazi tanımlama ve izlemeye ilişkin Kyoto CP2 gereklilikleri açısından önemlidir. Yakın zamanda edinilen Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPIS) veri seti, her ne kadar kapsamlı, mekânsal izlenebilen ve yüksek çözünürlüklü olsa da CORINE’le de ENVANIS’le de eşleşmemektedir. ENVANIS’te tanımlanan 22.3M ha’lık orman LPIS veri setinde haritalanan 14.3M ha’lık ormana denk gelmektedir. Fark 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  sadece tanımdan kaynaklanmaktadır (yani orman nedir, neden oluşur). Fakat SG envanteri açısından ortaya konan sonuçlar hangi tanımın benimsendiğine göre büyük fark yaratmaktadır. Çözüm: Önerilen izleme sisteminde 1ha MMU ile 30m piksellik yüksek bir çözünürlükle veri setleri sunulacaktır. Tematik değerlendirme 1990 – 2015 arasındaki 25 yıllık dönem boyunca tutarlı olacaktır ve 1990, 2000 ve 2015 referans yılları arasında gözlemlenen gerçek değişiklik yıllarının belirlenmesi için gelişmiş spektral imza değerlendirmesi kullanılacaktır. 2.5.2 Arazi kapsamının tam olmaması Türkiye’de tüm arazi ve arazi kullanım geçişlerinin envanterde metodolojik açıdan tutarlı bir şekilde yer alması yönünde bir ihtiyaç vardır. An itibariyle, Türkiye’nin SG envanteri ülkenin tamamını kapsamamaktadır ve dolayısıyla tüm mevcut SG kaynak, SG yutakları ve tüm gazlar mevcut değildir. Bu nedenle, Türkiye’de mevcut durumda özellikle de tarım arazileri ve meralara ilişkin arazi kullanımları arasındaki önemli geçişler eksiktir (eksik geçişler için bkz. Ek 5). Ayrıca, BMİDÇS’nin gerektirdiği kadar şeffaf olmak adına, SG envanteri hazırlanmasında kullanılan varsayım ve metodolojilerin gelecekteki raporlama çalışmalarında tekrarlanabilmelerini ve değerlendirilmelerini kolaylaştırmak için net bir şekilde dokümante edilmesi gerekir. Çözüm: Önerilen izleme sisteminde 1990 – 2015 dönemi için ülkenin tamamına yönelik duvardan duvara (wall-to-wall) kapsama sunulmaktadır. Raporlanan arazi alanının her yıl sabit kalmasının sağlanmasıyla, arazi alanının tamamı, Diğer Arazi kategorisi de dahil olacak şekilde raporlanmaktadır. Tam şeffaflık ve tekrar edilebilirliği sağlamak adına seçilen metodoloji sağlamdır, güvenilirdir ve net bir şekilde dokümante edilmektedir. 2.5.3 Orman tanımının karşılaştırılabilirliği Mevcut SG raporlama sürecinde orman arazi kullanımları ulusal orman tanımı temel alınmaktadır, bu tanımda MMU 3 ha’dır ve %10’un altında tepe çatısı yoğunluğuyla bozuk orman yer almaktadır. Bu tanım 529/2013/EU sayılı AB Kararıyla uyumlu değildir; karara göre MMU 0.05 ha - 1 ha aralığında olmalıyken minimum kapalılık %10 ve %30 arasında olmalıdır. Çözüm: İzleme sisteminde, SG raporlamasında kullanılmak üzere, %10 minimum eşik ve 1ha MMU olacak şekilde AB ile uyumlu orman tanımının benimsenmesi önerilmektedir . 2.5.4 Tarım arazisi ve meraların tanımlanması ve izlemesi  Mevcut durumda, Türkiye tüm tarım arazisi ve mera alanlarını raporlamamaktadır. Tarım arazisi/mera olarak kalan tarım arazisi/mera ve diğer arazi kullanımı kategorilerinden/kategorilerine geçişler eksiktir. Envanterdeki meralara ilişkin aktivite verilerini (AV) sağlayacak ulusal bir mera haritası yoktur. BMİDÇS tarafından envanterde tutarlı mera AV olmaması hususunda yorum yapılmıştır. Bunlar Türkiye’nin AKAKDO SG envanterinde anahtar kategorilerdir ve ilgili eksikliklerin giderilmesi gerekir. Çözüm: İzleme sistemi, ülke genelinde hem mera hem de tarım arazileri tutarlı bir şekilde tespit edilecek ve izlenecektir ve bu anahtar kategoriler için tüm ülke kapsam içerisinde olacaktır. 2.5.5 AKAKDO kategorileri için AV belirsizlikleri Yapılan hesaplamaların, mümkün olduğunca, gerçek emisyon ve azaltımlardan sistematik bir şekilde yüksek ya da düşük olmaması gerekir ve belirsizlik seviyelerinin mümkün olduğu kadar azaltılması gerekir. Mevcut envanterlerde doğruluğun artırılması için yeterli alt kategori sınıflandırması yapılamamaktadır, ya da yeterli dokümantasyon sunulmamaktadır. Bazı AV’ler için verilen belirsizlik değerleri hakkında şüpheler dile getirilmiştir ve bunların seçimine ilişkin kanıt sunulması gerekir. ERT “Her bir AKAKDO kategorisi ve sektör toplamı için belirsizlik hesaplamalarının   ilgili IPCC rehber ilkeleri uyarınca yapılmasını” salık vermiştir. Çözüm: Yaklaşımımız kapsamında, tüm AV ve her bir referans yılı için niceliksel doğruluk değerleri sağlanması amacıyla doğrulanmış kalite değerlendirme prosedürleriyle birlikte mümkün olan en yüksek doğruluk düzeyi ve tam dokümantasyon sağlanacaktır, böylece IPCC rehberleri uyarınca belirsizlik değerlendirmesini destekleyen test edilmiş ve güvenilir rakamlar sağlanacaktır.   
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  3 Tanımlar  3.1 Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Tanımı FAO’nun ortaya koyduğu tanım çerçevesinde “Arazi örtüsü” ve “arazi kullanımı” terimlerinin doğru biçimde kullanılması çok önemlidir. CORINE Arazi Örtüsü dahil olmak üzere birçok terminolojide “örtü” terimi “kullanım” ile karıştırılmaktadır.  Arazi örtüsü yer yüzeyinin üzerinde gözlemlenen (biyo) fiziksel örtüdür.   Arazi kullanımı insanların belirli arazi örtüsü tiplerini oluşturmak, değiştirmek veya korumak için gerçekleştirdikleri düzenlemeler, faaliyetler ve girdiler olarak tanımlanmaktadır. Böylelikle arazi kullanımı, arazi örtüsüyle insanların kendi ortamlarında gerçekleştirdikleri eylemler arasında doğrudan bağlantı kurmaktadır. Arazi örtüsü, elektromanyetik spektrumun farklı parçaları aracılığıyla sensörler tarafından yakalan doğal arazi görüntülerin biyofiziksel özelliklerini analiz ederek uydu görüntülerinden doğrudan tespit edilebilir.  Arazi kullanımı tespiti genellikle doğrudan yapılamaz ve uydu görüntülerinden ve yardımcı verilerden gelen verilerin uzman bilgisiyle değerlendirilmesi gerekmektedir.  Örneğin, çok yıllık bitkileri bitişik bir ormandan ayırt etmek için, uydu görüntüsündeki spektral özellikleri çok benzediğinden detaylı bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.  Arazi kullanım kategorisinin tanımına bağlı olarak, ilgili arazi örtüsüne (ör. Yerleşim yerleri) yeterince benzerdir. Yerleşim alanların gözlemleri doğrudan arazi kullanımı olarak sınıflandırılabilir veya arazi bilgisi kategorisinin uzman bilgisi veya referans veri setleri kullanılarak belirlenmesi gerekir. Bazı durumlarda, arazi örtüsünün tekrar tekrar gözlemlenmesi ve sonucunda belirlenen davranış, arazi kullanımının tespit edilmesine de imkân sağlamaktadır. Örneğin, tek yıllık bitkiler, zaman içinde bazı noktalarda meralardan ayırt edilemeyebilir, ancak büyüme mevsimi boyunca düzenli olarak gözlemlendiğinde, yapay yeşillendirmenin net örüntüsü ve hasat açık bir biçimde fark edilmekte böylece doğal bitki örtüsünden (örnek; Meralar) açıkça ayırt edilmektedir. Tüm AKAKDO kategorilerinin ve alt kategorilerinin haritalaması hem uydu gözlemleri hem de mevcut yardımcı veriler kullanılarak sağlanmıştır.  3.2 Arazi Kullanımı Kategorileri ve Alt Kategoriler Net bir şekilde tanımlanmış arazi kullanımı kategorileri ve alt kategoriler şeffaf raporlama ve doğru AKAKDO izleme sistemi için gereklidir. Tablo 2,Ek 7’de belirtilen ayrıntılı bir açıklama ile Aktivite Verilerini izleme sistemi için önerilen AKAKDO kategorilerini ve alt kategorilerini listelemektedir. Tüm kategorilere ve alt kategorilere 1ha'lık ortak bir MMU uygulanacaktır. Tablo 2: Türkiye Aktivite Verisi izleme sistemi için önerilen arazi kullanımı kategorileri ve alt kategoriler  BMİDÇS Kategorisi Arazi kullanımı alt kategorisi Açıklama 
Orman arazisi Bozuk orman Kapalılık oranı %10’nun altında olan ağaçlarla kaplı alanlar Yaprak döken orman Yaprak döken ağaçların baskın olduğu ormanlar İğne yapraklı orman İğne yapraklı ağaçların baskın olduğu ormanlar  Karma orman Yaprağını döken ve iğne yapraklı ağaçların karma şekilde yer aldığı heterojen yapıdaki ormanlar  Tarım arazisi Tek yıllık bitkiler Tek yıllık bitkilerin yetiştiği bütün araziler  Çok yıllık bitkiler Çok yıllık bitkilerin yetiştiği bütün araziler  Meralar Otsu Odunsu bitki örtüsü bulunmayan otsu yapıdaki bütün alanlar  Sulak araziler Rezervuarlar  Baraj inşaatları sonucunda oluşan su kütleleri. Yerleşim yerleri Yerleşim yerleri Şehirler ve köyler, sanayi, kara ve demiryolları, limanlar ve havaalanları dahil tüm yapay alanlar Diğer araziler Diğer araziler Kayaçlarla kaplı araziler, kumullar, çıplak topraklar vb. gibi önceki tanımlara uymayan tüm araziler *Bu sınıf, müşterinin açık talebi ile Orman arazisi altında raporlanmaktadır (bkz. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Müşteri, Orman arazisi altındaki bozuk ormanların rapor edilmesinin Kyoto ve AB yönetmeliklerine uygun olmadığını ve dolayısıyla AKAKDO raporlarının bu düzenlemelere artık uymadığını bilmektedir.  
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  4 1990 - 2015 dönemi için AKAKDO İzleme Metodolojisi 4.1  Sistemin Kilit Özellikleri AKAKDO aktivite verilerini ve 1990'dan 2015'e kadar olan dönemdeki değişiklikleri analiz etmek için, duvardan duvara (wall-to-wall) mekânsal izlenebilen haritalamalara dayanan, Türkiye'nin tüm arazileri için bir uydu tabanlı Dünya Gözlem Aktivite Verileri izleme sistemi önerilmiştir.  Duvardan duvara uydu arazi izleme sistemi, Brezilya, Meksika, Peru, Endonezya, DKC, Ekvator, Kolombiya gibi Ek-1'de olmayan ve yeterli arazi verisi bulunmayan ülkelerle büyük ülkeler için mevcut çabalarla uyumludur. Faaliyet 1'de gerçekleştirilen güncel konuların analizini ve bu dokümanın 2. Bölümündeki tüm ilgili gereklerin gözden geçirilmesini takiben, önerilen izleme en iyi uygulama kılavuzlarındaki Yaklaşım 3'ü kullanacaktır.  Sistem yıllık olarak eksiksiz biçimde arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliği matrislerini ortaya koymakta ve yüksek mekânsal çözünürlükte (30m, 1 hektar MMU) tutarlı bir mekânsal veri izleme ve değerlendirmesine imkân sağlamaktadır. Matrisler arazi kullanımı ve altı adet BMİDÇS arazi kullanım kategorisi ve bölüm 3 ve Ek 7’de belirtilen ilgili alt kategoriler arasındaki arazi kullanım değişikliği üzerine rapor ortaya koyacaktır. Her bir arazi birimi sadece bir arazi kullanımı kategorisine tahsis edilmekte ve çifte hesaplama ve eksiklikleri ortadan kaldırmaktadır. Bütün arazi kullanımı ve arazi kullanım değişikliği kategorilerine ilişkin tutarlı bilgilerin sağlanmasıyla birlikte CORINE Arazi örtüsünden ve EVANIS’ten gelen arazi kullanımı verilerindeki mevcut tutarsızlıklar giderilmektedir.  Zaman serileri arasında tutarlılığı sağlamak için 1990 2000 ve 2015 olmak üzere üç referans yıl belirlenmiş olup, 2000 yılı ara bir zaman dilimi olarak seçilerek sınırlar tanımlanmıştır (Şekil 2). 
 Şekil 2: Türkiye için öngörülen uydu tabanlı duvardan duvara (wall-to-wall) arazi izleme sistemi Aşağıdaki hususlar yerine getirilerek benzer yaklaşımlar diğer Akdeniz ülkeleri tarafından da ortaya konmuştur.  1. Zaman serilerindeki yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden seçilen referans yıllara ilişkin (burada 1990, 2000, 2015) detaylı bir haritalama yapılması,  2. Söz konusu referans yıllar arasındaki değişikliklerin tespit edilmesi,  3. İleri düzeyde analizlerin yapılmasıyla ara yılların değerlendirilmesi   4.2  Metodolojik yaklaşım Mevcut büyük miktarlardaki bilgi potansiyeli, geçmişe ait uydu arşivleri, zaman serileri ve büyük veri hacimlerinin ortaya çıkışı göz önünde bulundurulduğunda, yüksek kaliteli / yüksek çözünürlüklü arazi örtüsü ve arazi kullanım matrislerinin maliyet etkin bir biçimde üretimi için tam otomatik işleme araçlarının kullanılması vazgeçilmezdir. İzleme sistemi, tek bir işleme metodolojisinde bir araya getirilen operasyonel uydu haritalama teknolojilerini2 kullanacaktır. 

