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Çalışma Programı



Faaliyet 3.1. Hedef

Bu faaliyet, Türkiye’nin AKAKDO sektöründeki sera gazı emisyonları 
ve tutumlarını tahmin ve raporlama kapasitesine destek verip 
geliştirecek bir çalışma programı oluşturmayı hedeflemektedir. 



Faaliyet 3.1. Görevler

• Sonuç 1 çıktılarına dayanarak kısa, orta ve uzun vadeli bir «Çalışma 
Programı»nın (PoW) geliştirilmesi ve görüşmeler için Ankara'ya kısa 
bir ziyaret yapılması. 

• Çalışma prosedürlerini açık bir şekilde tanımlayan bir «Hesaplama 
Kılavuzu» hazırlanması.

• Çalışma Programına dahil edilecek bir «Yıllık İş Planı» hazırlanması.

• PoW önerisini görüşmek üzere bir çalıştay çalışması düzenlenmesi. 

• PoW açılış çalıştayının düzenlenmesi.

• PoW ve azami 12 sayfalık kısa bir rapor hazırlanması.



Faaliyet 3.1. Çalışmalar 

• Proje ekibiyle ve Kurumlarla ilk görüşmeler 31 Ekim – 2 Kasım 2018 
tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. 

• İhtiyaç analizi raporu hazırlandı.

• İlk taslak PoW dokümanı hazırlandı. 

• PoW öneri taslağını görüşmek üzere 20.12.2018 tarihinde Ankara'da 
çalıştay düzenlendi.

• PoW'un açılış çalıştayı 23.1.2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

• Nihai doküman hazırlandı. 

• 12 sayfalık kısa bir rapor hazırlandı. 



İhtiyaç Analizi Raporu

• AKAKDO sektöründeki sera gazı 
raporlaması son yıllarda daha da 
iyileşmiş olsa da, şeffaflığın ve 
tamlığın arttırılması önerilmiştir. 



PoW Hedefleri

Çalışma Programı:

• AKAKDO’daki öncelikleri belirleme, 

• Sera gazı emisyonu ve tutumu tahminlerini iyileştirme, 

• İklim hedeflerine ulaşmaya katkıda bulunma konularında sorumlu 
kurumlara yardımcı olacaktır. 



PoW Beklenen Çıktılar

Çalışma Programının uygulanması ile:

• Daha yüksek kalitede raporlama, 

• Ulusal sektörel uzmanların bilgi ve kapasitelerinin artması, 

• Kilit paydaşlar arasında daha iyi işbirliği yapılması ve 

• Sera gazı azaltma hedeflerine yönelik durumun ve gelişmelerin 
izlenmesine yönelik performansın artması beklenmektedir.



PoW Yapısı



PoW Bölümleri

PoW altı bölümden oluşmaktadır ve her bölüm için hedefler, öncelikler 
ve temel faaliyetler tanımlanmıştır:

• Metodoloji ve veri kaynakları ile uygun seviye.

• Farklı arazi kullanım kategorileri ve alt kategoriler için mekansal
olarak belirli arazi kullanım verileri.

• QA/QC (KG/KK) prosedürleri.

• Belirsizlik değerlendirmeleri ve anahtar kategori analizi.

• AKAKDO için tedbirsiz, tedbirli ve ek tedbirleri olan modelleme 
senaryoları.

• Sürekli iyileştirme ve güncelleme planı.



Metodoloji ve veri kaynakları ile uygun seviye

Hedef: 

• AKAKDO sektöründe hesaplamaları ve raporlamaları geliştirmek.

Öncelikler:

• SG emisyon ve tutum tahminleri ile raporlamasında Şeffaflık, Doğruluk, 
Tamlık, Tutarlılık, Karşılaştırılabilirliği arttırmak,

• Bakanlık personeli ve ulusal uzmanlarda bilgi ve kapasite artırımı,

• Anahtar kategorilere odaklanma, 

• Yıllık değerlendirme raporlarındaki sorunları kademeli olarak çözme.



