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Kısaltmalar 

AD: Faaliyet Verisi 

BUGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

İDKK: İklim Değişikliği Hava İdaresi Geliştirme ve Organizasyon Koordinasyon Kurulu  

Corine: AB Arazi Sınıflandırma Sistemi 

CRF: Ortak Raporlama Formatı 

DBH: Göğüs Hizasında Çap 

ENVANIS: Orman Genel Müdürlüğü Orman Yönetim Planları için Orman Alanlarının veritabanı 

EF: Emisyon Faktörü 

ERT: Uzman Görüşü Ekibi 

AB: Avrupa Birliği 

FAO: Gıda ve Tarım Örgütü 

FMP: Orman Yönetim Planı 

GDAR: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

GDF: Orman Genel Müdürlüğü 

GDNCNP: Tabiat Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

GHG: Sera Gazı 

GIS: Coğrafi Bilgi Sistemi 

HWP: Hasat Edilmiş Orman Ürünleri 

INDC: Kesin Katkılar için Ulusal Niyet Beyanları 

IPCC: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 

LPIS: Arazi Parsel Tanımlama Sistemi 

LULUCF: Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık 

OSİB: Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

GTHB: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  

NFI: Ulusal Orman Envanteri 

NIR: Ulusal Envanter Raporu 

ORBIS: Orman Genel Müdürlüğü Orman Bilgi Sistemi 

SFM: Sürdürülebilir Orman Yönetimi 

DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

SWOT: Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditlerin Analizi 

TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

TUBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

TUİK: Türkiye İstatistik Kurumu 

BMİDÇS: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
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Yönetici Özeti 
Bu rapor, Aktivite 1.2 kapsamında AKAKDO sektöründe Türk Sera Gazı Envanterinin geliştirilmesinin 
desteklenmesinde araştırmanın rolüne yönelik 2 günlük bir çalıştaydaki tartışmaları özetler ve 
öneriler sunar. 

Çalıştayın ana katılımcıları Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı ve 
akademi camiasından paydaşlardır. 

Çalıştaydan elde edilen ana öneriler veri elverişliliği, veri kalitesi ve veri kapsamlılığının iyileştirilmesi 
için bir dizi önceliğin belirlenmesine odaklanmaktadır. Bunlar: 

• Araştırma aktivitelerinin daha iyi kurum içi ve kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu, 
kurumlar arasında daha etkili veri paylaşımı ve AKAKDO ile ilgili yeni teknolojiler ve 
yöntemler konusunda personelin kapasitesinin artırılması gibi kurumsal öncelikler 

• Türkiye’deki tüm kilit arazi örtüsü kategorileri için daha fazla mekânsal olarak açık verilere 
olan acil ihtiyaç ve mevcut veri setlerinin integrasyonu (özellikle ENVANIS, Corine ve LPIS), 
AKAKDO için uygun bir arazi kullanımı matrisi ve değişiklik izleme sistemi geliştirilmesi, NFI ve 
uygun bir çayır türü ve durumu haritası gibi ulusal veri setlerinin tamamlanması ve 
Türkiye’de sera gazı emisyonları ve giderimlerinin hesaplanması için varsayılan yöntemlerin 
uygunluğunu iyileştirmek için yerel olarak elde edilen katsayıların sürekli geliştirilmesi gibi 
teknik öncelikler 

• Potansiyel proje listesine odaklanan, Aktivite 1.1’de yürütülen boşluk analizine dayalı ve 
çalıştaya katılanlar tarafından kabul edilen, konu alanı ve finansman için önceliğe göre 
sıralanmış proje tabanlı öncelikler 

 1 GİRİŞ 
Bu rapor, Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş 
Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek projesinin 1.2 sayılı aktivitesini kapsar. 

1.1 Amaç 
Bu aktivitenin amacı, araştırmanın AKAKDO sektörü için Türk sera gazı envanterinin geliştirilmesini 
nasıl destekleyebileceğini tartışmak ve öneriler içeren bir rapor sunmak üzere ana paydaşlar ile 2 
günlük (29-30 Mart 2018 tarihlerinde yapılmıştır) bir çalıştay yapmaktır. 

1.2 Arka Plan 
Yıllık envanter raporlaması gereksinimi 

Türkiye 2004 yılında UNFCCC’ye taraf olmuştur. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (UNFCCC) Ek 1 kapsamında listelenirken, Türkiye’nin ölçülmüş emisyon kısıtlaması ya da 
azaltma taahhüdü bulunmamaktadır, ancak 2007 yılından bu yana yerine getirdiği yıllık envanter 
raporlama gereksinimi vardır. Her yıllık sunum UNFCCC tarafından oluşturulan ERT Ekiplerinin 
incelemesine tabidir. Son incelenen envanter sunumu Nisan 2016’dır. Bu raporun tarihi itibariyle 
Nisan 2017 için envanter sunulmuş ancak incelenmemiştir. Ulusal Envanter Raporundaki (NIC) diğer 
sektörlere paralel olarak Türkiye’nin AKAKDO sektörü, aktivite verileri (AD) ve emisyon faktörleri (EF) 
olmak üzere 2 ana bileşenden oluşan Arazi Tabanlı Raporlamaya dayalıdır. 
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Envanter aşağıdaki verileri sağlamaktadır: 

• AKAKDO aktiviteleri ile ilişkili karbon (C) stoklarının tahmini 
• AKAKDO aktiviteleri ile ilişkili karbon (C) ve diğer sera gazı emisyon ve giderimlerinin tahmini 

Türkiye’nin sera gazı envanteri için başlangıç yılı 1990’dır. İzleyen yıllarda C stoklarındaki değişiklik ve 
sera gazı emisyonları ve giderimleri değerlendirilmiş ve aynı zamanda iyileştirmeler raporlama 
sürecine dâhil edilmiştir. 

AKAKDO sektörü için yıllık envanterin oluşturulması ve değişikliğin raporlanması IPCC 2006 
kılavuzunda verilen metodolojik kılavuzu izlemektedir. 

GPG2000 Kılavuzu gibi IPCC (2006) da eksiksiz olan ve yargılanabildiği kadarıyla fazla ya da eksik 
tahmin içermeyenler gibi iyi uygulama ile tutarlı ve belirsizliklerin mümkün olduğu kadar azaltıldığı 
envanterleri tanımlar. AKAKDO’ya uygulandığında, bu tanım karbon stoğu değişikliklerinin, 
kaynakların yol açtığı emisyonlar ve yutakların yol açtığı giderimlerin belirsiz de olsa tespit edilmiş ve 
bertaraf edilmiş olabilecek herhangi bir yanlılık içermeyen iyi niyetli tahminler olmasını ve ulusal 
koşullar göz önünde bulundurulduğunda belirsizliklerin mümkün olduğunda azaltılmış olmasını 
sağlamalıdır. Mevcut bilimsel bilgi ve mevcut kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda bu tür 
tahminler elde edilebilecek en iyi tahminlerdir. 