                                                           2GeoVille, Copernicus Arazi İzleme çerçevesinde Türkiye için duvardan duvara haritalamalar da dahil olmak üzere çok sayıda büyük ölçekli haritalama çalışmasında uygulanan arazi izleme yeryüzü platformu altında bir haritalama sistemi kullanmaktadır. GeoVille, Dünya Gözlem Veri Merkezi aracılığıyla gerekli yüksek başarımlı hesaplama BT altyapılarını da 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Bu bölümde diğer kısımlar aşağıdaki hususların ana hatlarını ortaya koymaktadır; 
• İzleme sistemi için veri toplama ve yakalama (kısım 0),  
• Bütün verilerin hazırlanması ve ön işleme yapılması için gerekli adımlar (kısım 4.2.2) 
• Yıllık değişim matrislerinin türevleri de dahil olmak üzere uydu görüntülerinden alınan arazi örtüsü ve arazi kullanımı haritalarının işlenmesi (kısım 4.2.3), 
• Harita ürünlerine uygulanan doğruluk değerlendirmeleri (kısım 4.2.3.5).  

 Şekil 2: Uydu tabanlı AKAKDO izleme için metodolojik yaklaşım 4.2.1 Veri yakalama Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri 1990-2015 dönemi için arazi kullanım matrislerini oluşturmak için birincil veri kaynağı olacaktır. Önerilen sistem, arazi yüzeylerinin, okyanusların ve atmosferin izlenmesinde uzmanlaşmış çok sayıda uyduyu barındıran ve Avrupa Birliği’nin yeni nesil Yeryüzü Gözlem Programı olarak anılan ve Sentinel uydularına sahip Copernicus Dünya Gözlem programından gelen Avrupa Komisyonu verilerini ücretsiz olarak kullanmaktadır. Yüksek çözünürlükte (10-20m) Sentinel 1 (radar) ve Sentinel 2 (optik) görüntüler 2014 ve 2015 yıllarından bu yana mevcut olup, 2015 arazi kullanımı haritası için kullanılacaktır. Böylelikle izleme sistemini geleceğe taşımak için Aktivite Verilerinin geçmişe dönük değerlendirmesini yapacak ve izleyecektir. Aktivite verilerinin geçmişe dönük değerlendirmesinin yapılması için ABD Landsat programından gelen zaman serisi verileri kullanılacaktır. Landsat uydu programı, 30m mekânsal çözünürlükte, 8 uyduyu kapsayan ve 1972'den bugüne kadar kırk yılı aşkın bir süredir devamlı çalışan bir Dünya Gözlem programıdır (Şekil 3).  

 Şekil 3: Landsat ve Sentinel uydularının kullanım sürelerine genel bir bakış                                                            oluşturmuştur. (https://www.eodc.eu) dünya çapında uygulamalar için yüksek kaliteli coğrafi bilgi ürünleri üreten büyük veri işleme zincirlerinin uygulanmasını kolaylaştırır. 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  1990 ve 2000 yılları için sırasıyla Landsat-5 ve Landsat-7 uydu görüntüleri arşivlerden temin edilebilmektedir. Tüm Landsat arşivi olan Landsat-5-8 de tüm ara yıllar için temin edilecektir. Tablo 3Fehler! Ungültiger Eigenverweis auf Textmarke., 2 Dünya Gözlem Programına genel bir bakış sunmaktadır. Tablo 4Tablo 4 tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde bugüne kadar elde edilen toplam ham uydu görüntü miktarını, 1990-2015 arasındaki 25 yıllık dönemi özetlemektedir.  seçilen referans yılları için veri mevcudiyetine ilişkin genel bir bakış sunmaktadır. Tablo 3: ABD Landsat programı ve Avrupa Sentinel programına genel bakış. Çözünürlük ve Frekansın, gelecekteki tüm değerlendirmelerin temel alınacağı Sentinel programıyla nasıl büyük ölçüde geliştirildiğine dikkat edin. Program Kısa Açıklama Uydular Kullanım Süresi Çözünürlük Frekans 
ABD Landsat 1970'lerden bu yana, çok spektralli yüksek çözünürlüklü görüntünün (30m mekansal çözünürlük) dünya çapında zaman serisi kapsamı. 

Landsat-5 1984 - 2011 30 m 16 gün Landsat-7 2000’den beri 30 m 16 gün Landsat-8 2012’den beri 30 m 16 gün AB Copernicus Sentinels 2015'ten itibaren çok spektralli yüksek çözünürlüklü optik ve SAR görüntü verilerinin (10m mekansal çözünürlük) dünya çapında zaman serisi kapsamı. 
Sentinel-1A, Sentinel-1B 2014’den beri 10 m 15 gün Sentinel-2A, Sentinel-2B 2015’den beri 10 m 5 gün Tablo 4 tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde bugüne kadar elde edilen toplam ham uydu görüntü miktarını, 1990-2015 arasındaki 25 yıllık dönemi özetlemektedir. Tablo 4: 1990 ve 2015 yılları arasında Türkiye için Aktivite Verilerinin üretimi için elde edilmiş veri hacimleri. Uydu Uydu görüntüleri Veri hacmi (GB) Landsat 5 ~ 18,000 ~ 2.700 Landsat 7 ~ 3800 ~ 900 Landsat 8 ~ 3000 ~ 2.700 Sentinel 1 ~ 2800 ~ 1.400 Sentinel 2 ~ 4,200 ~ 2.100 Toplam ~ 31.800                 ~ 9.800 GB (~ 9,8 TB)  Söz konusu Dünya Gözlem veri deposu, Türkiye için kamu kaynaklarından elde edilen ve Faaliyet 1.1 sırasında belirlenen mevcut yardımcı coğrafi referans verileriyle birleştirilecektir. Bu, arazi doğrulaması yapmak, genel doğruluğu artırmak ve sınıflandırma sonuçlarını iyileştirmek için kullanılacak İzleme Sistemi için ikincil veri kaynağıdır. Aşağıdaki uluslararası mekânsal olarak izlenebilen veri setleri kullanılacaktır:  

• Orman, mera, su geçirmezlik ve sulak alan için CORINE Arazi örtüsü (1990, 2000, 2015) ve Yüksek Çözünürlüklü Arazi Örtüsü Katmanları (HRL) dahil olmak üzere Copernicus arazi izleme verileri 
• Global Cropland Map (USGS, NASA), JRC global su katmanı, Hansen orman ve orman değişim haritaları, ESA CCI arazi örtüsü haritası gibi diğer küresel bilimsel veri katmanları  Ek olarak, FAO Collect Earth gibi arazi tabanlı veri setleri kullanılabilir.  Bunların dışında, Türkiye’nin ulusal veri setleri zaman içerisinde Bileşen 4 üretim aşaması için Proje kapsamında temin edilebilirse dikkate alınacaktır (En geç 1 Eylül 2018). Koyu harflerle yazılan veri setleri üretim için esastır! 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  
o LPIS (16 tarım ve 9 tarım dışı arazi örtüsü tipinde mekânsal olarak izlenebilen veri setleri) 
o Toprak ve iklim haritaları (esas alınan 1980 yılı, 2016 güncelleme) 
o ENVANIS 
o Orman Envanteri (1972, 2004) 
o Başlangıç arazi kullanım tipi ile rezervuar alanları ve inşaat tarihleri 
o TÜİK arazi, gübre ve yıllık mahsul üretimi verileri ile ilgili veriler 
o Turbalık izin ve çalışma derinliği verileri 
o Kavak ağaçları için aktivite verileri 
o Odun üretim verileri 
o Orman yangını istatistikleri 
o Kaçak kesme verileri 
o Mera rehabilitasyon verileri 
o ORBIS sistemi (Ormanlara ilişkin genel bilgiler + Yangın yönetim sistemi) 
o ARIS (Arazi örtüsü veri tabanı) 
o Ulusal otlak kullanımı ve yönetimi projesi 
o STATIP projesi (uydu verilerinden gelen haritalar; 2013) 
o TARBIL projesi (Tarımsal izleme ve bilgi sistemi projesi; 2008) Söz konusu teklif kapsamında bugüne kadar, tüm verilerin değerlendirme için kullanılabilir hale getirilemeyeceği, ancak tüm verilerin Faaliyet 4.2'de kullanılmak üzere temin edilmesi / toplanması gerektiği unutulmamalıdır. Paydaşların izleme sisteminin uygulanması için bu verileri sunmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. 4.2.2 Veri Ön işleme Uydu görüntülerinden arazi örtüsü ve arazi kullanımı haritalaması (esas olarak uydu görüntüsünden tematik haritanın üretimi), ön işleme ve sınıflandırma dahil olmak üzere genel olarak birkaç aşamaya ayrılabilir. Verilerin ön işlemeye tabi tutulmasının amacı, belirli bir zaman diliminde uydu görüntülerinin mümkün olan en iyi temsili kapsamlarını oluşturmaktır. Uydu verilerinin yeterli şekilde işlenmesi, optimum arazi kullanımı ve arazi kullanımında değişiklik sınıflandırması ve dolayısıyla izleme için temel oluşturur. Dünya-Gözlem (EO) verilerinin önceden işlenmesi önemlidir ve tüm verilerin ortak kartografik projeksiyon sistemleri ile eşleşmesi için geometrik düzeltmeyi, veri yakalama hatalarının ve görüntü gürültüsünün kaldırılmasını ve bulut ve bulut gölgeleri gibi kirlenmiş görüntü parçalarının maskelenmesi dahil olmak üzere atmosferik düzeltmeyi hedeflemektir (Coppin ve ark., 2004). Uzmanlaşmış ve tam otomatik yazılım çözümleri (örnek Sen2Cor), Landsat 5, 7, 8 ve Sentinel 2'deki farklı sensörlerden elde edilen görüntülere özel ön işleme işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.  Görüntü sınıflandırması için görüntülerin işleme zincirine entegrasyonu yapılan Sentinel 1 (radar) görüntülerini hazırlamak maksadıyla ayrı ön işleme prosedürleri kullanılmaktadır.  Tüm Sentinel-2 ve Landsat görüntüleri için Yer-Gözlem verilerinin ön işleme iş akışı aşağıdaki adımlardan oluşur: a. tüm optik veriler için geometrik tutarlılık kontrolü ve adaptasyonu (gerekirse),  b. bulut ve bulut gölge tespiti ve maskeleme c. radyometrik ayarlama (Atmosferik düzeltme)  d. mozaikleme Söz konusu ön işleme adımlarından elde edilen ürünler, atmosferik efektleri giderilmiş uydu görüntüleriyle tutarlı olacak ve bulut ve bulut gölgelerinin neden olduğu gürültü ve parazitlerden temizlenecektir. Ek olarak, görüntüler coğrafi olarak ortak bir sistem ve projeksiyonda kullanmak üzere hazırlanmaktadır.   
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 Şekil 4: Ön işleme sırasında spektral ve coğrafi geliştirme, görüntü sınıflandırması için tutarlı bir temel oluşturur. 4.2.3 Arazi örtüsü ve arazi kullanımı haritalaması Bu bölüm, ön işlemiş görüntü verisinden arazi örtüsü ve türetilmiş arazi kullanım bilgisi oluşturmak için uydu görüntüsü sınıflandırma sürecini açıklamaktadır. 4.2.3.1 Sınıflandırma yöntemleri Bir uydu tabanlı arazi izleme sistemi, görüntü piksellerinin arazi örtüsüne sınıflandırılmasına dayanır (Şekil 5). Denetlenen sınıflandırma yöntemleri, bilinen arazi örtüsü / kullanımı olan bir dizi eğitim alanına dayanır. Önerilen sistem, örneklenen kategorilerin her biri için eğitim alanlarından (Şekil 6) türetilen spektral imzaları kullanarak en son teknoloji otomatik arazi sınıflandırma algoritmalarını uygulayacak ve bu da mümkün olduğunda mevcut yardımcı verilerden türetilecektir. Arazi örtüsü sınıflandırmasının önemli bir parçası, önceden işlenmiş uydu verilerinden kalibre edilmiş biyo-fiziksel parametrelerin hesaplanmasıdır, örnek olarak Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI) veya Normalleştirilmiş Fark Su Endeksi (NDWI) gibi vejetasyon parametrelerinin fiziksel ölçümleri verilebilir. 