Temel faaliyetler: 

• Veri toplama ve EF veritabanının güncellenmesi 

• Kategori ve kaynağa özgü veri yönetimi
 FL, CL, GL, HWP

• Girdi verileri için yardımcı hesaplamalar 
 FL, CL, GL, WL, SL, HWP

• Emisyon ve tutum tahminleri
 Tüm AKAKDO kategorileri

Metodoloji ve veri kaynakları ile uygun seviye



Temel faaliyetler: 

• Kapasite geliştirme ve bilgi aktarımı 
 Eğitim Programları

 Mentör Eğitimleri 

Metodoloji ve veri kaynakları ile uygun seviye



Hedef: 

• AKAKDO sektörü için faaliyet verilerinin iyileştirilmesi. 

Öncelikler:

• Tüm arazi kullanımı (alt)kategorileri için tamlık ve doğruluğu arttırma,

• arazi kullanımı ve arazi kullanım değişiklikleri için mekansal olarak belirli 
yaklaşıma dair anlayış ve bilginin iyileştirilmesi,

• uydu tabanlı verilerin arazi tabanlı verilerle uyumlu hale getirilip 
birleştirilmesi,

• tüm uygulanabilir ve uygun ulusal faaliyet verilerini belirleyip tanımlama.

Mekansal olarak belirli arazi kullanım verileri



Temel faaliyetler:

• Faaliyet verilerinin toplanması ve güncellenmesi 

• Arazi geçiş matrisini geliştirmek 

• Faaliyet verilerinin hazırlanması 

• Kapasite geliştirme ve bilgi transferi 
 Eğitim Programları

 Mentör Eğitimleri 

Mekansal olarak belirli arazi kullanım verileri



KG/KK Prosedürleri

Hedef: 

• AKAKDO sektöründe KG/KK prosedürlerini iyileştirmek.

Öncelikler:

• KG/KK tamlığı ve şeffaflığını iyileştirmek,

• KK prosedürlerini anahtar kategoriler üzerinde yoğunlaştırmak.



KG/KK Prosedürleri

Temel faaliyetler:

• KG/KK planının sürekli iyileştirilmesi 

• Genel KK prosedürleri

• Kategoriye özgü KK prosedürleri (EF, AD, hesaplamalar)

• KG prosedürleri

• Doğrulama

• Dokümantasyon, arşivleme ve raporlama



Belirsizlik Değerlendirmeleri ve Anahtar Kategori Analizi

Hedef: 

• AKAKDO sektöründeki tahminlerin genel belirsizliğini azaltmak.

• Anahtar (alt)kategorileri belirlemek. 

Öncelikler:

• Anahtar kategoriler ve anahtar kaynakların belirsizliğini azaltmak,

• Anahtar kategorilere ait veri ve metotların iyileştirilmesi için mevcut 
kaynakları yönlendirmek,

• Hangi seviyede metodolojik karmaşıklığın uygulanabileceğini analiz 
etmek,

• KG/KK anlamında, anahtar kategorilere daha fazla dikkat göstermek.



Belirsizlik Değerlendirmeleri ve Anahtar Kategori Analizi

Temel faaliyetler:

• Faaliyet verilerinin belirsizlik değerlendirmesi

• Emisyon faktörlerinin belirsizlik değerlendirmesi

• Emisyonların (alt) kategorilere göre belirsizlik değerlendirmesi

• Sektör için belirsizlik değerlendirmesi 

• Duyarlılık analizi

• Anahtar kategorilerin belirlenmesi 

• Anahtar kategori analizinin dokümantasyonu.



AKAKDO Sektörü İçin Tedbirsiz, Tedbirli ve Ek Tedbirleri Olan 
Modelleme Senaryoları 

Hedef:

• Karar vericilere destek olarak SG projeksiyonları yapmak. 

Öncelikler:

• Ulusal politika ve önlemlerin etkilerini ölçmek,

• Ulusal stratejiler ve eylem planları yaparken karar vericileri 
desteklemek.



AKAKDO Sektörü İçin Tedbirsiz, Tedbirli ve Ek Tedbirleri Olan 
Modelleme Senaryoları 

Temel Faaliyetler:

• Ulusal koşullara en uygun modellerin araştırılması ve seçilmesi,

• AKAKDO sektörü için WOM, WEM ve WAM senaryolarının tanımı, 

• Eğitimler ve kapasite geliştirme. 