Envanter içerisinde AKAKDO sektörü 6 ana kategoriye (arazi kullanım türleri) ve HWP (4G)’ye 
ayrılmıştır: 

• 4A Orman 
• 4B Çayır 
• 4C Tarım 
• 4D Sulak 
• 4E Yerleşimler 
• 4F Diğer Arazi 

Her kategori ve alt kategori içerisinde sera gazı emisyonları ve giderimlerinin ve yıllık değişikliğin 
hesaplanması için emisyon faktörleri (EF) ve aktivite verileri (AD) kullanılır. Hesaplamalar üç seviyede 
yapılabilir: Seviye 1 hesaplama katsayıları için IPCC kılavuzu varsayılan değerlerin kullanıldığı, ulusal 
aktivite verilerine dayalı varsayılan yöntemdir. Seviye 2 her ülke içerisindeki ulusal koşullara özel 
katsayı verilerini kullanır. Seviye 3 yöntemleri genellikle daha karmaşıktır, modelleme ve yüksek 
çözünürlüklü arazi kullanımı ve arazi kullanım değişikliği verilerini içerir. Türkiye genellikle Seviye 1 ve 
2 yöntemlerini kullanır. 

Türk Sera Gazı Envanterinin mevcut durumu 

Türk envanterinin UNFCCC tarafından yapılan incelemeleri bir dizi konuya odaklanmıştır. 

• Bütünlük 
• Şeffaflık 
• Tutarlılık 
• Kıyaslanabilirlik ve Raporlama 
• Doğruluk 
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AKAKDO sektörü, arazi örtüsü kategorilerinin ve karbon stoğu tahmini, emisyon ve giderim 
hesaplamalarındaki birçok belirsizlikten dolayı özellikle zor olmuştur. 

Bu mevcut proje Türk Hükümetinin AKAKDO sektöründe yıllık sera gazı envanteri raporlaması 
standardını iyileştirmesine yardımcı olmayı amaçlar. Bu rapor, mevcut ve yeni araştırmaların 
envanterin iyileştirilmesine yardımcı olabileceği yolu ele alır. 

AKAKDO araştırma ve veri sağlama ile ilgisi olan ana paydaşlar 

Yıllık envanterin derlenmesinden sorumlu ulusal makam TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu’dur (Çevre, 
Enerji ve Ulaşım İstatistikleri Daire Başkanlığı, Çevresel Hesaplar Grubu), ancak TUİK ilgili verilerin 
hiçbirini doğrudan kendisi toplamaz. Verilerin çevrimiçi UNFCCC sera gazı envanteri platformuna 
iletilmesi için bir aracı olarak hareket eder. AKAKDO sektörü hesaplamalarının hazırlanması ve 
zamanında sunulmasından sorumlu kurumlar Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü’dür. Orman Genel Müdürlüğü, Ormanlık Arazi ve Hasat Edilmiş Orman Ürünleri 
kategorisinden sorumluyken, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yukarıda listelenen arazi kullanımı 
kategorilerinin geri kalanından sorumludur. 

Birçok kurum ve kuruluşun Envanter için veri sağlama ve bu verilerin kalite ve kapsamlılığının 
iyileştirilmesi ile ilgisi vardır. Ana ilgili paydaşlar ve veri tedarikçileri arasında: 

AKAKDO için bir veri tedarikçisi olmasa da bu projenin ana faydalanıcısı olan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı vardır. İlgili araştırmalara sponsor olabilen birkaç kurum ve bölümü vardır, örneğin: 

• Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Daire Başkanlığı 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, orman kategorilerindeki (4A) tüm verilerden ve bazı diğer 
kategorilerden (turba yönetimi aktiviteleri gibi) sorumlu ana veri tedarikçisidir, bu verileri sağlayan 
birimler: 

• Orman Genel Müdürlüğü (GDF) 
• Tabiat Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (GDNCNP) 
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Türkiye genelinde 12 Orman Araştırma Enstitüsü vardır. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 4B, 4C, 4D, 4E ve 4F kategorileri için diğer ana veri tedarikçisidir. 
Veriler aşağıdaki birimler tarafından sağlanır: 

• Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
• Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (GDAR) 
• Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkezi Araştırma Enstitüsü 
• Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BUGEM) 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde 50 Araştırma Enstitüsü vardır. 

Ayrıca Türkiye’de ilgili araştırma ile ilgisi olan birkaç üniversite vardır. Envantere doğrudan veri 
sağlamazlar ancak Envanter için veri tedarikini etkileyen aktivite verilerinin belirlenmesine, emisyon 
ve giderimlerin hesaplanması için etkin katsayıların belirlenmesine ilişkin araştırma yürütürler. 
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Yıllık envanter, Türkiye’deki ana uzmanların erişiminin olduğu (AKAKDO sektöründe Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan) ve veri yükleyebildiği CRF Reporter adlı 
çevrimiçi sistem ile doğrudan UNFCCC’ye gönderilir. 

2 YÖNTEM 

2.1 AKAKDO için veri gereksinimi 
Bir kısmı AKAKDO sektöründe sera gazı envanteri için veri gereksinimlerini belirlemeyi ve bu 
gereksinimlerin nasıl karşılandığını değerlendirmeyi amaçlayan bu rapor, Aktivite 1.1’in sonuçlarını 
izler ve üzerine ekler. 

Veri gereksinimleri şunları kapsar: 

• Her ana AKAKDO kategorisi ve alt kategorisindeki mevcut arazi alanları (ve envanter yılları 
arasındaki değişiklik), mekânsal olarak açık veri setleri olarak 

• En iyi yerel kanıtlara (ya da varsayılan olarak IPCC kılavuzlarında yer alan değerlere) dayalı, 
her kategoriden karbon stok değişikliklerini ve sera gazı emisyonları ve giderimlerini 
hesaplamak için kullanılabilecek katsayılar 

AKAKDO envanterinde kullanılan mevcut ana veri kaynakları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: AKAKDO Envanterinin Mevcut Aktivite Veri Kaynakları 

AKAKDO Envanterinin Mevcut Aktivite Veri Kaynakları Sorumlu Kurum 
CORINE 1990, 2000, 2006, 2012, 2015 (Türkiye için 
Corine veri seti EEA yöntemini izleyerek uzman alt 
yükleniciler tarafından sözleşme kapsamında 
oluşturulmaktadır) 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

ENVANIS, 2002 yılından bu yana kullanılmaktadır 
(dönen bir programda %10’u yıllık olarak revize edilen 
orman yönetim planlarına dayalı tablo halinde ulusal 
orman kaynakları envanteri). 1972 ve 1999 orman 
envanterleri de kullanılmıştır. 

GDF 

Toprak ve İklim Haritaları (dayanak 1980, güncellenmiş 
2016) 

TAGEM 

Rezervuar alanları ve ilk arazi türü ile inşaat tarihleri* SHW 

Arazi alanı, gübre ve yıllık mahsul üretim verilerine 
ilişkin TUİK verileri* 

TUİK (diğer bölümler tarafından 
sağlanan verilerden derlenmiştir) 

Turbalık arazi izin ve çalışma derinliği verileri* GDNCNP 
Kavaklar için aktivite verileri* GDF 
Odun üretim verileri* GDF 
Orman yangını istatistikleri* GDF 
Yasadışı odun hasadı verileri* GDF 
Mera rehabilitasyon verileri* BUGEM, GDF 

* şu anda mekânsal olarak açık veri değil. 
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Bu veri kaynağı listesine artık Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı alt yüklenicileri tarafından 2015-16 
yıllarına ait veriler kullanılarak 2017 yılında tamamlanan ve tek bir yıl için olsa da daha iyi 
çözünürlükle ve Corine veya ENVANIS’den farklı orman ve çayırlık arazi sınıfları tanımları ile birlikte 
tüm Türkiye için arazi örtüsü türlerinin (16 tarımsal ve 9 tarımsal olmayan) mekânsal olarak açık 
kapsamlı ve eksiksiz dijital veri setleri sağlayan LPIS (Arazi Parsel Tanımlama Sistemi) veri seti de 
eklenmelidir. 