 Şekil 5: Görüntü sınıflandırması, çok spektralli bir görüntüden tematik bir harita oluşturma sürecidir. Son yıllarda, Dünya Gözlem haritalama teknolojisi, tekdüze görüntü sınıflandırma yöntemlerinden yapay zeka kullanan zaman serileri veri kullanımına geçmiştir. Sınıflandırma, yapay zeka ile öğrenmeye dayalı yeni denetlenen ağaç tabanlı sınıflandırma yaklaşımları kullanılarak gerçekleştirilecektir (örneğin, Rasgele Orman). Bu yapay zeka ile öğrenme algoritmaları için girdi olarak, Bölüm 0.’de belirtilen diğer veri setlerinin yanı sıra Yüksek Çözünürlük Katmanları (2015 için) veya CORINE Arazi örtüsü (2000 ve 1990 için) gibi yerinde bulunan kaynaklardan bir dizi eğitim örneği ortaya konacaktır. Eğitim örnek noktalarındaki spektral bilgiler ve biyo-fizik indeks verilerine dayanarak, algoritma özellikleri sınıflandırmayı öğrenir ve arazi örtüsü sınıflarını ayırt etmek için girdi parametrelerinin en önemli kombinasyonlarını tanımlar. Bunu yaparak, büyük veri depoları tutarlı bir şekilde analiz edilebilir. 



  

Faaliyet 4.1: AKAKDO İzleme Sistemi Teklifi 18  

Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  

 Şekil 6: Eğitim örnekleri, kategorilerin her biri için (örnek; Orman, çıplak toprak, su, vb.) uydu görüntüsünün kapalı dalga boylarında temsili spektral imzalar üretmek için kullanılır.  Gelişmiş, kanıtlanmış bir yaklaşım, arazi alanlarını bitki örtüsü fenolojisine ve doku gibi diğer görüntü değişkenlerine göre sınıflandırmak amacıyla, aylık veya mevsimsel gözlemlere dayanan spektro-zamansal imzaları kullanır. Şekil 7, mevcut uydu ve yardımcı referans verilerinin tamamını kullanan AKAKDO Aktivite Veri haritalarının üretimi için jenerik işleme zincirini göstermektedir.   Şekil 7: AKADO üretim işleme zincirinin sadeleştirilmiş iş akışı  altı arazi kullanım kategorisinin ve bunların alt kategorilerinin her biri için spesifik yaklaşımları özetlemektedir.   Şekil 7: AKADO üretim işleme zincirinin sadeleştirilmiş iş akışı 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Tablo 5: Bütün kategoriler ve alt kategoriler için önerilen sınıflandırma yaklaşımı  Kategori Önerilen sınıflandırma yaklaşımları 
Orman 

Yaprak döken ve iğne yapraklı ormanların belirlenmesi, bu iki sınıf arasında ayrım yapmak için fenolojik değişimlerin kullanıldığı zaman serisi analizine dayanmaktadır. Copernicus HRL Orman katmanları 2015 ve 2012 kesin referans olarak kullanılmıştır. Bu farklılaşmadan sonra baskın ağaç türü olmayan alanların karma orman olarak sınıflandırıldığı 1 hektar boyutunda bir yerel filtre uygulanacaktır. Bozuk orman (% 10’nun altında kapalılık) orman alanı altında da rapor edilecektir. Orman ağaçlarının tipik spektral imzası, münferit ağaçların (genellikle çıplak toprak veya mera) arasındaki alanın dominant imzası tarafından bastırıldığı için, bu alanların saptanması doğal olarak zordur. Bu nedenle, bozuk ormanlar, verimli ormanlara (% 10’nun üzerinde) yakın yerlerde oluşur ve tespit edilmeleri için bu bölgelere odaklanılmalıdır. 

Tarım arazisi 

Tarım arazileriyle meraların ayırt edilmesi görüntü sınıflandırmasında karmaşık bir görevdir ve çok aşamalı veri analizlerini ve referans arazi doğrulama verilerini gerektirir. Tek yıllık bitkiler, bitki örtüsü fenolojileri (bitki örtüsü durumunun periyodik değişimi) nedeniyle tespit edilebilir. Öte yandan, çok yıllık bitkilerin diğer odunsu bitki örtüsüne kıyasla benzer spektral özelliklere bağlı olarak orman alanlarından ayırt edilmesi zordur. Bu nedenle, çok yıllıkların tanımlanmasına yardımcı olmak için (örn. 2015 için LPIS) yardımcı bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Global NASA Crop katmanı ve CORINE, her iki bitki alt kategorileri için örnekler hazırlamak maksadıyla kullanılır. Türkiye genelinde 25 yıl boyunca tam otomatik sınıflandırma yaklaşımı, farklı bitki türlerini güvenilir bir şekilde tespit edememektedir, bu nedenle istatistiksel bilgi (örn. TÜİK), daha sonra tespit edilen bitki alanlarına uygulanan bitki türü oranlarını hesaplamak için kullanılabilir. TÜİK veritabanı tüm ülkeyi temsil etmektedir. LPIS veri setinin Ekim 2018'in sonundan önce Konsorsiyum tarafından kullanılabilir hale getirildiği göz önünde bulundurulduğunda, 2015 yılı için bitki türlerinin daha fazla farklılaştırılması ve geçmişte yapılan değişiklikleri mümkün olabilir. Bitki türlerinin LPIS'e göre nasıl daha fazla ayrıştırılabileceğine dair ayrıntılar için lütfen 8. maddeye bakınız (Appendix 8). Mera Mera alanları, zaman içinde tespit edilen spektral özellikler ile sınıflandırılmaktadır.  
Sulak alan Açık (yapay) su kütleleri, aniden ortaya çıktığı andaki bir zamanı (örneğin bir baraj inşaatı) ve bu tarihten sonraki devamlılığı göz önüne alındığında uydu verileriyle kolayca tespit edilebilir. Sulak alanları verimli bir şekilde tanımlamak için farklı endeksler (örn. Normalleştirilmiş Fark Su Endeksi (NDWI)) kullanılır. Tespit doğruluğunu artırmak için baraj inşaatlarına ilişkin yardımcı verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Yerleşim yeri Yerleşim alanlarının tespiti için, NDVI gibi indeksler, hem bitki olan hem de bitkilenme olmayan alanları gösterdiği için kullanılır. HRL ve CORINE veri setleri, arazi doğrulamasını yapmak için kullanılabilir. Diğer araziler Çıplak toprak, kum, kayalar ve tuz bataklıkları ile kaplı alanlar diğer araziler olarak sınıflandırılacaktır. Kalıcı kar ve buz da eğer herhangi bir yılda Türkiye'de mevcut ise bu kategoriye girecektir.  4.2.3.2 Arazi kullanımı mevcut durum tespiti Üç referans yılın (1990, 2000 ve 2015) her biri için, yukarıda açıklanan sınıflandırma prosedürleri uygulanarak bir arazi örtüsü haritası çıkartılacaktır. Çıktılar, özellikle çok yıllık bitkilerin ayrıştırılması için, bölüm 0.’de, listelenen Türkiye için mevcut veri setleri kullanılarak daha da geliştirilecektir. Farklı zaman adımları için mevcut olan farklı veri ve veri miktarından dolayı, 1990-2015 dönemlerinin tamamında tutarlı çıktılar elde etmek için özel metodolojiler uygulanmalıdır. 2015 2015, bu projede haritalama ve Aktivite Verilerinin raporlaması için en yeni referans yıldır. Copernicus programı ile yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin kullanılabilirliği önemli ölçüde iyileşmiş ve izleme sistemi hem Sentinel 2 (10-20m) hem de Landsat 8 (30m) görüntülerini üretim sürecine dahil ederek bu zengin bilgiyi kullanabilmektedir. Haritalama, Sentinel 1 radar (SAR) verilerinin entegrasyonu ile daha da geliştirilecektir. Radar bulutlara nüfuz eder ve güneş ışığına bağlı değildir ve bu sayede gündüz ve gece oldukça faydalı bulutsuz görüntüler üretir. Uydu görüntülerinin yüksek oranda kullanılabilirliğinin yanı sıra, 2015 yılında haritalamayı desteklemek için oldukça hassas, mekânsal olarak izlenebilen bilgi ürünlerinin kapsamlı bir listesi bulunmaktadır. Bunlar arasında LPIS, Orman, Sulak Alanlar, Meralar ve Yerleşim yerleri ve diğer küresel 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  veri katmanları (örneğin USGS Global Crop Maps) ve diğer yardımcı veriler için Copernicus Yüksek Çözünürlük Katmanları (HRL) bulunmaktadır. 2000 2000 ara referans yılının haritalaması temelde Landsat 5 görüntülerinin desteğiyle Landsat 7'ye dayanmaktadır. CORINE yardımcı veri olarak kullanılır. 1990 1990 referans yılı, AKAKDO raporlaması için baz yıl olup, öncelikle haritalama noktasında Landsat 5 görüntülerine dayanmaktadır. 20 yıllık geçiş kuralını dikkate alarak, 1970'den 1990'a kadar olan zamanın 1990 haritasının tanımı için gözden geçirilmesi beklenmektedir (bkz. D4.2.1). Landsat uydu programı 1972'de başlamıştır, ancak 1980'lere kadar uydu verileri Türkiye için nadiren kullanılabilir olup diğer Akdeniz ülkeleri tarafından seçilen yaklaşımların değerlendirilmesine bakıldığında, 1990 baz haritaları için birincil girdinin ulusal orman istatistikleri olduğu görülmektedir. Türk ulusal orman envanteri 1972 için mevcuttur, ancak mekânsal olarak izlenebilir değildir ve orman için uyumsuz bir tanım kullanır, bu da 1970-1990 döneminin değerlendirilmesinde çok sınırlı bir kullanım olduğu anlamına gelir. Söz konusu yüksek derecedeki belirsizliklerin üstesinden gelmek için, bazı ülkeler (örneğin, Yunanistan) 1990 yılını olduğu gibi rapor etmeyi seçmiş ve o tarihten itibaren her türlü arazi kullanım değişikliğini ortaya koymuştur. Son AB Konseyi kararı da gelecekteki raporlama için baz yıl olarak 1990’dan vazgeçmiş ve 2005-2009 dönemini referans dönem olarak tanımlamıştır. Tutarlılık ve doğruluk için Yunan yaklaşımını takip etmeyi ve o yıldan bu yana Landsat 5 görüntülerinde 1990 arazi örtüsü / arazi kullanım haritasını temel almayı öneriyoruz. Ne var ki, bu dönem için bir orman maskesi oluşturmak için 1970 ve 1990 yılları arasındaki mevcut uydu gözlemlerinin kullanılması ve orman açıklığının 1990 yılına kıyasla nerede olduğunun değerlendirilmesi önerilmektedir. Değerlendirmek için orman boşluklarının nerede olduğu konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. Daha sonraki aşamada Arazi-Orman dönüşümlerinin, Yeniden ormanlaştırma olarak sınıflandırılmasının (yani, daha önce orman boşlukları bulunan yerlerde orman oluşumu) ya da Ağaçlandırma (yani daha önce orman haline getirilmemiş olan arazinin dönüştürülmesi) olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı konusunda bu bilgi kullanılacaktır. Detaylar için lütfen madde 9'a bakınız (Appendix 8). 4.2.3.3 Ara yıllar için boşluk doldurma Matrislerin, yılların ayrıntılı arazi kullanım değerlendirmeleri arasındaki ara tahminlere dayandırılması yaygın bir uygulamadır. Referans yılları arasındaki boşlukları doldurmanın en kolay yolu, gözlemlenen değişikliklere doğrusal enterpolasyon uygulamak ve enterpolasyon uygulanan yıllara (ör. Portekiz) eşit olarak yaymaktır. Bu geçerli bir yaklaşım olsa da bazı yıllarda değişiklikleri olduğundan fazla, diğerlerinde ise daha düşük hesaplandığı çok net görülmektedir. Geçiş olayını takip eden 20 yıl boyunca geçiş olan arazileri doğru bir şekilde bildirmek için bir değişikliğin meydana geldiği zamandaki gerçek noktayı belirlemek daha doğru olacaktır. 1990 ve 2000 yılları arasında tespit edilen bir değişiklik için, bu değişikliğin 1991'de (1991-2011 arasında) veya 1999'da (1999-2019 arası) gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmek önemlidir. İzleme sistemi, ara dönem (Şekil 9) için mevcut tüm uydu verilerinden hesaplanan spektral indekslerin kırılma noktası analizleriyle ara yıllar için değişiklik tespitini gerçekleştirerek daha doğru bir yaklaşım önermektedir (Şekil 9). Bu yöntem, değişikliklerin ve değişiklik yıllarının doğru tahmin edilmesini sağlar ve üç ulusal arazi örtüsü / arazi kullanım haritası ile birlikte, yıllık matrisler için temel ortaya koyar. 
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 Şekil 8: Spektral endekslerin kırılma noktası değerlendirmeleri, değişiklik yıllarının doğru belirlenmesini sağlar, böylece çok daha doğru yıllık değişiklik matrisleri ortaya koyar. . 4.2.3.4 Yıllık değişiklik matrislerinin oluşturulması  Yukarıda özetlenen yaklaşım, yıllık değişiklik raporlamasının gerekliliklerinin çok ötesindedir ve yüksek başarımlı hesaplama kümelerinde yürütülen oldukça gelişmiş analiz tekniklerini kullanan uydu tabanlı izlemenin kapasitesini göstermektedir. Sonuç olarak, 6 arazi kullanım kategorisi arasındaki geçişler, her 25 yılda bir yıllık arazi kullanımı / arazi kullanım değişikliği matrislerinde rapor edilecektir (aralarında herhangi bir enterpolasyon olmaksızın). Matris, Arazi olarak kalan arazileri ve araziler arasında bir kategoriden diğerine belirli geçişler göstererek ortaya çıkan dönüşümleri raporlar. Tüm geçişler geçiş olayını takip eden 20 yıl için geçiş olarak rapor edilir. Orman arazileri, tarım arazileri ve meralar, Türkiye için mevcut iklim ve toprak tipi veri setlerine dayalı olarak iklim kuşaklarına ve toprak tiplerine göre ayrılacaktır. Orman arazisi, tarım arazisi, mera, sulak alan, yerleşim yerleri ve diğer araziler için tüm alan tahminleri ve geçişler, İzleme Sisteminin uzaktan algılama bileşeninden gelmektedir. Mevcut Türkçe veri setlerinden HWP ve müdahaleler alınıp eklenmelidir. Çekirdek matrisin taslağı Tablo 6’da gösterilmiştir. Tablo 6: Altı arazi kullanımı kategorisi arasındaki geçişler  SONRASI:    ÖNCESİ:              Orman arazisi  Tarım arazisi Mera  Sulak ala
n  Yerleşim
 yerleri Diğer araziler Orman arazisi  FF LC LG LW LS LO Tarım arazisi LF CC LG LW LS LO Mera LF LC GG LW LS LO Sulak alan  LF LC LG WW LS LO Yerleşim yeri LF LC LG LW SS LO Diğer araziler LF LC LG LW LS OO HWP Ulusal istatistiklerden bildirilen 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Müdahaleler Ulusal istatistiklerden bildirilen  4.2.3.5 Doğruluk değerlendirmesi 1990, 2000 ve 2015 yıllarına ait arazi örtüsü ve arazi kullanım veri setleri için, bilimsel olarak sağlam bir tematik doğruluk değerlendirmesi, ISO 19157 Coğrafi bilgi-Veri kalitesi, Kalibrasyon ve Doğrulama için CEOS yönergeleri ve QA4EO prensipleri uyarınca en iyi uygulama standartlarını izleyerek gerçekleştirilecektir. Bu, aşağıdaki temel tasarım prensiplerini içerir: 
• Örnekleme tasarımı: Bir olasılık örnekleme tasarımı, %95 güven aralığında tüm örneklenmiş kategoriler ve alt kategoriler için istatistiksel olarak geçerli birçok katmanlı rastgele nokta örnek oluşturmak için kullanılır. 
• Yanıt tasarımı: Daha sonra örneklerin 2015 için hava görüntülerini (ör. Google ve Bing haritaları) içeren daha yüksek kaliteli verilere karşı validasyonu yapılır; diğer bağımsız hava veya çok yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, diğer harita ürünleri veya yerel yardımcı verilere ek olarak, 1990 ve Landsat 5 görüntüleri için 15 metrelik keskinleştirilmiş Landsat 7 görüntüleri.  
• Analiz: Sonuçlar, toplam tematik doğruluk, sınıfa özgü kullanıcı ve üreticinin doğrulukları ve % 95'lik bir güven aralığındaki Kappa katsayıları hakkında bilgi veren bir karışıklık matrisi (Şekil 9) üzerinde arazi kullanım kategorilerinin bölge ve alan değişimleri ile ilgili belirsizlik ölçümleri sunmaktadır. Kullanıcı doğruluğu ve Üretici doğruluğu aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Kullanıcı doğruluğu, komisyon hatasının bir ölçüsüdür: Belirli bir kategoride sınıflandırılan bir pikselin gerçekte o kategoriyi temsil etmesi olasılığını ifade eder. Üretici doğruluğu, ihmal hatasının bir ölçütüdür. Bu değer, arazi örtüsü tipinin referans piksellerinin nasıl sınıflandırıldığını gösterir. 