AKAKDO Sektörü İçin Tedbirsiz, Tedbirli ve Ek Tedbirleri Olan 
Modelleme Senaryoları 

Temel Faaliyetler:

• Sera gazı projeksiyonlarının modellenmesi ve hazırlanması.

Veri hazırlama 
Senaryoların 

tanımı
Varsayımlar 

yapmak
Modelleme  

(simülasyonlar)
Model/sonuç 

değerlendirme
Etki 

değerlendirme
Senaryoların 

karşılaştırması



Sürekli İyileştirme ve Güncelleme Planı 

Hedefler:

• AKAKDO sektöründe iyi, orta ve uzun vadeli iyileştirmeleri belirlemek ve 
önceliklendirmek.

• AKAKDO envanterinin Şeffaflık, Doğruluk, Tamlık, Tutarlılık, 
Karşılaştırılabilirliğini artırmak için verilecek çabaları yönlendirmek.

• AKAKDO raporlamasının kalitesini artırmak.

Öncelikler:

• AKAKDO sektöründeki güncel SG emisyon ve tutum tahmin ve 
raporlamasındaki ana boşlukları ve eksikleri doldurmak,

• Uzman değerlendirme ekibinin raporda belirttiği sorunları çözmek,

• İyileştirmelerden gelecekteki uluslararası taahhütler ışığında yapılması 
gerekenleri vurgulamak.



Sürekli İyileştirme ve Güncelleme Planı 

Temel Faaliyetler: 

• Önceki çalışmanın değerlendirilmesi ve yıllık çalışma planının 
tanımlanması. 

• Diğer genel görevler 

• Referans kütüphanesi

• Arşivleme prosedürleri

• BR ve NC'ye özel bölüm 

Kısa vade

(2020)

Orta vade

(2023)

Uzun vade

(2025+)



Orman arazileri için planlanan iyileştirmeler

(Alt)kategori İyileştirme Zaman

aralığı

Sorumlu kurum

FL Ormanlar için minimum nicel değerlerin tanımı 2020 OGM

FL Faaliyet verileri ile emisyon faktörleri arasındaki altkategorilerin (ör. Orman

sınıfları) tanımlarının uyumlaştırılması

2020 OGM

FL ENVANIS veritabanının, orman amenajman birimlerinin verilerinin toplanması ve

üretim tablolarının kullanımı hakkındaki varsayımlar dahil, yıllık güncellemesi

hakkında metodolojik tanımlama

2020 OGM

FL ENVANIS veritabanı yapısının potansiyel dönüşümü 2020 OGM

LF Canlı biyokütle ve mineral toprak için kullanılan emisyon faktörlerinin tekrar

değerlendirilmesi

2020 OGM

FF Emisyonları henüz raporlanmayan, kuru ağaç, ölü örtü ve mineral toprak gibi

karbon havuzlarının karbon stoklarının tahmini

2023 OGM

FF Farklı senaryolar altında orman gelişimi projeksiyonlarını yapmak ve

simülasyonları çalıştırmak için bazı mevcut orman modellerinin (ör. CBM)

parametrelerini ve girdi orman verilerini hazırlamak

2023 OGM

FL Sabit örnekleme noktası sistemine dayalı ulusal orman envanterini geliştirmek ve

kurmak.

2025+ OGM

LF Raporlamada daha yüksek bir seviye kullanmak 2025+ OGM



Hasat edilmiş odun ürünleri için planlanan iyileştirmeler 

(Alt)kategori İyileştirme Zaman aralığı Sorumlu kurum

PP Kağıt ve mukavva için de karbon stok değişikliklerini

tahmin etme ve raporlama

2020 OGM

HWP 1900-1960 dönemi rakamlarını modellemek için

IPCC varsayılan yöntemini dikkate almak

2020 OGM

HWP Hacmi karbon stoğuna çevirmek için ülkeye özgü

çevirme katsayısı kullanmak

2023 OGM

HWP FM ve ormansızlaşan alanlar için yerel hasat ile ilgili

verileri ayrı ayrı toplamak

2025+ OGM



Tarım arazileri için planlanan iyileştirmeler 

(Alt)kategori İyileştirme Zaman

aralığı

Sorumlu

kurum

CC UER'in tarım arazisi kalan tarım arazisi kısmının yapısının canlı biyokütlede

karbon stoğu değişim tahmininin ilgili metodolojik açıklaması ile iyileştirmek.