Bu veri kaynaklarının bir analizi verideki boşlukların tespit edilmesini ve bu veri boşluklarını 
doldurmak için gerekli olan araştırmanın önceki Türk Ulusal Envanter Raporlarına ilişkin UNFCCC 
görüşleriyle desteklenen bir değerlendirmesini sağlamıştır. Araştırma gereksinimleri kapsadıkları 
konu türüne göre gruplandırılmış ve varsayılan öncelik sırasına göre listelenmiştir. 

2.2 Proje Çalıştayı 
Aktivite 1.1’den elde edilen bu ilk bulgular Movenpick Hotel, Ankara’da 2 gün boyunca (29-30 Mart 
2018) düzenlenen bir çalıştayda ele alınmış ve tartışılmıştır. 

Çalıştaya öncelikli olarak üç farklı sektörden, her birinin AKAKDO sera gazı envanteri ve Envanter için 
daha içi veri sağlamak için araştırma yapılması ile bir ilişkisi olan 35 kişi katılmıştır. Bu üç sektör 
Akademi, Tarım ve Ormancılıktır. 

Çalıştay katılımcıları arasında: 

• AKAKDO sektörüne ilişkin araştırma ile ilişkisi olan üniversite akademisyenleri 
• TAGEM, BUGEM, Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğünden Ziraat Mühendisleri ve GIS uzmanları 
• Ankara’daki Orman Genel Müdürlüğü merkezinden ve bölgesel orman araştırma 

enstitülerinden Orman Mühendisleri vardır. 

3 Çalıştay tartışmalarının özeti 
Çalıştayda katılımcılar altı gruba ayrılmıştır: mevcut ilgili sayıları yansıtacak şekilde 1 grup 
akademiden, 2 grup tarımdan ve 3 grup da orman sektöründen. Her gruptan aşağıdaki konulara 
odaklanarak kendi kurumsal çıkarlarının bakış açısından bir SWOT analizi yapması istenmiştir: 

1. İklim araştırmalarının kurumsal yapılanmasının her evresinin göreli etkinliği (örneğin öncelik 
belirlenmesinden uygulamaya ve değerlendirme ve gözden geçirmeye) 

2. Araştırma enstitüleri vurgulanarak mevcut kurumsal süreçlerin güçlü ve zayıf yönleri 
3. İklim değişikliğine ilişkin araştırmalar ve sera gazı envanterlerine ilişkin boşlukların, 

tutarsızlıkların ve çelişkilerin tespit edilmesi 
4. Kurumlar arası koordinasyonu desteklemek için var olan mevcut politika, kılavuz ve stratejik 

planların etkinliğinin analiz edilmesi 
5. Araştırma enstitülerinin bilgi, tutum ve uygulamalarının değerlendirilmesi 
6. Tablo 2’deki taslak listeye dayanarak araştırma için kendi öncelikleri. 

Her grup için bir raportör belirlenmiş ve doldurması için her grup üyesinin ortak görüşlerini özetleyen 
bir proforma verilmiştir. Proforma, her grubun yorumlayabileceği ve/veya değişiklik veya ilave 
araştırma öncelikleri önerebileceği varsayılan bir öncelik sıralaması (çok yüksekten düşüğe) ile 
birlikte aktivite 1.1’deki boşluk analizinden tespit edilen araştırma projeleri tablosunu (Tablo 2) içerir. 
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Grup tartışması ilk günün öğleden sonrası boyunca devam etmiştir. İkinci günün sabahında, her grup 
sırayla grup tartışmasını özetlemek için tüm çalıştaya geri bildirimde bulunmuştur. 

Toplanan kanıtlara dayanarak, iklim değişikliği ve sera gazı envanterlerine ilişkin araştırmaları 
desteklemek üzere aşağıdakilere odaklanan bir dizi taslak öneri geliştirilmiştir: 

1. Kurumsal süreçler (politikalar, öncelik belirleme, kurumlar arası işbirliği, bütçe 
kullanılabilirliği, veri paylaşımı) 

2. Teknik süreçler (sorunların anlaşılması, veri kullanılabilirliği, yeni teknolojilerin kullanılması) 
3. Araştırma öncelikleri ve araştırma ile ilgili yeni alanların tespit edilmesi 

3.1 Grup Geribildirim raporlama oturumu, Grup 1: Akademi 
Üniversiteler, çeşitli ilgili alan ve konularda araştırmaya dahil olmuştur. Üniversitelerin TUBİTAK, 
hükümet araştırma programları ve Avrupa işbirlikleri gibi farklı kaynaklardan finanse edilen kendi 
araştırma programları ve araştırma öncelikleri vardır. Üniversiteler, güçlü yönlerinin hesap 
verebilirlikleri, bütçe yeterlilikleri ve güçlü kurumsal yapılarında yattığını hissetmiştir. Farklı 
konularda konu ve sorunlara ilişkin güçlü bir bilgi birikimine ve yeni teknolojileri uygulama 
istekliliğine sahip ilgili uzmanları vardır. 

Ana kurumsal zayıflıklar, akademik kurumlar arasında veri paylaşma konusunda yaşanan güçlükler, 
aynı araştırma projelerinde ya da alanlarında yer alan kurumlar arasında koordinasyon eksikliği ve 
özellikle üniversiteler ve kamu araştırma enstitüleri arasında koordinasyon eksikliği olarak tespit 
edilmiştir. Genel olarak iyi araştırma bütçeleri olsa da bu bütçelerin verimli biçimde kullanılması 
genellikle bir zayıflık olarak görülmektedir. 

Teknik zayıflıklar arasında analiz ve değerlendirmelerin yapılacağı ülkede kapsamlı ve güncellenmiş 
veri eksikliği vardır. Envanterin geliştirilmesi için kullanılması olası birçok veri seti uzun vadeli 
araştırma gerektirir ve toplaması uzun sürecektir, yerel ya da bölgesel vaka çalışmalarından derlenen 
diğer verilerin ulusal ölçekte uygulanması zordur. Türkiye gibi büyük bir ülkede ulusal ölçekli 
çalışmaların yürütülmesi için nadiren yeterli bütçe vardır. Bu nedenlerle, güncel olmayan ya da 
amaca tam olarak uygun olmayan, ancak mevcut olarak alternatifi bulunmayan varsayımlara dayalı 
bazı veriler kullanılabilir. 

Akademik sektör için fırsatlar arasında kamu kurumları ve üniversitelerin işbirliği yapma istekliliğini 
ve teknolojik gelişmelere açıklığını iyileştirmek vardır. Üniversiteler ulusal ve uluslararası projelere, 
uluslararası değişim programlarına, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere ve yeni teknolojiler 
uygulayarak yeni veri setlerinin geliştirilmesine gittikçe daha fazla destek ve yardım sağlamaktadır. 
AKAKDO sera gazı envanteri sektörü içerisinde yeni bir itici güç sağlamak için üniversite araştırma 
enstitülerinin faydalanma konusunda istekli olduğu ana konu alanlarında uzmanlığı iyileştirmek için 
ulusal ve uluslararası araştırma programları vardır. 