 Şekil 9: Sınıf spesifik saptama doğruluğunu ve diğer sınıflarla olan karışıklığını gösteren örnek karışıklık matrisi. 4.3  Çıktılar Proje aktivite 4.2'de, aşağıdaki teknik çıktıları ortaya koymak için AKAKDO izleme sistemi kullanılacaktır: 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Tablo 7: Aktivite 4.2 teslim edilecek çıktılara genel bir bakış Aktivite 4.2 Çıktılar � D4.2.1. 1970 – 1990 dönemi için geçmişe dönük arazi kullanımı bilgileri � D4.2.2. 1990, 2000 ve 2015 yılları için Arazi örtüsü ve kullanımı haritaları * � D4.2.3. 1990’dan 2015’e yıllık arazi kullanımı değişikliği matrisleri * � D4.2.4. 1990, 2000 ve 2015 arazi kullanımı haritaları için doğruluk değerlendirmesi raporu � D4.2.5. LPIS ve 2015 arazi kullanımı haritası arasında karşılaştırma raporu (bu durum LPIS’in 2018 Eylül ayına kadar hazır olmasını gerekli kılmaktadır) * Proje, harita ürünlerini ve arazi kullanımında değişiklik matrislerini ortaya koyacak, ancak şahsa özel veya açık kaynaklı bir haritalama yazılımı sunmayacaktır.   
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  4.4  Avantajlar ve Güçlükler Öngörülen AKAKDO Aktivite Verileri raporlama sistemi, mevcut izleme sistemini aşağıdaki yönlerden önemli ölçüde geliştirmektedir: � Tüm ülkeyi mekânsal olarak izlenebilir, duvardan duvara (wall-to-wall) bir şekilde kapsar (780.000 km²'lik çoklu kapsama) � Sözleşmenin kapsamına giren altı arazi kullanımından biri için arazi alanının belirlenmesini sağlar. � Hem geçmişe dönük hem de geleceğe yönelik değerlendirmeler için aynı metodolojiyi kullanarak tutarlı ve karşılaştırılabilir bir şekilde tüm arazi kullanımlarını ve arazi kullanımlarındaki değişiklikleri tanımlar. � Farklı tanımlar altında ve farklı çözünürlüklerde üretilen çok farklı veri setlerini (yani ENVANIS + CORINE) entegre etme ihtiyacını ortadan kaldırır. � Tüm zorunlu BMİDÇS ve AB / Kyoto kategorilerini ve alt kategorileri içerir. � 1990-2015 dönemini kapsayan AKAKDO faaliyetleri için duvardan duvara, yüksek çözünürlüklü (30m, 1ha MMU) izleme sistemi sağlayarak geometrik, tematik ve zamansal sınırlamaları ve eksiklikleri giderir. � Ulusal Envanter Raporundaki Türkiye Sera Gazı Envanteri için Anahtar Kategorilerin izlenmesine özel önem verir � AB Konseyi Yönetmeliği (2018) kapsamında orman, tarım arazisi ve mera yönetiminin gelecekteki raporlaması için baz dönem olan 2005-2009 yıllarının izlenmesini içermektedir. � Bütün alan ve geçiş tahminleri için niceliklendirilmiş belirsizlik değerleri sağlar � Değişiklik tarihinden itibaren tespit edilen tüm değişiklikler için 20 yıllık geçiş dönemlerini içerir. � BMİDÇS, AB veya Paris gerekliliklerinin gelecekte değişmesi durumunda yeni arazi kullanım sınıflarıyla değiştirilebilecek sistem esnekliğini sağlar. � Büyük ölçekli yıllık güncellemeler ve doğru değişim tespitleri için test edilmiş kanıtlanmış operasyonel haritalama teknolojisini kullanır. � Bu belgede yer alan veri kaynaklarını, metodolojiyi ve varsayımları ve Aktivite Verisi üretimi hakkındaki nihai Faaliyet 4.2 raporunu açıkça ortaya koyarak BMİDÇS şeffaflık gerekliliklerini yerine getirmektedir. � Copernicus Sentinels ve ABD Landsat Programlarından Dünya Gözlem verilerini açık olarak kullandığı için düşük maliyetli bir yaklaşım ortaya koyar. Gerekliliklerin ve raporlama ihtiyaçlarının kapsamlı bir analizinin yanı sıra, Temmuz 2018'deki AKAKDO çekirdek grup toplantısında toplanan argümanların ardından, aşağıdaki güçlükler devam etmektedir: 
• 1990 yılından öncesine ait gerekli miktarda tutarlı bilgi mevcut değildir. Bu durum 1990 altlık haritasının değerlendirilmesinde, 1970-1990 dönemi de dahil olmak üzere, ek belirsizlik doğuracaktır. 1990 haritasının diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi başlangıç noktası olarak kullanıldığı bir çözüm önerilmiştir (örnek; Yunanistan). 
• Uydular arazi örtüsünü tespit eder ve buradan arazi kullanımının tespiti basit bir iş değildir. Doğru tespit ve sınıflandırmayı gerçekleştirmek için uzman bilgisi, bilgi işlem altyapısı ve yardımcı veriler gerekmektedir. Önerilen tam otomatik ve düşük maliyetli işleme yaklaşımı, işleme ve arazi kullanımı matrisi üretimi için gereken becerilere, araçlara ve BT kapasitesine yönelik yüksek talepler ortaya koymaktadır. Yerel kapasitelerin oluşturulması ve teknik uzmanların eğitilmesi için bu tür faaliyetlerin yapılması mümkün olup, AKAKDO izleme sistemi için uzun vadede kabul görmesi ve böyle bir çözümün uygulanması konsorsiyum tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir (2015 yılının ötesinde). Ancak bunun için ek kaynak bulunmalıdır. 
• Ülkenin kurak bölgelerinde belirli alt kategorilerin tespit edilmesine yönelik uygulanabilir doğruluklar, Türkiye'nin özellikle çıplak toprak, mera ve orman arazileri arasında kademeli olarak değişiklikler göstermesinden ötürü haritalamanın zor olması noktasında bir endişe yaratmaktadır. Söz konusu zorluklar öngörülmektedir ve Aktivite verisi AKAKDO üretimi sırasında özellikle dikkat sarf edilecektir. 25 yıllık tüm mevcut uydu verilerini kullanarak, münferit yıllardaki yanlış sınıflandırmalar tespit edilebilir ve düzeltilebilir. Nihai doğruluk değerlendirmesiyle, elde edilen sonuçların kesin bilgileri ortaya konacaktır.  
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  5 2015'in ötesinde gelecekteki AKAKDO izleme sistemine bir bakış 5.1 Kolay güncelleme Önerilen uydu tabanlı AKAKDO arazi kullanımı izleme sistemi, Türkiye'ye BMİDÇS ve AB / Kyoto protokolü çatısı altındaki sera gazı emisyonlarını raporlaması için uygun maliyetli bir çözüm sağlayacaktır. Sistem 2015'ten beri mevcut olan Copernicus Sentinel'den ücretsiz bir şekilde veri akışını sağlayarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Landsat programı ise, 1970'lere dayanan, arazi kullanımı ve arazi kullanımı ile ilgili kalite kontrollü veriler sunarak, Türkiye'nin bütün arazileri için yıllık bazda, kalite, zaman ve maliyet açısından yeni bir verimlilik seviyesi sunuyor. Mevcut AKAKDO izleme sistemi teklifi, sistemde uygulanacak teknik temeller noktaları ve metodolojileri ortaya koymaktadır. Bu teklif onaylandıktan sonra, proje faaliyeti 4.2,1990-2015 dönemini kapsayacak şekilde sistemi uygulamaya geçirecek ve AKAKDO veri setlerinin arşivlenmesi için bir veri tabanı oluşturmak da dahil olmak üzere yeni bir hibrid AKAKDO Sera Gazı raporlama sistemine bir girdi sunarak bir dizi harita üretecektir. Bu çalışma Projede 5. faaliyet altında geliştirilecektir. Geçmişe dönük AKAKDO izleme sistemi (1990-2015) kurulduğunda ve tutarlı ve eksiksiz zaman serileri raporlamasına dayalı hesaplamalar yapıldıktan sonra, 2015'ten itibaren geleceğe dönük AKAKDO izleme sistemi için uzun vadeli kullanıma yönelik ileriki adımlar atılmalıdır. 2015'in ötesinde AKAKDO izleme sistemini kolay hale getirmek ve Türkiye'deki paydaşlar tarafından uydu tabanlı AKAKDO izleme sisteminin uzun vadede alımının sağlanması için, paydaş grubu içinde çeşitli konuların ele alınması ve tartışılması gerekmektedir: 
• İleride SG raporlarına girdi olarak Aktivite Verilerinin elde edilmesi için gelecekte kullanılacak mekanizma hakkında açıklama: Dünya Gözlem tabanlı ürün ve hizmetler sunan deneyimli bir servis sağlayıcısının bakış açısıyla, bu tür veriler, Sentinel ve Landsat misyonlarının büyük veri havuzlarına doğrudan erişim sağlayan özel altyapılar yoluyla en verimli şekilde üretilebilir. Aktivite Verisi üretmek için uydu görüntülerinin uzmanlıkla işlendiği, uydu verilerinden gelen büyük veri hacimlerine (örneğin, Avrupalılardan biri) en verimli şekilde erişilmesine olanak tanıyan mevcut yüksek başarımlı hesaplama kümelerinden bir tanesi aracılığıyla deneyimli bir hizmet sağlayıcısı tarafından tatbik edildiği ve bakımlarının yapıldığı bir sistem yaklaşımını önermekteyiz (örnek; Avrupa Dünya Gözlem Veri Merkezleri (www.eodc.eu) veya yeni Copernicus Veri Bilgi ve Erişim Hizmetleri). Gelecek referans yılları için yapılacak güncellemeler (örneğin 2019'da bir sonraki raporlama için 2016/17), sonrasında isteğe göre uyarlanmış, kullanımı kolay, ücretsiz bir Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) kullanıcı ara yüzü aracılığıyla Türkiye'nin yeni AKAKDO Sera Gazı raporlama sistemine alınabilir. 
• Haritalama çalışmalarında tekrarların ve gereksizliklerin önüne geçmek maksadıyla, AKAKDO sisteminin arazi izleme için diğer ulusal girişimlerle (örneğin, potansiyel olarak UASIS) bağlantılı olarak konumlandırılması. 
• Sistemin kime ait olduğu, işletimi, kullanımı ve bakım sorumlulukları için çerçeve oluşturulması 
• İlgili teknoloji uzmanlığının, devlet içerisinde bu alana özel kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetleri yürüterek oluşturulması gerekmektedir Başta 2016'dan 2017'ye kadar olan dönem olmak üzere, 2015 sonrası için Aktivite Verilerinin güncellenmesi için aşağıda seçenekler sunulmuştur.   
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  1. Seçenek: Yıllık duvardan duvara haritalamalara dayalı yıllık aktivite verisi üretimi En kesin seçenek bu olup, Türkiye'nin 2016 ve 2017 yılları için yıllık duvardan duvara haritalamalardan elde edilen yüksek doğruluğa sahip ve hassas Aktivite Verilerine dayalı sera gazı emisyonlarını rapor etmesini mümkün kılmaktadır. 2016 ve 2017 yılları için yıllık arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliği matrislerinin hesaplanmasına, sırasıyla 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştiği şekilde değişiklik tahminleri de dahil edilmiştir.  2. Seçenek: Geleceğe yönelik belirlenen referans yılları için duvardan duvara haritalama yaparak iki yıllık Aktivite Verilerinin oluşturulması  Bu seçenek, aynı zamanda, yukarıdaki teknolojiye ve aynı yüksek çözünürlükteki metodolojiye dayanarak, 2017 için tek bir duvardan duvara arazi kullanım haritasının oluşturulmasını öngörecektir. Ara yıl 2016 için arazi kullanımı değişikliği değerlendirmesi aşağıdakilerden bir tanesine dayandırılacaktır; a) Seçenek 2a: Bu teklifte ortaya konan spektral kırılma noktası tanımlamasına dayanan ileri değişiklik tespit metodolojisinin kullanılması (gelişmiş ve daha doğru yaklaşım), veya  b) Seçenek 2b: 2015 ve 2017 arası doğrusal enterpolasyon (basit yaklaşım)  3.Seçenek: Trend analizi ve ileriye yönelik projeksiyon   Üçüncü bir seçenek 2016 ve 2017 yıllarına ait Aktivite Verilerini, mevcut 1990-2015 verilerinden tahmin edilerek yapılan bir trend analizine dayandırarak, bir başka gelecek referans yıla ötelenen yeni bir duvardan duvara haritalama ile elde etmektir. Bu durum, Aktivite Verilerinin gerçek gözlemlerden ziyade varsayımlara dayandığından en az doğru olabilecek bir seçenektir ve sonuçları da başka bir haritalama (Seçenek 1-2) gerçekleştirildiğinde yeniden hesaplamaya tabi olacaktır. 5.2  Gelecekteki bir AKAKDO izleme ve Aktivite Verisi üretimi için maliyet tahmini Tablo 8 2015'in ötesinde, geleceğe dönük AKAKDO izlemesi ve Aktivite Verilerinin güncellenmesi için yukarıdaki seçeneklerin ön tahmini maliyetlerini listelemektedir. Burada sunulan maliyetler kesinlikle ön hazırlık niteliğindedir. Türk hükümetinden gelmesi beklenen yardımcı verilerin mevcudiyeti ve erişilebilirliği gibi bazı maliyet faktörlerinin tam olarak bilinmemesinden ötürü Ocak 2019’da Bileşen 4’ün tamamlanmasıyla birlikte söz konusu maliyetler revize edilebilir. Tablo 8: 2016 ve 2017 için Aktivite Verisi İzleme Sistemi Güncellemeleri için ön maliyet tahminleri. Türkiye’de Aktivite Verilerinin geleceğe yönelik güncellemelerine ilişkin ön maliyet tahminleri (ulusal çapta) Seçenek İsim İçerik Maliyet tahmini 
1 Yıllık aktivite verisi üretimleri • 2016 Türkiye’nin Aktivite Veri Haritası 

• 2017 Türkiye’nin Aktivite Veri Haritası 
• 2016 AKAKDO Matrisi 
• 2017 AKAKDO Matrisi 250.000 € 

2a İki yıllık aktivite verisi üretimi (doğrusal enterpolasyon) • 2017 AD Türkiye’nin Aktivite Veri Haritası 
• 2016 AKAKDO Matrisi (doğrusal enterpolasyon) 
• 2017 AKAKDO Matrisi 175.000 € 

2b İki yıllık aktivite verisi üretimi (değişiklik tespiti) • 2017 Türkiye’nin Aktivite Veri Haritası 
• 2016 AKAKDO Matrisi (değişikli tespiti) 
• 2017 AKAKDO Matrisi 125.000 € 

3 Trend analizi & projeksiyon • 2016 AKAKDO Matrisi 
• 2017 AKAKDO Matrisi (Her ikisi de varsayımlara dayanmaktadır) 20.000 € 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  6 Referanslar Abad Viñas, R., Blujdea, V., Federici, S., Hiederer, R., Pilli, R. Grassi, G (2014) LULUCF MRV, Analysis and proposals for enhancing Monitoring, Reporting and Verification of greenhouse gases from Land Use, Land Use Change and Forestry in the EU. EUR 26813 EN. Lüksemburg: Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi, 2014. JRC 91414 Blujdea V., Didion M., Grassi G., Hernandez L., Jandl R., Kriiska K., Lehtonen A., Saint-André L. (2016) Models for reporting forest litter and soil C pools in national greenhouse gas inventories: methodological considerations and requirements, Carbon Management, 7. Cilt, 2016, Sayı 1-2. Coppin P., Jonckheere I., Nackaerts K., Muy B., & Lambin E. F. (2004). Digital change detection methods in ecosystem monitoring: a review, Uluslararası Uzaktan Algılama Dergisi, 25, 1565–1596. Arazi Kullanımı için Geliştirilen Analitik Temel için Teknik Destek, Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektörü Projesi (2018), AESA Konsorsiyumu, Mevcut Durum Hakkında İnceleme Raporu, Kalkınma Potansiyeli, Boşluk ve Anahtar Kategori Analizi, Faaliyet 1.1, Gönderildi: Şubat 2018 Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (LULUCF) Sektörü Projesi (2018), AESA Konsorsiyumu, Faaliyet 1.2 için Arazi Kullanımı için Geliştirilmiş Analitik Temel İçin Teknik Destek. Araştırmanın, AKAKDO sektörü için Türkiye Sera Gazı Envanterinin gelişimini nasıl destekleyeceğine dair Rapor, Gönderildi: Şubat 2018  2017 yılı sunumu için Türkiye (2017) BMİDÇS Ulusal Envanter Raporu (NIR)  https://unfccc.int/files/adaptation/application/zip/tur-2017-nir-15apr17.zip (erişim 20.07.2018) 2017 yılı sunumu için Türkiye (2017) BMİDÇS Ortak Raporlama Formatları (CRF) https://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/application/zip/tur-2017-crf-26may17.zip (erişim 20.07.2018)  
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Ek 1 AB raporlama gereklilikleri 529/2013/EU sayılı Karar: Türkiye, AB düzenlemelerine uyum sağlamayı arzuluyorsa, Kyoto'nun AKAKDO için ortaya koyduğu gerekliliklerle uyumlu olan 529/2013 / EU sayılı Kararda belirtildiği üzere, 2. Taahhüt Dönemi (CP2) uyarınca AKAKDO’ya yönelik bazı AB raporlama gereklilikleri göz önünde bulundurulmalıdır (örneğin 2013-2020) (Karar 2 / CMP.7). Kyoto Protokolü (KP) kapsamındaki faaliyetlere dönük raporlama ve hesaplama çalışmaları büyük oranda Konvansiyonun TACCC ilkelerine ve IPCC 2006 Kılavuzlarına dayanırken, Aralık 2011'de BMİDÇS COP17'de Kyoto Protokolündeki CP2 için bir takım yeni AKAKDO hesaplama kuralları üzerinde anlaşmaya varılmıştır. KP-2CP ve AB hesaplama ve raporlama kapsamındaki ek şartlar şunları içerir: i. Arazi tespit ve izleme: Çeşitli faaliyetlere tabi alanlar, mekânsal olarak izlenebilir veya istatistiksel tekniklerle zaman içerisinde tanımlanmalı ve izlenmelidir; ii. ‘Bir kaynak değildir’ ilkesi: Bir karbon (C) havuzu hesaplamaya tabi tutulmuyorsa, havuzun bir C emisyonu kaynağı olmadığını göstermek için kanıt sağlanmalıdır.;  iii. Yeni zorunlu faaliyetler: CP1'in (Ağaçlandırma / Yeniden Ormanlaştırma (AR) ve Ormansızlaşma (D)) zorunlu faaliyetlerinin yanı sıra, CP2 için uluslararası yükümlülüklere uygun olarak, 529/2013 / EU sayılı AB AKAKDO Kararı tüm orman faaliyetleri (FM) için zorunlu hesaplamayı ortaya koymuştur. Ancak, söz konusu AB kararı, net bir hesaplama yaklaşımı uyarınca Tarım arazilerinin yönetiminin (CM) ve Otlak alanların yönetiminin (GM) zorunlu raporlaması (ve gelecekteki hesaplamalar) dahil olmak üzere BMİDÇS yükümlülüklerinin ötesine geçmektedir (yani hesaplama dönemi boyunca tahminler 1990 yılı tahminleriyle karşılaştırılmaktadır). iv. KP emisyonlarının doğrudan insan kaynaklı eylemlerin sonucu olduğunu gösteren geliştirilmiş belgeler sağlanmalıdır. Bahsi geçen gereklilikler karmaşıktır ve birçok AB ülkesi hala bunları yerine getirmek için mücadele etmektedir (Abad-Vinas ve ark. 2014; Blujdea ve ark. 2016). Bu nedenle, Türkiye'nin SG envanteri uyumunu adım adım bir yaklaşımla geliştirmeyi amaçlıyoruz. 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Ek 2 BMİDÇS ve AB/Kyoto raporlaması için Akdeniz AV Sistemleri BMİDÇS raporlaması için Akdeniz’de Aktivite Verisi Sistemlerinin (Tablo 9) ve Kyoto için Aktivite Verisi Sistemlerinin Özeti ve Tarım arazileri ve Meralar için 529/2013/EU raporlaması (Tablo 10). Tablo 9: Akdeniz AB ülkelerinde AKAKDO alanını ve alan değişikliklerini izlemek için uydu sistemlerinin özeti. 
Ülke Orman tanımı Mekânsal olarak izlenebilir (e/h) Çözünür

lük Geçmişe dönük izleme yılları 1990 için seçenek Sınıflandırma yöntemi Arazi doğrulama/ Belirsizlik En son ki yıla kadar yıllık veri raporlaması (2016) 

İspanya %20, 1ha, 3m Evet. CORINE + orman ve tarım arazileri için diğer ulusal kaynaklar 25ha LU: 1990, 2000, 2006 Arazi kullanımı değişikliği: 1989, 2000, 2005 
1970-1989 Nüfus ve Tarımsal Faaliyet Raporları hakkında istatistiki bilgiler kullanılmakta. 2006’dan geriye dönük Corine Arazi Örtüsü (CLC) haritalarının her biri için %15  

Arazi Kullanımı: 89-00-05 arası yıllık değerler için doğrusal enterpolasyon Arazi Kullanımı ve Örtüsü: ortalama 2006-2012 doğrusal ekstrapolasyon 

Portekiz %10, 1ha, 5m 
Evet. Cartografia de Ocupacao de Solo (COS) Hava fotoğrafı  Ormanlar: NFI 1974,1985,1995  Tarım arazileri ve Meralar için: Genel tarım sayımı 

0.5-1m LU: 1995, 2007, 2010 1970 sayımı ve ulusal istatistiki bilgiler 1970 sayımı ve ulusal istatistiki bilgiler 
Toplam alana bağlı olarak uzman kararı. 1 Milyon hektardan büyük alanlar için %3’den, 50K hektardan küçük alanlara, %25’e kadar. 

En son gözlemlenen AKAKDO matrisinden sabit ortalama yıllık değerler (ör. 2007-2010) 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  
İtalya %10, 0.5, 5m 

Evet. Arazi değerlendirmeleri için IUTI sistemi     Noktalar + Ortofotolar (1m) 1:75,000  Mera alanı küresel arazi örtüsü veri setinden tespit edilmiştir, GLC2000  IUTI, İtalya'daki IPCC arazi kullanım kategorilerinin kapsadığı alanı hesaplamak için istatistiksel örnekleme prosedürlerini benimsemektedir. 
0.5-1m 

LU: 1990,2000,2008 2012 Hem AK hem de AKÖ için (IUTI'nin bir alt-gridini kullanır (yani 301,300 nokta) AKÖ: 1985,2005,2012 Ulusal Orman Envanteri 

1970-1989 geçmişte analizlerin nasıl yapıldığını açıklamıyor. 1985 için Ulusal Orman Envanteri verilerini kullanıyorlar 
İleriye dönük  

Orman için: Ulusal Orman Envanteri 2015'in ilk aşamasının sonuçlarını kullanıyor  Diğer arazi kullanımları için belirtilmemiş: IUTI arazi kullanımında değişiklik tahminlerinin validasyonu ve doğrulanması süreci. 