Tehditler arasında ise kurumsal öncelikler değiştikçe belirli becerilere sahip kilit personelin farklı 
görevlere atanması olasılığı vardır. Ayrıca finansal tehditler de vardır: genellikle ihtiyaç duyulan yeni 
teknolojik ürünlerin yurtdışından temin edilmesi gerekmektedir ve bunlar pahalıdır, ayrıca 
yurtdışından transfer edilen bazı yöntem ve programların Türkiye koşullarına ve durumlarına 
uyarlanması da ek güçlükler doğurmaktadır. 
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3.2 Grup Geribildirim raporlama oturumu, Grup 2 ve 3: Tarım 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tüm orman dışı arazi kullanımları için envanter verilerini sağlar. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın güçlü yönlerinden biri ülke genelinde 50 araştırma enstitüsü 
ile birlikte 957 ilçe ofisi ile oldukça kapsamlı kurumsal ağıdır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tecrübeli araştırmacılara ve teknik personele sahiptir. Genel olarak iyi kaynaklara ve GIS, iklim 
değişikliği, çölleşme, otlak arazi, çevre ve topraklar konularında uzmanlara sahiptir. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, çalışma ve araştırma öncelikleri için 4 yıllık Stratejik Plan hazırlar. 
2018-2022 yılları için yeni bir plan 2013-2017 dönemi için yapılan planın yerini almıştır. Öncelikler 
görüşülüp tartışıldıktan sonra bölümler arasında kabul edilir ve plana dâhil edilir. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı AKAKDO ile ilgili çok fazla çalışma yapar ve birçok ilgili veri setine sahiptir. 
Bunlar arasında: 

1. MERBIS, bir NetCat platformunda tutulan çayırlık arazi kapsamına ve durumuna ilişkin 
mekânsal, ancak mekânsal olarak açık olmayan veriler içeren bir çayırlık arazi veri seti. 

2. Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPIS), Türkiye’nin tamamını kapsayan kapsamlı ve eksiksiz 
mekânsal olarak açık arazi örtüsü veri seti olarak 2017’de tamamlanmıştır. Türkiye için Ortak 
Tarım Politikasının geliştirilmesinin başlangıcı ve tarımsal bir sicil ve sübvansiyon kontrolünün 
dayanağı olarak kullanılacaktır. Düzenli olarak güncellenmesi amaçlanmıştır, ancak bunun 
için mevcut bir plan yoktur. 

3. Statip, Çoğunluğu mekânsal olarak açık, ancak güncel ya da kapsamlı olmayan ve ticari olarak 
öğrencilerin, Üniversitelerin ve Belediyelerin kullanımına açık olan, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı bünyesinde mevcut tarım ve çevre verilerinin dâhili bir veri setidir. 

4. Tarbil, düzenli zaman aralıklarıyla toprak ve çeşitli hava sıcaklığı parametrelerin ölçen ve 
mahsul türü ve durumunun fotoğrafını çeken bir Tarımsal Gözlem İstasyonları ağıdır 
(toplamda 440, ancak tüm ülkeyi kapsaması için nihai olarak 1200’e çıkarılacak). Mekansal 
olarak açık olmayan veriler merkezi bir sunucuya indirilir. 

5. TAGEM bünyesinde Türkiye çapında 22,000 numune noktasından (ormanlar da dâhil olmak 
üzere tüm arazi örtüsü türlerinde) veri toplayan organik karbon toprak haritası geliştirilesi 
devam etmektedir. 

Diğer alanlarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personeli tüm arazi örtüsü türleri için C 
stoklarının tahmin edilmesi ve yıllık olarak yer altı ve yer üstü biokütle hesaplamaları için 2018-2022 
Stratejik Planındaki öncelikleri izleyerek yöntemler geliştirmektedir. 

Ana güçlü yönler, tarımsal kurumların merkezi, bölgesel, geçici ve ilçe düzeyinde tüm Türkiye’de 
güçlü ve yaygın örgüt yapısı olarak tespit edilmiştir. İşbirliği genellikle düzenli olarak uygulanan ve 
izlenen kalkınma planları ve strateji planlarında bir hedef olarak belirlenmektedir. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı işbirliği içinde çalışır ve çeşitli ilgili araştırma alanlarında ana veri setlerine 
erişimi olan uzman personele sahiptir. Personel gerektiğinde yeni teknolojiler konusunda eğitilir. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde hem dâhili olarak hem de kurumlar arasında işbirliği 
ve iletişim konularında, özellikle de proje oluşturma ve organizasyon konularında tespit edilen 
zayıflıklar vardır. Genellikle ulusal düzeyde veri mevcut değiştir, bu da Seviye 2 düzeyinde emisyon ve 
giderim hesaplamalarını zorlaştırır ve varsayılan kılavuzlar için hesaplamaları kısıtlar. Türkiye, 
uluslararası standartları karşılayan ayrıntılı bir toprak haritasına sahip değildir. Çayırlık araziler için 
tespit ve sınırlama çalışmaları tamamlanmamıştır. Farklı kurumlar arasında ortak proje ve işbirliği 
eksikliğinden dolayı ulusal veri setleri geliştirmek zordur. Yürütülen araştırmaların çoğunluğu küçük 
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ölçekli ve yapısı gereği bölgeseldir ve tüm ülkeye ölçeklenmesi zordur. İklim değişikliği ve karbon stok 
değişikliklerine ilişkin araştırma, Stratejik Planda çok yüksek öncelik olarak görülmemiştir. 

Kurumlar arası veri paylaşımı zordur. Farklı kuruluşlar verilerini korumaya çalışır. Bu, veri üreten 
kurumlara arasında arazi örtüsü kategorilerinin tanımları farklı olduğunda daha kötü hale 
gelmektedir (örneği çayırlık arazi ve orman tanımları). Envanter için aktivite verilerini tahmin etmek 
için kullanılan mevcut veri setleri farklı veri toplama ölçekleri ve farklı ormanlık arazi tanımlarından 
dolayı birbirine uyumaz (özellikle Corine ve ENVANIS). Corine, uzaktan algılamaya dayalı bir arazi 
örtüsü değerlendirmesidir, ancak orman örtüsü Türkiye’de ormanın yasal tanımına dayalıdır (% ağaç 
tepesi örtüsüne dayalı), bu da uzaktan algılama değerlendirmesinden hiçbir tanıma uymaz. Yine 
uzaktan algılama değerlendirmelerine dayalı olan LPIS arazi örtüsü tanımları da farklılık gösterir. 

Çeşitli kurumların teknik personeli için AB bünyesinde ve Yeşil İklim Fonu (GCF) ve Küresel Çevre 
Fonu (GEF) gibi fon sağlayıcılar da dâhil olmak üzere daha geniş çaplı olarak uluslararası projelerde 
birlikte çalışmak için fırsatlar vardır. Türkiye, AB’ye katılma ve uyum süreci içerisindedir ve hem yeni 
veri setleri (LPIS gibi) hem de daha fazla kapasite inşası sağlayan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
personeline yeni teknolojiler ve daha verimli süreçler konusunda uzmanlıklarını artırmak için fırsatlar 
sunan bir dizi AB projesi aktif olarak uygulanmaktadır. Mevcut ve yeni veri setleri uygulanmakta ve 
iyileştirilmektedir. Araştırmacıların ve personelin farkındalığı artırılmaktadır. Çayırlık arazi 
rehabilitasyonunda gittikçe artan sayıda araştırma projeleri vardır. 