2000-2012 verileri için enterpolasyon.2012-2016 için ekstrapolasyon 

Yunanist
an %25, 0.3, 3m 

Yunanistan Ulusal İstatistik Kurumu  Tarım arazileri için Corine Ormanlar için Ulusal Orman Envanteri  Ulusal istatistikler, yönetim planları ve tarım sayımı 
25h (CORINE) Ulusal sistem için belirtilmemiş 

Arazi Kullanımı: 1990, 2000 ülke çapında arazi kullanımı kapsamı  Corine (1990,2000,2006)  
1990 başlangıç noktası olarak. 2009 yılı 20 yıllık geçişler İleriye dönük Ulusal yardımcı veri setleriyle çapraz kontrol Doğrusal ekstrapolasyon 

Malta %30, 1h, 5m CORINE   Tarım arazileri için Ulusal İstatistikler 25ha (CORINE) Kalan belirtilmemiş 1990,2000, 2006,2012 1970 Ulusal istatistiklere dayanıyor İleriye dönük Ulusal yardımcı veri setleriyle çapraz kontrol Doğrusal extrapolasyon    
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Tablo 10: Tarım arazileri ve Meralar için AB faaliyetlerini izlemek ve takip etmek amacıyla Aktivite Verisi sistemlerinin özeti. 
Ülke Tarım arazisi sınıfları Mera sınıfları Tarım arazisi yönetim ve uygulama Mera yönetimi uygulamaları İzleme sistemleri Yorumlar 

İspanya 

Tek yıllık bitkiler (çeltik, tarımsal ormancılık, otsu ve nadasa bırakılan arazi), Çok yıllıklar (zeytin, üzüm bağları, diğer) 
Otlaklar,  Hayvan otlatma alanları (otsu ve çalı) 

Geleneksel Sürüm, Minimum toprak işleme, Uygulama veya etki sonrası ortaya çıkan bitki örtüsü, Tohumdan gelen bitki örtüsü, beton yüzey, Müdahale yok, İşlemesiz tarım  
Yok CORINE (1990,2000,2006), Orman haritası, Yıllık istatistikler (1993-2003), Tarım Sayımı  

Portekiz 

Yağmurla beslenen tek yıllıklar, Sulanan tek yıllıklar Pirinç tarlaları, üzüm bağları, zeytinlikler, diğer 
Otlaklar Çalılar (diğer araziler kapsamında) İşlemesiz tarım  Yok COS (1995, 2007, 2010), Ulusal Tarım Sayımı, Ulusal Orman Envanter Haritaları (1979,1989,1999) 

“Yağmur suyuyla beslenen tek yıllık bitkiler” ve “Mera” kategorilerinin toplam alanı, Genel Tarım Sayımından bu arazi kullanımlarının ilgili payları kullanılarak yeniden hesaplanmıştır. Bu iki kategori, görüntü yorumcuları için ayırt etmeleri bakımından birbirine çok benzer ve zordur. 

İtalya Tek yıllık bitkiler, Çok yıllık bitkiler Otlatma alanları Çalılar Belirtilmemiş. Emisyonları tarım arazisi olarak kalan arazilerden raporluyorlar Organik otlatma alanları 
IUTI değerlendirmesi (1990, 2000, 2008 ve 2012 için ortofoto haritaların sınıflandırılması). Tarım için Ulusal Sayım. Tarım arazisi kategorisine geçişin sadece meralardan olduğu varsayımıyla, tarım arazilerinden meralara dönüşürken arazi elde etmek için tarım arazilerine ilişkin ulusal istatistikler. Çalılık alanlar, ulusal orman envanterlerinden (NFI1985, NFI2005 ve devam eden NFI2015) elde edilmiştir. 

Tarım arazileri ve mera kategorileri (yani yıllık otlaklar ve otlatma alanları) arasında ayrım yapmak imkansızdır. IUTI'de beraber izlenirler ve daha sonra ulusal istatistiklerden alınan proxy'leri kullanarak tekrar ayrıştırılırlar. 

Yunanist
an Tek Yıllık Bitkiler, Çok Yıllık Bitkiler (Meyve Ağaçları, Üzüm Bağları, Zeytin Ağaçları), Geçici Nadas Meralar Çalılar Belirtilmemiş Yok Ulusal Orman Envanteri Sayımı, kayıtlar, ulusal istatistikler, Yönetim veri tabanları Tarım arazisi nadasıyla mera arasında karışıklık 

Malta Tek Yıllık bitkiler, Çok yıllık bitkiler (Ağaçlar, tarım ormanları, çalılar) Meralar Belirtilmemiş Yok CORINE (1990,2000,2006, 2012)  
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Ek 3 TACCC değerlendirmesi TACCC ilkeleri 2006 IPPC Kılavuzu Türkiye 2016 Ulusal Envanter Raporunda ARR Bulguları ARR tavsiyeleri 
Şeffaflık Varsayımlar ve metodolojiler, tekrarı ve değerlendirmeyi kolaylaştırmak için açık bir şekilde açıklanmış ve dokümante edilmiştir. Bir ülke, diğer ilkelerden herhangi birinin karşılandığını göstermek için destekleyici belgeler sunabilmelidir. 

 Envanter hazırlama sürecinde alınan önlemleri ve alınan kararları, Aktivite Verilerinin, Emisyon Faktörlerinin ve metodolojilerin seçimi için kullanılan uzman görüşünü eksiksiz ve şeffaf bir şekilde açıklayın 
Tutarlılık      Envanter, önceki yıllara ait bütün noktalarda kendi içinde tutarlı olmalıdır; - Baz yıl ve birbirini takip eden bütün yıllar için aynı metodolojiler kullanılmalıdır. - Kaynaklardan gelen emisyonları ve yutaklardaki azaltımları tahmin etmek için tutarlı veri setleri bulunmalıdır. 

 Ülkedeki emisyon eğilimlerine neden olan kilit unsurlar hakkında yeterli ve ayrıntılı açıklamalar sağlayın 

Doğruluk 1. Arazi kategorileri 2. Arazi kullanımı tutarlılığı 3. Belirsizlik hesaplamaları 
- Emisyon/azaltım tahminlerinin doğruluğunun göreceli olarak ölçümlenmesi - Tahminler, mevcut verilere ve bilgilere göre değerlendirilebileceklerinden sistematik olarak gerçek emisyon/azaltımların ne üzerinde ne altında olmalıdır. - Belirsizlikler olabildiğince azaltılmalıdır. - IPCC kılavuzlarına göre uygun metodolojiler kullanılmalıdır. 

Türkiye, 2015 ve 2016 Ulusal Envanter Raporlarında arazi kategorilerinin tanımını iyileştirmiş ancak arazinin eksiksiz biçimde raporlamasını sağlamamıştır. Arazi kategorilerinin açıklamasını netleştirin, tüm zaman serilerinde toplam arazi alanının bütünlüğünü kontrol edin ve bulguları raporlayın. 

Tamlık 
 Türkiye tutarlı bir arazi kullanımı raporlaması yapamamaktadır. Bunun nedeni, arazi kullanımı alanları için iki büyük veri kaynağı olan ENVANIS ve CORINE entegre edilmemiştir. Entegrasyonun iyileştirme planlarında olduğu rapor edilmiştir.  

Yerli veri bilgisini kullanarak, içeride tutarlı arazi çerçevesi geliştirmek için gerekli çalışmaları yapın, bütün ülke için zaman içerisinde arazi kullanımı kategorilerinin mekânsal olarak tutarlı bir analizinin yapılması amacıyla iki ana veri kaynağını uyumlu hale getirin ve ilerlemeyi raporlayın. Çok sınırlıdır ve sadece Orman Arazisi Kategorisi için hesaplanmaktadır Orman arazileri ve orman arazilerinde CO2 tutulumu için tahminlerin yeniden hesaplanması gerekmektedir. Orman arazisinde karbon alımı Türkiye’nin ulusal envanter raporunda ikinci önemli anahtar kategoridir.  
Envanterdeki iyileştirmeleri önceliklendirmek için belirsizlik analizinin sonuçlarını kullanın Orman arazisi için kullanılan hesaplama yöntemlerinin ayrıntılı olarak bilimsel değerlendirmesini yapın, her bir havuz için karbon girdi ve çıktılarının hesaplanması amacıyla kapsamlı ve dengeli bir yaklaşım ortaya koyun ve gerekli durumlarda tahminleri gözden geçirin.  Karşılaştırabilirlik - Tahminler taraflar arasında karşılaştırılabilir olmalıdır - COP’ların mutabık kaldığı metodolojiler ve formatlar - Kaynak/yutak kategorilerinin revize edilmiş 1996 IPPC kılavuzuna göre belirlenmesi 

Kısaltmaların doğru biçimde kullanımı hala sorgulanabilirdir. Türkiye çoğu durumda, bir kategoriyi “NO” veya “NE” olarak kategorize etmek için herhangi bir destek almamış olduğundan, kısaltmaların doğru bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına karar verilmesi güçtür. 
 “NO” kısaltma işaretini gerçekleşmemiş aktiviteyi raporlamak için, “NE” kısaltmasını ise gerçekleşen fakat hesaplanmamış emisyonları raporlamak için tutarlı bir biçimde kullanın.  
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Ek 4 1990 – 2015 Mevcut Uydu Verileri 

 Şekil 10: 1990 yılı için Landsat 5 kapsama alanı. 

 Şekil 11: 2000 yılı için Landsat 7 kapsama alanı 

 Şekil 12: 2015 yılı için Landsat 8 kapsama alanı  
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  

 Şekil 13: 2015 yılı için Sentinel 2 kapsama alanı  Ek 5 BMİDÇS raporlamasındaki kilit boşluklar AKAKDO sektöründe hesaplama için gerekli en önemli verilerden biri Aktivite Verisidir. Tablo 11’den görülebileceği gibi, arazi kullanım matrisinin bazı hücreleri NO sembolü ile ve bazıları NE sembolü ile tarif edilmiştir. NE sembolü, bu değişikliğin gerçekleştiği, ancak yetersizlikler nedeniyle rapor edilemeyeceği anlamına gelir. Tablo 11: AKAKDO sektörüne göre Arazi kullanımı matrisi KULLANIMA 

Orman a
razileri (yönetile

n)  
Orman a

razileri 
 (yönetilm

eyen)  
Tarım ara

zileri  Otlaklar (yönetile
n)  Otlaklar (yönetilm

eyen)  Sulak ala
nlar (yönetile
n)  

Sulak ala
nlar 

(yönetilm
eyen)  

Yerleşim
 yerleri  Diğer ala

nlar  Toplam yönetilm
eyen alanlar        Önce

ki 
    arazile

rin           
    

toplamı  KULLANIMDAN (kha) Orman arazileri (yönetilen) 20437.59 NO NO 234.21 NO NO NO NO NO NO 20671.81 Orman arazileri (yönetilmeyen) NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO Tarım arazileri NO NO 28080.39 1.34 NO NO NE 0.28 NE NE 28082.01 Otlaklar (yönetilen) 1905.34 NO 2.00 14617.00 NE NO NE 1.83 NE NE 16526.17 Otlaklar (yönetilmeyen) NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO Sulak alanlar (yönetilen) NO NO NO NE NE 1251.63 NE NE NE NE 1251.63 Sulak alanlar (yönetilmeyen) NO NO NO NE NE NE NE NE NE NE NO,NE Yerleşim yerleri NO NO NE NE NE NE NE 864.68 NE NE 864.68 Diğer araziler NO NO NE NE NE NE NE NE 10959.90 NE 10959.90 Toplam yönetilmeyen alan NO NO NO NE NO NE NE NE NE NE NO,NE Toplam alan 22342.94 NO 28082.39 14852.55 NO,NE 1251.63 NO,NE 866.79 10959.90 NO,NE 78356.20 Net değişiklik 1671.13 NO 0.38 -1673.62 NO,NE 0.00 NO,NE 2.11 0.00 NO,NE 0.00   
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Ek 6 CRF Tablo Uyumu Tablo 12Fehler! Ungültiger Eigenverweis auf Textmarke.,  Sera Gazı Envanteri için BMİDÇS Ortak Raporlama Formatı (CRF) Tabloları arasındaki uyumu, Kyoto/AB Arazi kategorilerini ve Sera Gazı Envanteri (gölgelendirilmiş) içerisinde Anahtar Kategoriler olarak, bunların önemini göstermektedir. Çeşitli yönetim aktiviteleri şeklinde raporlanmak üzere hangi alanların (orman, tarım, mera ve sulak alan yönetimi) yıllık matrisleri birleştirilebilir, bunu ortaya koymaktadır  Tablo 12: BMİDÇS CRF Tablolarında Zorunlu AKAKDO Kyoto / AB faaliyetlerinin (Koyu renkler) uyumlaştırılması. Gölgeli olarak, FM = Orman Yönetimi, Ref = Yeniden Ormanlaştırma, Aff = Ağaçlandırma, Def = Ormansızlaştırma, CM = Tarım Arazisi Yönetimi, GM = Mera Yönetimi ve WM = Sulak Alan Yönetimi şeklinde Sera Gazı Envanterinin Anahtar Kategorileri yer almaktadır.  SONRA:    ÖNCE: Orman a
razisi  Tarım ara

zisi  Mera  Sulak ara
zi  

Yerleşim
 yerleri Diğer ara

ziler 

Orman arazisi  FM Def Def Def Def Def Tarım arazisi Ref/Aff CM GM CM CM CM Mera Ref/Aff CM GM GM GM GM Sulak alan  Ref/Aff CM GM WM WM WM Yerleşim yerleri Ref/Aff CM GM WM S   Diğer araziler Ref/Aff CM GM WM   OL HWP             Müdahaleler               
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Ek 7 Arazi Kullanımı Kategorilerinin Tanımı Orman arazisi Ormanlar, Sera Gazı Envanterleri altında (toplam miktarlar ve eğilimler) anahtar kategorilerdir, aynı zamanda ülkelerin (INDCs) ulusal katı niyeti hedeflerinin (örneğin; Ağaçlandırma) bir parçasıdır ve AB'nin zorunlu faaliyetleridir. Doğru ve tutarlı biçimde sınıflandırılmaları, önerilen Aktivite Verisi İzleme Sisteminin birincil odak noktasıdır. Şekil 14,orman alanı için üç alt kategoriyi göstermektedir. AB ile uyumlu orman tanımı bakımından tüm alt kategorilerde %10 orman tepe çatısı oranı, 1 ha MMU ve 5m ağaç yüksekliği uygulanmaktadır. Tarımsal olarak kullanılan ağaç bitkileri, tarım arazileri altında sınıflandırılır ve orman tanımının bir parçası değildir. 

 Şekil 14: Orman alt kategorileri, iğne yapraklı (sol), karma (orta), yaprak döken (sağ). Yaprak döken orman Yaprak döken (veya geniş yapraklı) ormanlar, HRL Orman ve Hansen orman haritaları gibi diğer mekânsal veri kümelerine dayalı örnekler kullanılarak uydu görüntülerinin denetimli sınıflandırması yoluyla tespit edilir. Fenolojik değişikliklerin iğne yapraklı veya karma ormanlardan ayırt edilmesi için kullanılmasıyla yaprak döken ormanların belirlenmesi, zaman serisi analizine dayanmaktadır. İğne yapraklı orman İğne yapraklı meşçereler de yaprak döken ağaçların tespitinde kullanılan aynı yaklaşımla belirlenmektedir.  Karma orman Karma ormanlar, hem iğne yapraklı hem de yaprak döken ağaçlardan oluşmakta olup, ikisi de baskın tür şeklinde meşçereyi oluşturmaz. Karma meşçerelerin tespit edilmesi kısmen daha zordur. Bunun nedeni, spektral tepkilerinin, her iki türün spektral imzalarının eşit olmayan karışımı şeklinde ortaya çıkmasıdır. Bir ağaç türünden diğerine kademeli geçişlerin olması, özellikle düşük ağaç yoğunluklu alanlarda bir takım karışıklıklara neden olabilir  
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Bozuk orman Bozuk ormanlar kapalılık oranı bakımından %10’nun altında olduğundan dolayı Kyoto/AB orman tanımlarına uymamaktadır.  Bu sınıfın, uydu görüntülerinde spektral imzanın, alanın %90'ından fazlasını oluşturan arazi örtüsü tarafından domine edildiğinden, güvenilir bir şekilde sınıflandırılması ve tespit edilmesi güçtür (genellikle çıplak toprak ya da mera). Bozuk orman, orman alanında müşteri paydaşlarının özel talebi ile raporlanmaktadır ve bu yaklaşım ile birlikte AB uyumu ortadan kaybolmakta ve bozuk ormanlardan verimli ormanlara taşınan ağaçlandırılmış alanlarının artık ağaçlandırma olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır (ancak orman alanı içerisinde bir alt kategoriden diğerine geçiş şeklinde algılanabilir). Düşük yoğunluktaki ormanların zamanla meralarla birleşmesinden dolayı, bozuk ormanın tespit edilmesi için baskın olarak odunsu bitki örtüsünün ortaya çıktığı ormanların etrafındaki tampon bölgelere odaklanılacaktır.   Tarım Arazisi Tarım arazisi geçişleri ve tarım arazisi yönetimi uygulamaları Ulusal Sera Gazı Envanterinde bir anahtar kategoridir, AB'ye göre zorunlu kategoriler olup ulusal katkı niyetlerinin bir parçasıdır. Çok yıllık bitkilerin doğru tanımlanması, LPIS verilerinin mevcudiyetine bağlı olacaktır. Her iki bitki alt kategorisinin tespit doğruluğunu artırmak için TARBIL ve STATIP de gereklidir. Tek Yıllık Bitkiler Tek yıllık bitkiler, ekimden hasata kadar yıllık bir yaşam döngüsü ile bitkilerin yetişmesini sağlayan tüm ekili arazileri içerir. Tek yıllık bitkiler, yıl boyunca ve özellikle büyüme mevsimi boyunca yeterli düzeyde zaman serisi gözlemiyle kolayca tespit edilebilir. Spektral imzası, doğal yeşilliklerden (ör. mera, orman) kolayca ayırt edilir. Bir yıl boyunca nadasa bırakılan arazi, başlangıçta çıplak toprak olarak algılanabilir, ancak, aynı arazinin önceki ve sonraki yıla ait analizi, nadas alanlarının tarım arazisi olarak doğru bir şekilde sınıflandırılmasını sağlayacaktır. 2015 yılında 
Şekil 16: Sentinel 2 uydu görüntüsünde görülen tek yıllık bitkiler. 

Şekil 15: Bozuk ormanlar, AB / Kyoto'nun orman tanımını karşılamayan odunsu bitki örtüsü olan alanları içerir. 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  uydu görüntülerinden tespit edilen tek yıllık bitkiler, LPIS sonuçlarıyla karşılaştırılmaktadır. Bitki türlerinin daha fazla farklılaştırılması mümkün olabilir. Örneğin tam, güvenilir ve tüm ülke için temsili bitki oranlarını temsil ettiği göz önüne alınarak, TÜİK veri setine dayandırılabilir. Bununla birlikte, münferit bitkilerin haritalaması bu projenin kapsamı dışındadır. Çok Yıllık Bitkiler  Çok yıllık bitkileri spektral benzerlikleri nedeniyle ağaçlardan ayırt etmek zordur. 2015 için, LPIS veri seti orman alanlarından ziyade çok yıllık bitki olan ağaç meşçerelerini tanımlamak için kullanılacaktır. Özellikle çok yıllık bitkiler için 2015 veri seti, 2015'ten önceki 25 yıllık uydu gözlemlerini kullanarak geriye dönük değişiklik tespitinin temelini oluşturacaktır. 2015 mirasının kullanılması, 2015 yılındaki çok yıllık bitki alanlarının, arada bir boşluk tespit edilmedikçe, orman olarak tanımlanmamasını sağlamaktadır.  
Şekil 17: Çok yıllık bitki alanları. 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Meralar Mera geçişleri ve mera yönetimi uygulamaları Ulusal Sera Gazı Envanterinde bir anahtar kategoridir, AB'ye göre zorunlu kategoriler olup ulusal katkı niyetlerinin bir parçasıdır.  Meraların tanımında, arazinin orman arazisi kullanımından mera kullanımına doğru hareket ettiği yerdeki orman tepe çatısının kapalılık eşiğinin ortaya konması gerekmektedir. Bu, Akdeniz ülkelerinde, birinden diğerine kademeli olarak değişmesi nedeniyle haritalaması doğal olarak zor bir durumdur. Potansiyel mera alt kategorileri arasındaki ayırt edilebilirliği değerlendirmek için TÜBİTAK ve çayır yönetim projesinden elde edilen veriler gerekmektedir. Meranın alt kategorisi başlangıçta önerilir ve üretim aşamasında onaya tabi olacaktır. Bu alt kategorilerin güvenilir bir şekilde ayırt edilememesi durumunda, meralar şeklinde ortak olarak raporlanmalıdır. Otsu mera Otsu mera, Türkiye'de baskın tipte meraları oluşturur. Yılın en azından bazı dönemleri için doğal otsu bitki örtüsü şeklide tanımlanmış ve üzerinde kayda değer odunsu bir bitki örtüsü bulunmamaktadır. Meralar özellikle kurak yıllarda geçici olarak yok olabilir, ancak bu durum meradan diğer araziye geçiş şeklinde sonuçlanmaz. Mera tespiti mümkün olan her yerde TÜBİTAK veri entegrasyonu ile desteklenecektir. Şekil 18: Otsu meraların üzerlerinde önemli miktarda odunsu bitki örtüsü bulunmamaktadır. 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Sulak alanlar  Sulak alan geçişleri, Sera Gazı Envanteri altında bir Anahtar Kategori olarak tanımlanmaktadır (2015 için hiçbir veri rapor edilmemesine rağmen). Sulak alan yönetimi 2026 yılından itibaren zorunlu olacaktır. Türkiye için sulak alanların daha net tanımlanması gerekmektedir. Bu arazi kullanımı şu anda bir barajın (rezervuarlar) inşasından kaynaklanan su kütlelerini göz önünde bulundurmaktadır. Nehirler, okyanuslar ve doğal göller gibi doğal su kütleleri bu kategorinin bir parçası değildir ancak yönetilmeyen sulak alanlar olarak rapor edilmektedir. Sulak alanlar, uydu görüntü zaman serileri kullanılarak, özellikle de uydu verileri 2015 yılı için olduğu gibi radar görüntülerini içeriyorsa güvenilir bir şekilde tespit edilir (Sentinel 1).  Şekil 19, bir barajın inşasını takiben bir rezervuarın oluşumunun tipik bir örneğini göstermektedir. Sadece rezervuar yönetilen sulak alan olarak rapor edilir, nehir yönetilmeyen sulak alan olarak kabul edilir. Rezervuar tespitini geliştirmek için baraj inşaatlarına dair ulusal veriye ihtiyaç vardır.  Şekil 19: Baraj inşası sonrasında rezervuar oluşumu 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Yerleşim Yerleri Yerleşim yerleri arasında 30 metrelik çözünürlükte ve 1ha MMU'da tespit edilecek yeterli büyüklükteki yollar, demiryolları, limanlar ve havaalanları gibi altyapılar ve şehirler, köyler dahil olmak üzere tüm yapay yüzeyler ve meskûn mahaller bulunmaktadır. Yerleşim yerleri diğer kategoriler için kriterleri karşılayan kentsel ortamlardaki yeşil alanları içermez. Bu, örneğin, MMU ve / veya ağaç tepe çatısı eşiklerini karşıladıkları varsayılarak, orman veya mera olarak sınıflandırılabilecek büyük parkları içerir. 