Ana tehditler, araştırma öncelikleri ile ilgili belirsizlikler (AKAKDO sektöründe araştırma genel olarak 
yüksek önceliğe sahip değildir), eğitilmiş teknik personelin yerinin değiştirilmesi ve kurumlar arasında 
veri paylaşamamadır. Bir hükümet bakanlığı olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tabi ki teknik 
araştırma gereksinimlerini alt üst edebilecek ve değiştirebilecek değişen siyasi önceliklere sahiptir. 
Aynı zamanda uygulamada arazi kullanım değişikliğinin izlenmesi çok zor olabilir ve değişikliğin kesin 
olarak algılanması zordur. Örneğin, çayırlık araziler, tarım arazileri ve ormanlar için güçlü bir yasal 
koruma varken (5403 Sayılı Toprak Koruma ve Yerleşim Kanunu gibi), birçok çayırlık arazi ve ormanlık 
alan yasadışı yerleşimlere ve tarımsal ıslaha açıktır. 

3.3 Grup Geribildirim raporlama oturumu, Grup 4, 5 ve 6: Ormancılık 
Orman Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde AKAKDO envanter sorunları ile 
ilgilenen müdürlüktür. Ana güçlü yönleri hem idari birimlerde hem de araştırma enstitülerinde ilgili 
yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip bilgili üst düzey teknik personelin yanı sıra lisans 
derecesine sahip daha düşük seviyeli personel ile nitelikli idari personeldir. Ormancılık alanında 
araştırma için öncelikler belirlenirken kurumlar arası işbirliği için kalkınma planları dikkate alınmıştır. 
Yeterli bütçe vardır. 

Bölgesel Ormancılık araştırması, ormanlardaki ekolojik süreçler için yöntemlerin kaydedilmesi ve 
ölçülmesinin entegrasyonuna odaklanılarak 12 Orman Araştırma Enstitüsüne dayanmaktadır. Ancak 
yerel ihtiyaçlara göre farklı coğrafi bölgelerde farklı öncelikler vardır. Şu anda Orman Genel 
Müdürlüğünün birimlerine danışılarak kararlaştırılmış araştırma önceliklerini belirleyen 2012-2017 
yılları için bir Araştırma Ana Planı vardır. Orman Genel Müdürlüğünün bölgesel yapısı içerisinde 
sahada veri toplama geçmişi ve deneyimi olan nitelikli ve iyi eğitimli personel mevcuttur. Veri analizi 
için iyi bir laboratuvar yapısı mevcuttur ve dâhili kurumsal işbirliği iyidir. Araştırma öncelikleri 
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bakımından iklim değişikliğine ilişkin çalışmalar kurum müdürlüklerinde öncelikli araştırma konu 
başlıkları arasında dikkate alınır. 

ENVANIS, orman giderimleri ve karbon değişikliği tahmini için ana veri setidir. Bu, ayrıntılı ve 
güncellendiğinde güncel veri ve ölçümleri içeren Orman Yönetim Planlarına dayalıdır. Orman 
Yönetim Planları Türkiye çapında her bir orman yönetim bölgesi ve alt bölgesinin alanı, ağaç tipi ve 
kereste içeriğine ilişkin tablo halinde ayrıntılı veriler içerir. Aynı zamanda her bölge ve alt bölgenin 
kapsamına, meşçere türüne ve her alanın işlevine ilişkin mekânsal veriler içerir (örneğin ticari 
ormancılık, tabiat koruma veya rekreasyon). Her plan 10 – 20 yıllık döngüde güncellenir. Potansiyel 
bir zayıflık Orman Yönetim Planlarının çok fazla ağaç örtüsü olmayan çok fazla araziyi kapsamasıdır 
(diğer ağaçlı araziler <%10 ağaç örtüsü – devam etmeyen orman, Türkiye’nin 9M ha alanını kapsar), 
bu da orman alanı ve bitişiğindeki çayırlık arazileri birbirinden ayırmayı daha da zor hale getirir. 

Ulusal Orman Envanterinin tamamlanması kısa vadede planlanmaktadır. Bu, her bölge için Orman 
Avrupa SFM 2015’de yer alan Pan-Avrupa göstergelerine dayalı her bölge için sürdürülebilir orman 
yönetimi (SFM) göstergelerine ilişkin veriler ekleyerek ENVANIS’i tamamlayacaktır. Orman Genel 
Müdürlüğü ormanlık arazinin 2023 yılına kadar %30 arazi alanını kaplamasını hedeflemektedir 
(23.4M ha, şu anda 28.5%: 22.3M ha, ormanın yasal tanımına göre). Daha önce tartışıldığı üzere 
değerli ilave mekânsal olarak açık bilgiler sağlarken, ormanın yasal tanımı uzaktan algılama 
değerlendirmesinden herhangi bir tanıma uymamaktadır, bu da stratejik değerlendirmeyi 
zorlaştırmaktadır. 

Orman Yönetim Planlarında görev alan Orman Genel Müdürlüğü personeli iyi ve yeterli becerilere 
sahiptir. Yeni teknolojiyi kullanma kapasitesi iyidir. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde iklim 
değişikliği hafifletme adaptasyona ilişkin sorunlar iyi anlaşılır. Büyüme ve verim, biyolojik çeşitlilik, 
mülkiyet ve orman yangını istatistiklerine ilişkin veriler gibi ana veri setleri geliştirilmekte ve 
veritabanı yönetim sistemleri geliştirilerek kullanıma sunulmakta ve erişime açılmaktadır. Orman 
Genel Müdürlüğü, orman ekosistemlerinde tüm tematik envanterlerde GIS ve uzaktan algılama 
kullanımı gibi yeni teknolojileri uyarlamaktadır. 

Zayıflıklar arasında diğer ilgili kamu kurumları ile kurumlar arası işbirliği eksikliği vardır. Bütçe 
kullanımında araştırma önceliklerini kısıtlayan çok az esneklik vardır. Her ne kadar iyi laboratuvar 
altyapısı olsa da gerekli analitik çalışmaların tamamını yürütecek yeterli personel yoktur. Bir dizi ilgili 
konu ile ilgili veri eksikliği vardır (ormanlaştırma alanları, çayırlık araziler ve sulak araziler; toprakta, 
ölü ağaçlarda, ölü örtüde depolanan C miktarı ve depolanan C miktarında zamanla meydana gelen 
değişiklik gibi). 

Orman sorunlarına ilişkin araştırmanın farklı kurumlar arasında entegrasyonu da bir zayıflık olabilir. 
Sonuç olarak, araştırmanın çıktısı sadece kısmen uygulanmaktadır. Araştırma projelerinde 
üniversitelerle yapılan işbirliği dışında ilgili kurumlar ve Orman Genel Müdürlüğü arasında etkin bir 
işbirliği yoktur. Finansman bakımından TUBİTAK ve AB, FAO, Avrupa Ormanları tarafından Türk 
ormanlarına yönelik araştırma için burs alan araştırma projesi sayısı yeterli değildir. 

Yine, AKAKDO raporlama araştırma için yüksek öncelik olarak görülmemektedir (ve envanter 
raporlamasını iyileştirmeye yönelik araştırma için öncelik eksiği vardır) ve her arazi kullanım 
kategorisi için GIS sistemlerinde tutarsız veri setleri vardır. Orman Genel Müdürlüğü iyi kaynaklara 
sahipken, AKAKDO raporlaması konusunda deneyimi olan yeterli uzman eksiği vardır. Kurumlar arası 
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işbirliği eksikliği Orman Genel Müdürlüğü içerisinde kabul edilmiştir ve İklim Değişikliği ve Hava 
Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) bünyesinde Ulusal Sera Gazı Envanterleri Çalışma Grubu 
daha iyi kurumlar arası işbirliği için yıllık bir plan hazırlamaktadır. 

Ormancılık sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin ayrılmaz bir parçası olduğundan, diğer paydaş 
kurumlar ile daha iyi işbirliği için çok iyi fırsatlar vardır. Ulusal Orman Envanteri (NFI) ile entegre olan 
Orman Bilgi Sistemi (ORBIS) tamamlandığında ilgili kurumların diğer veritabanı yönetim sistemleri ile 
birlikte ormancılık alanında doğrulanmış ve tutarlı ve güncel veri setleri sağlamak için kurulmalı ve 
geliştirilmelidir. İklim değişikliğine ilişkin araştırmaların izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve 
iletilmesi için sistemlerle birlikte ormanı etkileyen iklim değişikliğine ilişkin araştırma projelerine 
öncelik vermek için bir fırsat vardır. 

Entegre raporlama süreçlerinde kullanılan veri ve bilgi alışverişine yardımcı olmak için Orman Genel 
Müdürlüğü bünyesinde mevcut orman istatistiklerinin veritabanı yönetim sistemlerini iyileştirmek 
için eşit fırsatlar vardır. Ulusal Orman Envanteri (NFI) için program geliştirme Beypazarı İlçe Orman 
Müdürlüğünde 2016 yılında ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğünde 2017 yılında ulusal öncelik 
vermenin tamamlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sera gazı Envanteri ile ilgili Sürdürülebilir 
Orman Yönetimi (SFM) kriterleri ve göstergeleri NFI bünyesine dâhil edilmek üzere Strateji Geliştirme 
Bölümü tarafından geliştirilmekte ve koordine edilmektedir. 

Orman yönetimi planlarını hazırlamak için LIDAR Arazi Tarayıcı, Sentinel 1 ve 2, Türkiye’nin Göktürk 1 
uydusu ve insansız hava araçları ile NFI ve diğer tematik envanterlerdeki GIS ve Uzaktan Algılama 
uygulamaları gibi yeni teknolojilerin kullanılmasına ilişkin fırsatlar vardır. Orman Genel Müdürlüğü 
bünyesinde bir proje yönetimi veri seti olan ORBIS, Genel Müdürlük içerisinde proje performansını 
izlemek için geliştirilmektedir ve orman kaynağı projeleri ile ilgili veri paylaşımı için ana DBMS 
platformu ve orman istatistiklerinde devreye alınan Kalite Güvence – Kalite Kontrol Sistemlerinin 
geliştirilmesi için bir temel olmalıdır. Tüm bunlar araştırma için güçlü bir bütçeye ve uygun araştırma 
önceliklerine bağlıdır. 

Araştırma önceliklerinin belirlenmesinde, özellikle iklim değişikliği ile ilgili olarak, UNFCCC 
Sekreterliği, FAO Avrupa Orman Komisyonu ve Yakın Doğu Orman ve Mera Komisyonu ile tam 
işbirliği geliştirilmelidir. Yeni araştırma alanları, her biri iklim değişikliğinin hafifletilmesi konuları ile 
ilgili olan Yeşil Ekonomi, Yeşil Meslekler ve biokütle enerji üretimi, yenilenebilir enerji alternatifleri, 
ağaç binalar ve çeşitli ve nicel orman ürünleri gibi yenilikçi yaklaşımları kapsamalıdır. 

Personel görevlendirmesi ve sık personel rotasyonlarında süreklilik eksikliğine yol açan kurumsal 
yapısal değişikliklerden kaynaklanan tehditler vardır. Bütçe kısıtlamaları ile laboratuvar kapanması ve 
teknoloji ve ekipmanların güncellenememesine yönelik tehditler vardır. Diğer devlet kurumlarında 
olduğu gibi proje öncelikleri siyasi nedenlerle değişebilir, bu da yürütülecek araştırmayı değiştirebilir. 
Her zaman olduğu gibi küresel iklim değişikliğine yönelik projeler için daha büyük proje ödenekleri 
hoş karşılanacaktır. 

Ormancılık alanında iklim değişikliği sorunlarına ilişkin araştırma AKAKDO Sektörü ile ilgilenen 
kurumlar arasında çok sektörlü bir işbirliği ile birlikte uzun süreli araştırma projeleri gerektirir. Her ne 
kadar her biri envanter ile ilişkili olsa da öncelikler envanter geliştirilmesinden ziyade orman yangını 
yönetimi, entegre haşere yönetimi, hasat ve restorasyon gibi diğer disiplinlerde olabileceğinden 
bütçe kısıtlılıkları tehdit oluşturabilir. Her zaman bütçeleri ve araştırma önceliklerini etkileyen siyasi 
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güçlükler vardır, birçok yeni teknolojinin benimsenmesi ve mevcut zaman serilerine uyacak şekilde 
uyarlanması gereken verilerin üretilmesi çok pahalıdır. 

4 SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Yukarıda özetlenen tartışma değerlendirilmiş ve araştırmanın AKAKDO sektöründeki sera gazı 
envanterini nasıl daha iyi destekleyebileceğine yönelik bir dizi öneri oluşturulmuştur. Bunlar 
Türkiye’nin UNFCCC gözden geçirme yorumlarını karşılaması, raporlamayı AB deneyimine daha 
uyumlu hale getirmesi ve analiz değişikliği için daha iyi bir temel sağlamasına yardımcı olmak için 
kurumsal, teknik ve gerçek projeye dayalı önceliklere göre gruplanmıştır. 

4.1 Sera Gazı Envanteri veri toplaması ve kalitesine yardımcı olmak için kurumsal 
öncelikler 
Temsil edilen tüm kurumlar sera gazı envanterine ilişkin bir dizi araştırma aktivitesi sürdüren bilgili ve 
kendini adamış personeli olan güçlü araştırma birimlerine sahipti. Ana öneriler aşağıdakileri 
içermektedir: 

1. Araştırma konusunda daha iyi işbirliği ve koordinasyon. Daha iyi kurum için ve kurumlar arası 
işbirliği ve koordinasyon için tüm çalıştay grupları arasında güçlü bir uyum vardı. Kötü işbirliği 
araştırma aktiviteleri konusunda bilgi eksikliği, araştırma çabalarının kötü koordinasyonu, 
araştırmanın tekrarlanması ve geçmiş tecrübelere dayanarak kısıtlı araştırma fonlarının verimsiz 
kullanımı gibi sorunlara yol açmıştır. 