 Şekil 20: Sentinel 2 görüntüsünde görülen (solda) ve CORINE 'de (ortada) sınıflandırılan Yerleşim yerleri ve ilgili Yüksek Çözünürlük Katmanı (sağda). CORINE'nin düşük kalitedeki çözünürlüğü yerleşim yerlerini olduğundan fazla hesaplar ve 25 hektarın altındaki iç kesimlerde yer alan parkları ve yeşil alanları yok eder. Meskûn alanlar, çeşitli derecelerde geçirimsiz alanlar olup, özellikle bitki örtüsü bulunan ve bulunmayan alanlar arasında ayrım yapan kızılötesi bantlar kullanılarak uydu görüntüleri üzerinden güvenilir bir şekilde tespit edilir. Geçirimsizlik için mekânsal olarak izlenebilen Yüksek Çözünürlük Katmanları (HRL) 2015 için mevcut olup, 2015 Arazi Örtüsü / Arazi Kullanımı haritası için eğitim ve validasyon verileri olarak işlev görecektir. Ara yılların değerlendirilmesinde kullanılacak olan 2012 ve 2006 için de geçirimsizlik HRL katmanları mevcuttur.  Diğer araziler Diğer araziler, diğer beş kategoriden herhangi biri için kriterlere uymayan tüm yüzeyleri içerir. Türkiye'de bunlar ağırlıklı olarak çıplak toprak, kum, kayaçlar, taş ocakları, tuz düzlükleri ve muhtemelen kalıcı kar ve buzdur.   
Şekil 21:  Diğer araziler kategorisinin bir parçası olarak çıplak toprak, kayaç ve kum. 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Ek 8  Paydaş geribildirimi ve Konsorsiyum açıklamaları Bu bölümde, 1 Ağustos 2018 tarihinde sunulan taslak İzleme Sistemi Teklifi’ne ilişkin paydaşlardan gelen geribildirim yer almaktadır. Geribildirimler, açıklamalarda da ifade edildiği üzere söz konusu teklife yansıtılmıştır. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) tarafından Bileşen 4 kapsamındaki Sistem Teklifine ilişkin sunulan Revizyon Önerileri  OGM Önerileri 1. OGM tarafından yapılan FAO raporlamasıyla tutarlılığın sağlanabilmesi amacıyla, orman arazisi kategorisinin raporlanmasında, yüzde 10 tepe çatısı kapalılık eşiği temelinde Verimli Orman (Productive Forest - PF) ve Diğer Orman Arazisi  (Other Wooded Land - OWL) şeklinde ayrıştırılması gerekmektedir. İzleme Sistemi Teklifi (MSP) kapsamında OWL’nin mera altında alt kategori olarak raporlanması önerilmektedir. Söz konusu öneriyi uygulayıp raporlamayı mera yerine orman arazisi kategorisi altında yapabiliriz. Bu tamamen tanımla ilişkili bir konudur. Fakat, bu noktada OWL’nin orman arazisi altında raporlanmasının aşağıdaki iki önemli dezavantaja yol açabileceğini vurgulamak isteriz: a) İzleme Sistemi AB/Kyoto ile uyumlu olmayacaktır çünkü AB/Kyoto düzenlemelerinde orman alanı altında raporlanan alanları için alt eşik %10 olarak tanımlanmaktadır.  b) OWL’den PF’ye dönüşümler Ağaçlandırma/Yeniden Ormanlaştırma olarak değerlendirilemez çünkü her ikisi de orman alanının alt kategorileridir. Ağaçlandırma/Yeniden Ormanlaştırma Orman Arazisine Dönüşen Arazi olarak tanımlanmaktadır. Eğer OWL, ilk teklifte önerildiği üzere, Mera altında raporlanmışsa, OWL’de meydana gelen ve %10 üzerinde yoğunluk oluşmasıyla sonuçlanan her değişiklik Orman Arazisine dönüşen Mera olarak değerlendirilecek ve Ağaçlandırma/Yeniden Ormanlaştırma olarak raporlanacaktır.  Söz konusu kararın sadece UNFCCC’ye yapılan raporlamayı etkileyeceğini vurgulamak isteriz. Ulusal orman tanımları bundan etkilenmeyecektir. Emisyonlar açısından, bu alanların hangi kategori altında raporlandığı bir fark yaratmamaktadır (elbette dönüşümler hariç olacak şekilde). Alan açısından konuşmak gerekirse, 2015 Yüksek Çözünürlüklü Orman Katmanı temelinde yapılan ilk değerlendirme 1Mha’dan daha az alanın OWL kategorisi kapsamına girdiği görülmektedir yani OWL’nin Mera kategorisinde raporlanması halinde genel orman alanlarında fazla bir değişiklik olmayacaktır.  2. Fakat ağaç boyu için bir eşik uygulanmamalıdır. Ağaç boyunun orman arazisi kullanımının değerlendirilmesinde zaten sorunlu bir konu olduğu göz önünde bulundurulmaktadır çünkü daha küçük boydaki ağaçlar, olgunluk çağında söz konusu yükseklik eşiğine ulaşması bekleniyorsa, yine de orman arazisi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle biz de haritalandırma sırasında yükseklik eşiğinin orman tespitini sınırlandırmaması gerektiği konusunda hemfikiriz ve teklif gerektiği şekilde değiştirilecektir.  
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  3. Dolayısıyla aşağıdaki tanımlar geçerlidir: orman arazisi tanımı “1 ha’dan büyük ağaçla kaplı alan” şeklindedir. Bu alan yaklaşık 23 Mha’lık ulusal orman alanıyla tutarlı olmalıdır. Minimum Haritalandırma Birimi olarak 1ha kullanılması teklifle uyumludur. Türkiye için toplam orman alanı, uydu tabanlı İzleme Sistemi üzerinden değerlendirildiği haliyle, 2015 AKAKDO haritası üretilmeden önce kesin bir rakam olarak ifade edilemez fakat Copernicus Yüksek Çözünürlüklü Katmanları kullanılarak orman için yapılan ön değerlendirme, toplam orman alanının belirtilen 23Mha rakamı civarında olması muhtemel görünmektedir. Yine de yüksek çözünürlüklü orman katmanlarının çok yıllık bitkileri de içerdiği ve bunların AKAKDO raporlaması kapsamında orman olarak nitelendirilmediğini, tarım arazileri altında raporlandığını da vurgulamak gerekir.   4. 1 ha üzerindeki ağaç örtüsü ve yüzde 10’dan fazla tepe çatısı kapalılığı olan orman verimli orman (PF) olarak tanımlanmaktadır Bu teklifteki orman kategorisi tanımıyla uyumludur. Teklifte spesifik olarak %10’un üzerindeki ormanların Verimli Orman olarak belirtilmesi için güncelleme yapılacaktır. 1 ha üzerindeki ağaç örtüsü ve yüzde 10’dan düşük tepe çatısı kapalılığı olduğunda arazi diğer orman arazisi (OWL) olarak tanımlanmaktadır OWL’nin orman alanında raporlanması 1. bölümde ifade edilen dezavantajlara yol açacaktır. Alanın orman arazisi ya da mera altında raporlanmasına ilişkin verilecek karardan bağımsız olarak %10’dan düşük orman örtüsü olan alanları spesifik olarak Diğer Orman Arazisi (OWL) şeklinde belirtilmesi için teklifte güncelleme yapılacaktır.  5. Bu durumda uzaktan algılama yoluyla OWL ile odunsu mera alt kategorisi arasında ayrım yapılmayacaktır. Dolayısıyla orman arazisi kategori alanını belirlemek için ENVANIS kapsamındaki orman arazisi alanının kullanılması gerekecektir. Orman arazisi alanının ENVANIS’ten alınmasını ve verimli orman alanının bu katman üzerinden belirlenmesini öneriyoruz. ENVANIS istatistiksel bir envanterdir ve mekânsal olarak izlenebilir değildir. Uydu tabanlı izleme sistemi ise bir dizi uydu görüntüsünün yorumlanmasına bağlıdır ve her kategori için alanlar Arazi Örtüsü / Arazi Kullanımı açısından mevcut gözlemlere göre hesaplanır. Gözlemlenen alanlar güvenilirlik kontrolü sırasında ENVANIS’le karşılaştırılabilir fakat istatistik veriler hazır bir şekilde mekânsal izlenebilir harita ürününe aktarılamaz.  6. 1 ha ile mevcut 3 ha’lık boyut arasındaki fark önemli olmamalıdır. Fakat toplam orman alanının mevcut alandan biraz daha fazla olmasını bekliyoruz.  1ha MMU ile raporlanan alanların 3ha MMU ile raporlanan alanlara kıyasla çok fazla fark göstermeyeceği konusunda hemfikiriz.  



 

Faaliyet 4.1: AKAKDO İzleme Sistemi Teklifi 44  

Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  7. Orman alanının da boyut açısından tanımlanması gerekir. En az 10 m genişliğinde olmasını öneriyoruz.  Burada özellikle tarımsal alanları birbirinden ayıran ağaç sıraları halindeki lineer orman alanlarından söz edildiğini anlıyoruz. Orman alanının tespitindeki başlıca kriter, en az 1ha boyutunda sürekli bağlantılı bir alan olması gerekliliğidir. Eğer durum bu şekildeyse, haritalandırılabilecek en küçük lineer özellikler 1 piksel genişliğinde (yani 30m) olacaktır. Şayet pikselin en az %10’u ormanla kaplıysa piksel orman olarak sınıflandırılacaktır. Minimum genişliğin katı bir şekilde uygulanması mümkün değildir ancak 30m çözünürlüklü Landsat görüntüleri ve en az 1ha’lık alan, 10m genişliğin altındaki lineer özelliklerin haritalandırılmasını engellemektedir.  TRGM Önerileri  8. Çok yıllık bitkiler alt kategorisi, kavak, zeytin ve bağlar dahil olmak üzere Türkiye’deki başlıca odunsu türler açısından ayrıntılandırılmalıdır. Teklifte tarım arazileri tek yıllıklar ve çok yıllıklar olmak üzere iki alt kategoriye ayrılmıştır. Bu alt kategorilerin daha da fazla alt kategoriye inilecek şekilde haritalandırılması, sadece uydu gözlemlerine dayandırılarak yapılamaz, en azından geçmiş dönem (1990 - 2015) için durum böyledir. İleriye dönük olarak, sentinel uydular, güvenilir arazi doğrulama verileriyle (yardımcı veriler) desteklendiği takdirde başlıca bitki türlerini ayırt edebilecek durumda olabilir ama burada daha ayrıntılı değerlendirme yapılması gerekmektedir ve 1990 – 2015 arasındaki AKAKDO raporlaması değerlendirmesinin bir parçası değildir. LPIS’in mevcut hale geldiği ve 2015 için bu bitki türlerine dair güvenilir bilgiler içerdiği varsayımıyla, 2015 bitki türlerinin raporlanmasında bu bilgileri dahil edebilir ve 1990 – 2015 arasında bu alanlardaki değişimi tespit edebiliriz. Bu yaklaşımın temeli 2015’e kıyasla tespit edilen spektral değişime dayanmaktadır ve 2015’te var olan bir tarım arazisinin önceki yıllarda da var olup olmadığı belirlenebilmektedir. Bu metotla farklı bitki türü alanlarının kestirimi 2015 için en yüksek doğrulukta ve 25 yıllık raporlama döneminin en başındaki yıllar içinse azalan bir doğruluk seviyesiyle yapılabilmektedir. Bu seçeneği teklife dahil ediyoruz fakat güvenilir bitki türlerinin sağlanması konusunun büyük oranda LPIS’e bağlı olduğunun altını çizmek gerekir.  9. Arazi kullanım matrisi, 20 yıllık geçiş dönemi temelinde değişikliklerin tespit edilmesi için  1970’lerden başlayacak şekilde geliştirilmelidir. 20 yıllık geçiş dönemi, yeni arazi kullanımı bir dengeye ulaşana kadar bir değişikliği, değişiklik olarak raporlamak üzere kullanılmaktadır. 1970 ile başlamak pratikte 1990’ın referans yılı olmaktan çıkması anlamına gelecektir ayrıca modern gözlemlerin, 1970 ve 1990 arasında farklı algılama sensörleri kullanan önceki Landsat uydularından alınan görüntülerle birleştirilmesi teknik açıdan daha da zor olacaktır. Her şeyin ötesinde en büyük engel veri eksikliğidir. Bu projede kullanılan ileri metodoloji, haritalandırılmış kategori ve alt kategorilerin çeşitli özelliklerinin (örn. ekin döngüleri) yakalanması ve güvenilir bir şekilde tespiti amacıyla çok sık yapılan gözlemlere (en azından aylık bazda, yani yıl başına 12 gözlem) dayanmaktadır. 1990 öncesi ilk Landsat uydularında veri mevcudiyeti 7 yılda 1 gözlemin altındadır. Söz konusu dönemler için güvenilir ve mekânsal izlenebilir arazi kullanımı bilgisi (örn. Orman Envanterleri vs.) mevcut olmadıkça, 1990’dan öncesi için yıllık değerlendirme yapmak pratikte uygun değildir. 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.  Diğer ülkeler ya doğru ve güvenilir envanterler kullanarak 1990 referans yılını konsolide etmeyi ya da doğrudan 1990 yılıyla olduğu gibi başlamayı (örn. Yunanistan, Yeni Zelanda) tercih etmişlerdir. Ancak 1970-1990 dönemi için mevcut olan münferit görüntüler temelinde orman varlığını değerlendirmek mümkündür. 1970 ve 1989 yılları arasında hangi alanların ormanla kaplı olup 1990’da artık orman olmadığını bilmek 1990 ve 2015 yılları arasındaki değerlendirmeler için bu alanların işaretlenmesi açısından önemlidir. Ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırma arasındaki fark, yeniden ormanlaştırmanın daha önce ormansızlaştırmaya maruz kalan ve şimdi tekrar ormanlaştırılan arazide gerçekleşmesidir. Ağaçlandırmaysa 1970’den bu yana geçen dönemde hiç ormanlaştırılmamış arazinin ormana dönüşmesi anlamına gelmektedir. Bu değerlendirmede 1970 ve 1990 arasındaki orman kayıpları mevcut uydu verileri temelinde spesifik olarak tanımlanmaktadır böylece 1990 ve 2015 yılları arasındaki Orman Arazisine dönüşen arazinin Ağaçlandırma veya Yeniden Ormanlaştırma olduğuna dair doğru ayrım yapılabilmektedir. Sonuçlar D4.2.1’de ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır.  10. Sistemin devamlılığının sağlanması için AKAKDO Çekirdek Grubunun arazi kullanım matrisi geliştirme prosedürlerine dahil edilmelidir  1990 ve 2015 yılları arasındaki uzaktan algılama görüntüleri üzerinden AKAKDO kategorileri ve alt kategorilerinin değerlendirilmesinde kullanılan metodolojiler hakkında şeffaf bir bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz ve metodolojilerin geliştirilmesine ilişkin tüm unsurlarda Çekirdek Grubun aktif katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. İlgili metodolojinin ana hatları teklifte belirtilmiştir ve Ocak 2019 tarihinde Ankara’da Bileşen 4’ün sunulup sonuçlarının görüşüleceği çalıştayda ele alınacaktır. Ayrıca, Avusturya’ya düzenlenecek bir çalışma ziyaretinde, katılımcılar Innsbruck’ta bulunan GeoVille ofisine geldiklerinde, kullanılan metodolojiler ve geliştirme aşamasına yönelik bilgilere dair bir sunum yapılacaktır. Bir geribildirim ve görüş alışverişi oturumu da yapılacaktır. Fakat uzaktan algılama teknolojisi ve arazi örtüsü / arazi kullanımı sınıflandırması alanında ayrıntılı kapasite geliştirmenin bu projenin kapsamının dışında olduğunu vurgulamamız gerekir. Metodolojilerin geliştirilmesi ve ilgili prosedürler, hazır bir şekilde aktarılması mümkün olmayan uzman bilgisi, kapsamlı tecrübe ve üstün bilgisayar bilgisi gerektirmektedir.  11. Arazi kullanım matrisinin 2016 ve 2017’ye uzatılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekir. Şartname (ToR) ve Proje Teklifinde, bu projenin kapsamı 1990 – 2015 olarak belirtilmiştir ve İzleme Sistemi Teklifinde Aktivite Verilerinin üretimi için bu dönem aralığı benimsenmiştir. Şu anda devam eden ve gelecekte yürütülecek raporlama faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2016 ve 2017 için de tutarlı AV üretilmesi yönünde ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. İzleme Sistemi Teklifi kapsamında bu güncellemelerin yapılması ihtiyacı ve haritalandırma ile değişim tespit (matrisleri) dahil 2015 – 2017 döneminin kapsanmasına ilişkin birkaç seçenek ele alınmıştır. Fakat mevcut proje dahilinde bu ilave masraflar karşılanamayacağı için söz konusu ekstra faaliyetlerin finansmanı için dış kaynaklar temin edilmelidir. 2015 sonrasında AV üretiminin sürekliliği için en uygun seçenek,  2015’e kadarki AV’lere yönelik trend analizi yapıp gelecek yıllara uygulamaktır. Önceki yılların AV matrisleri temelinde basit bir doğrusal trend analizi yapmak kolaydır ve 2016’dan başlayarak sonraki yıllar için AV hesaplamalarının projeksiyonunun yapılmasını sağlayacaktır. 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek  Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmiştir.    

Bu doküman Avrupa Birliği'nin mali yardımı ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği, AESA'nın liderliğini yürüttüğü Konsorsiyumun sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. 