Daha iyi işbirliği ve koordinasyon aşağıdakileri içerebilir: 
• Örneğin küçük bölgesel vaka çalışmalarının envanter için gerekli ulusal katsayıları ve veri 

setlerini sağlamak için daha kolay ölçeklenebileceği yerlerde daha fazla ortak kurumlar 
arası proje 

• Muhtemelen tüm veri kaynaklarının şeffaf ve tutarlı olması için tüm ilgili tarım, orman ve 
çevre verilerinin saklanabileceği ve tüm kullanıcıların kullanımına sunulabileceği ve 
standart analiz ve değerlendirmelerin tamamlanabileceği ulusal veri merkezinin 
geliştirilmesi ile bağlantılı olarak kurumlar arasında veri paylaşımı için daha fazla kapasite 

• Sınırlı kaynakların kullanımı en üst düzeye çıkarmak ve tekrarlama riskini en aza indirmek 
için kabul edilen araştırma önceliklerinin benimsenmesi. Türkiye kısa bir süre önce 2030 
yılına kadar sera gazı emisyonlarında %21’lik azalma hedefine ulaşmaya yönelik olarak 
Kesin Katlılar için Ulusal Niyet Beyanlarını (INDC) yayınladı (Olağan İşler BAU 
seviyelerinden). INDC’de belirtildiği üzere AKAKDO ile ilgili olarak uygulanacak ve tüm 
ilgili kurumlar tarafından kabul edilen planlar ve politikalar aşağıdakileri içerir: 

 Otlak arazilerinin rehabilitasyonu 
 Minimum sürülmüş toprağın desteklenmesi 
 Arazi toplulaştırılmasından yakıt tasarrufu 
 Kontrollü gübre kullanımı 
 Artan orman yutak alanları 
 Arazi bozunumunu önleme 
 Ulusal Ormanlaştırma Kampanyasının uygulanması 

2. Daha fazla kapasite oluşturma. Personel oldukça bilgili olsa da birçok paydaş arasında personelin 
sera gazı envanterinin oldukça spesifik gereksinimleri hakkında bilgisini geliştirmek ve 
genişletmek, veri toplama ve analiz için en iyi uygulamaları paylaşmak ve geliştirmek ve gerekli 
ilgili veri setlerinin kalitesini ve kapsamını geliştirmeye yardımcı olabilecek yeni teknolojilerin 
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geliştirilmesini hızlandırmak için daha fazla kapasite oluşturmaya ihtiyaç olduğuna dair bir his 
vardı. Envanter için önemli arazi kategorilerinin tahminini ve gelecekte araştırmanın 
izlenmesinde tam olarak kullanılması gereken mekânsal olarak açık arazi değişiminin tahmin 
edilmesini iyileştirebilecek AB’nin Sentinel 1 ve 2 uydularından ve Türkiye’nin kendi Göktürk 1 
uydusundan elde edilen verileri kullanarak uzaktan algılama konusunda birçok yeni gelişme 
vardır. 

4.2 Sera Gazı Envanteri veri toplaması ve kalitesine yardımcı olmak için teknik 
öncelikler 
Teknik konulara ilişkin öneriler dört şeye odaklanır: 

3. Veri setlerinin entegrasyonu. Envanterde kullanılmak üzere Türkiye’de çok sayıda önemli ve ilgili 
veri setleri olsa da ana veri setleri arasında entegrasyon eksikliği vardır, özellikle ana AKAKDO 
kategorilerindeki arazi alanlarını tespit edenler arasında. Türkiye’deki tüm arazileri Envantere 
tutarlı bir şekilde dâhil etmeye ihtiyaç vardır. Tüm orman dışı arazi örtüsü kategorileri için temel 
olarak kullanılan Corine, çimenlik arazi ve orman kategorilerinin tanımlarındaki farklılıklardan ve 
veri toplama ve analizi ölçeğindeki farklılıklardan dolayı ana orman veri seti ENVANIS’e uymaz. 
Bunlar aktivite alanlarının tahmin edilmesi için kullanılan veri setleridir. Kapsamlı, mekânsal 
olarak açık ve yüksek çözünürlüklü olsa da yeni elde edilen Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LIPS) 
veri seti Corine de ENVANIS’e de uymaz. ENVANIS’de tanımlanan 22.3M ha orman, LIPS veri 
setinde haritalandırılan 14.3M ha orman ile karşılaştırılır. Aradaki fark saf olarak bir ormanı neyin 
oluşturduğunun tanımıdır. Ancak, sera gazı envanteri için sonuçlar hangi tanımın 
kullanılabileceğine bağlı olarak devasadır. İlave bir komplikasyon da Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından yürütülen, dayanak olarak Türk Kadastrosunu kullanarak dağınık ve 
parçalanmış arazilerin daha mantıklı ve daha verimli tarım parselleri oluşturacak şekilde 
birleştirilmesini amaçlayan arazi toplulaştırmasının kapsamlı uzun süreli programıdır. 
Toplulaştırılmış arazinin de herhangi bir diğer arazi sınıflandırmasına uyması olasılığı yoktur. 

4. Bu farklı veri setlerini karşılaştıran ve eşleştiren ve mümkün olduğunca entegre eden bir arazi 
kullanım matrisi, arazi kullanım değişikliğini geçmişe ve geleceğe dönük olarak tahmin eden 
şeffaf bir yöntemle birlikte yüksek önceliklidir. Türkiye gibi büyük bir ülkede yıllık olarak geleceğe 
dönük arazi kullanımı tahmini yapmak her zaman sorunlu olacaktır. Diğer ülkeler bunu düzenli 
aralıklarla ayrıntılı olarak haritalandırılan ülke çapındaki temsili numune noktalarından oluşan 
sabit bir şebeke ile bir numune alma yaklaşımı uygulayarak çözmüştür. Seçilen yöntemin güçlü, 
güvenilir, şeffaf ve tekrarlanabilir olması gerekmektedir. Bu projenin 4 numaralı aktivitesinin 
uygun arazi kullanımı matrisi geliştirilmesi gereksinimini kapsadığı anlaşılmaktadır. Türkiye’nin 
boyutundan dolayı arazi kategorilerinin tanımındaki küçük değişiklik elde edilen C stokları ve sera 
gazı emisyonları ve giderimlerinin tahmin edilmesinde büyük sonuçlar doğurabilir. 

5. Ulusal veri setlerinin tamamlanması. Türkiye için ulusal verilere ilişkin envanterde bir güven var, 
ancak bir dizi önemli ulusal veri setleri kayıp ya da eksik. Örneğin, ormancılık için ulusal mekânsal 
olarak açık veri seti yok. Envanterin orman bölümünün derlenmesi için bir Ulusal Orman 
Envanteri bir ana kazanç olacaktır. Geliştirilmektedir, ancak eksik olmaya devam etmektedir. 
Tamamlanması çok yüksek önceliktir. Benzer şekilde envanter için çayırlık arazilere ilişkin aktivite 
verisi sağlamak için kullanılabilecek herhangi bir ulusal çayırlık arazi haritası yoktur. UNFCCC 
envanterde tutarlı çayırlık arazi aktivite verisinin eksikliğine ilişkin yorum yapmıştır. Kabul edilen 
çayırlık arazi türü ve durumu tanımı için bir harita hazırlamak için araştırma gereklidir. Kavak 
ağacı hasadının kapsamına ilişkin bir harita yoktur. 15 ya da 20 yıllık döngüdeki ağaçlardan oluşsa 
da kavak fidanlıkları normalde tarla olarak sınıflandırılan yaygın bir ticari biokütle ağaç 
mahsulüdür. Ulusal toprak türü ve toprak karbonu dağılım haritaları envanteri destekleyecek ve 
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gelişme için yüksek bir öncelik olmaya devam edecektir. Bu ulusal veri setlerinin tamamlanması 
için önceliklerin kabul edilmesi ve ilgili paydaşların tamamlanmasını sağlamak için sorumluluk 
alması gerekmektedir. 

6. Emisyon ve giderimlerin hesaplanması için daha iyi ve yerel olarak derlenen katsayıların 
kullanılması. Yerel verilerin mevcut olmadığı durumlarda, hesaplama süreçleri için IPCC 
kılavuzlarında verilen varsayılan yöntem ve kriterler kullanılabilir. Diğer durumlarda farklı 
kurumlar tarafından farklı katsayılar kullanılmaktadır. Türkiye’de araştırma uluslararası olarak en 
iyi uygulamaya dayanarak kabul edilen katsayıların sağlanmasına ve envanter hesaplamalarında 
kullanılan IPCC varsayılan değerlerini iyileştirmek için bunları kullanan yerel verilerin 
sağlanmasına odaklanabilir. Bu, zaman içerisinde geliştirilebilecek uzun vadeli bir önceliktir. 

4.3 Sera Gazı Envanteri veri toplaması ve kalitesine yardımcı olmak için projeye 
dayalı öncelikler 
Projenin 1.1 sayılı aktivitesinde yürütülen boşluk analizine dayanarak bir dizi araştırma alanı öne 
sürülmüştür ve her projeye bir taslak öncelik verilmiştir. Bunlar aşağıdaki Tablo 2’de yer almaktadır. 
Bunlar çalıştayda ele alınmıştır ve aşağıdaki tablo mevcut paydaşların AKAKDO sektörü için Türk sera 
gazı envanterini iyileştirmek için araştırmanın önceliğine ilişkin görüşlerini yansıtmaktadır: 

Araştırma konuları dört başlık altında sınıflandırılmıştır: 
• Tüm ana arazi örtüsü kategorileri için 5A, 5B, 5C, 5D, 5E ve 5F arazi kategorilerinin alanlarını 

hesaplamak için kullanılan aktivite verilerinin tamlığı ve şeffaflığını iyileştirmek için iyileştirilmiş 
mekânsal veri ve özellikle mekânsal olarak açık veri 

• İyileştirilmiş C stoğu tahminlerini ve sera gazı emisyonlarını ve giderimlerini gerçekleştirmek için 
daha iyi katsayıların geliştirilmesi, envanter için çok daha kesin ve tutarlı hesaplamalar yapılmasını 
sağlamak için Türkiye’deki koşulların daha iyi anlaşıldığını gösteren ve Türkiye ile daha ilgili 
verilerle birlikte  

• Değişen tarım ve orman yönetiminin envanter hesaplarına dâhil edilebilmesi için C stoğu ve sera 
gazı emisyonları ve giderimlerine ilişkin arazi yönetimi aktivitelerinin ve arazi kullanımındaki 
değişikliklerin etkisinin daha iyi anlaşılması 

• C stokları ve sera gazı emisyonlarındaki bozulmaların etkisinin daha iyi anlaşılması, kapsamlı 
olmasa da ulusal olarak önemli yerel sonuçlar doğurabilecek yangın, ağaç kesme (yasal ve 
yasadışı), böcek saldırısı ve drenaj gibi olaylar da dâhil 

Tablo 2: Kategori ve öncelik sırasına göre listelenmiş AKAKDO sektöründe Türk sera gazı 
envanterini iyileştirmek için önerilen araştırma alanları 

AKAKDO SEKTÖRÜ ENVANTERİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN ARAŞTIRMA 
KONULARI 

Sorumlu Kurum Kabul Edilen 
Öncelik 

Ana arazi örtüsü kategorileri için iyileştirilmiş mekânsal veri 
Corine, Envanis ve LPIS 2016’yı bir araya getiren 1990’dan bu yana 
Tutarlı Arazi Kullanım Matrisi 

Tarım ve Orman Ar-Ge Çok Yüksek 

Türkiye için Ulusal Orman Envanterinin Tamamlanması Orman Ar-Ge ve Orman 
Yönetimi ve Planlama 
Bölümü 

Çok Yüksek 

Türkiye için Organik topraklar (IPCC tanımı) haritası (geniş bir arazi 
alanını kapsamayabilir) 

Tarım ve Orman Ar-Ge Orta – Çok 
Yüksek 

Çayırlık arazi türü ve çayırlık arazi durumunu kapsayan Türkiye için 
çayırlık arazi haritası 

Tarım ve Orman Ar-Ge Yüksek – Çok 
Yüksek 

Kavak için mekânsal veri seti ve kavak odununa ilişkin araştırma Orman Ar-Ge Yüksek 
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Yerleşim arazisi kategorisine ilişkin araştırma (harita ve C stokları) Tarım ve Orman Ar-Ge Yüksek 
İyileştirilmiş C stoğu ve sera gazı hesaplaması tahminleri 
İklim ve toprak türleri için çayırlık arazilerin ortalama toprak üstü ve 
toprak altı C stokları  

Tarım ve Orman Ar-Ge Çok Yüksek 

İklim (ekozon) ve toprak türleri için toprak C stoğu değerleri Tarım ve Orman Ar-Ge Çok Yüksek 
Biokütle eşitliklerine Hacim/DBH Orman Ar-Ge Yüksek – Çok 

Yüksek 
Toprak ve C modelleme Tarım/Orman Ar-Ge Yüksek 
Çok yıllık tarım arazileri için biokütle, artış ve CF Tarım Ar-Ge Yüksek 
Akış ölçümleri (pilot projelerle) Tarım/Orman Ar-Ge Düşük – Orta 
Ülkede çıkarılan turbalar için CF ve EF Tarım ve Orman Ar-Ge Düşük – Orta 
C stoğu ve sera gazı emisyonlarına yönelik yönetim aktivitelerinin etkisinin daha iyi anlaşılması 
Mera rehabilitasyonu ve diğer mera yönetimi aktiviteleri (kontrollü 
otlatma) 

Tarım ve Orman Ar-Ge Yüksek – Çok 
Yüksek 

Koruma tarımı (sürme, sulama, bertaraf Tarım Ar-Ge Yüksek – Çok 
Yüksek 

Orman rehabilitasyonu ve benzer ormancılık muameleleri Orman Ar-Ge Yüksek 
Ormancılıkta ormanlaştırma öncesi arazi hazırlama aktiviteleri Orman Ar-Ge Yüksek 
Bitki örtüsü pastoral sistemleri, kuruluş ve yönetim Tarım ve Orman Ar-Ge Orta – Yüksek 
Çeşitli çok yıllık mahsul türlerinin büyümesi ve yönetimi Tarım ve Orman Ar-Ge Yüksek 
Turbalık araziler de dâhil sulak arazi yönetimi Tarım ve Orman Ar-Ge Orta 
C stokları ve sera gazı emisyonlarındaki bozulmaların etkisinin daha iyi anlaşılması 
Yangın Orman Ar-Ge Orta – Yüksek 
Böcek Orman Ar-Ge Düşük – 

Yüksek 
Ağaç kesme, hem yasal hem de yasadışı Orman Ar-Ge Yüksek – Çok 

Yüksek 
Drenaj Tarım Ar-Ge Düşük – Orta 
Çalıştay Grupları tarafından önerilen envanter ile ilgili ilave araştırma projeleri 
Tüm iklim türlerinde ve tüm ağaç türlerini ve yaş sınıflarını kapsayan 
EF ve AD araştırması 

Orman Ar-Ge Yüksek 

Türler, iklim türleri, taç kapanması, yaş sınıfları ve saha endeksi 
arasında biyometrik katsayılar için araştırma 

Orman Ar-Ge Yüksek 

Arazi kullanımındaki değişikliklerden kaynaklanan sera gazı 
emisyonları/giderimlerinin ve toprak, ölü ağaç, sulak arazi ve çayırlık 
arazilerden alınan karbon miktarının tahmin edilmesi 

Tarım/Orman Ar-Ge Yüksek 
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Bu belge Avrupa Birliği’nin mali yardımı ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği AESA liderliğindeki 
Konsorsiyumun sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşünü yansıttığı düşünülemez. 
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