2020 TRGM

LC Tarım arazisine dönüştürülmüş arazide canlı biyokütledeki karbon stok değişimini

tahminde Seviye 1’den Seviye 2 metoduna yükseltmek.

2020 TRGM

CL UER’de mineral ve organik toprak için ayrı ayrı karbon stok değişimi

metodolojilerinin gösterilmesi

2020 TRGM

CL Mineral toprakta bulunan karbon stoklarının daha büyük mekansal ölçekte

toplanması, örneklenmesi ve/veya modellenmesi (ör. Ülkesel Toprak Bilgi Sistemi

ve Toprak Organik Karbon Bilgi Sistemini kullanma potansiyelini değerlendirmek)

2023 TRGM

CC Tarım arazisi kalan tarım arazisi yönetim sistemleri (arazi kullanımı, toprak işleme,

girdi) hakkında ve Türkiye’nin baskın bitkileri için mevcut genelleştirilmiş

haritaların kullanılması yoluyla veri toplama

2023 TRGM

CC Varsayılan bir yöntem (SOCREF ve stok değişim faktörleri) kullanarak, tarım

arazisi kalan tarım arazieri için mineral topraktaki karbon stoğundaki değişimlerin

tahmini

2023 TRGM

CL AKAKDO raporlaması için LPIS verisinin kullanılması 2025+ TRGM



Mera arazileri için planlanan iyileştirmeler 

(Alt)kategori İyileştirme Zaman

aralığı

Sorumlu

kurum

GG Mera arazisi kalan mera arazileri için UER’deki tanımlamalarda şeffaflığı arttırma (ör. Mineral topraktaki

ve ölü organik maddelerdeki CSC varsayımları)

2020 TRGM

GG Organik toprakta drenaj nedenli emisyonların tahmininin tekrar değerlendirmesi (olsa da olmasa da) 2020 TRGM

LG Mera arazisine dönüştürülmüş arazi altkategorisi için emisyon faktörü boyutunu kontrol etme 2020 TRGM

GL Ulusal araştırma çalışmaları ve yayınlarını araştırarak varsayımları doğrulama 2020 TRGM

GL Şu anki veriler kısmen belirsiz bulunduğu için, mera arazileri için toprak organik karbon (SOC) stoğu

üzerine daha fazla veri toplamak

2023 TRGM

GG Mera arazisi kalan mera arazileri için yönetim sistemleri (arazi kullanım, yönetim, girdiler) hakkında veri

toplama

2023 TRGM

GG Mera arazisi kalan mera arazileri için mineral topraktaki karbon stok değişimlerinin varsayılan bir metot

ile tahmini (SOCREF ve stok değişim faktörleri)

2023 TRGM

GL Daha büyük mekansal ölçekte mineral topraktaki karbon stoklarının modellenmesi (Ülkesel Toprak Bilgi

Sistemi ve Toprak Organik Karbon Bilgi Sisteminin potansiyel kullanım ihtimaline dikkat)

2025+ TRGM

GL AKAKDO rapolamasında LPIS verilerinin kullanılması 2025+ TRGM



Sulak alanlar için planlanan iyileştirmeler 

(Alt)kategori İyileştirme Zaman

aralığı

Sorumlu

kurum

WW Sulak alan kalan sulak alanlar için var olan tüm verilerin toplanması 2020 TRGM

WL Sulak alanlardan emisyonların neden 2011’e kadar raporlandığını

açıklamak ve sonrasında uygun gösterim anahtarının kullanılması (aksi

takdirde emisyonları tahmin et)

2020 TRGM

WL “Sulak Alanlar Eki”ni kullanmak 2020 TRGM

WL Sulak alanlarla ilgili var olan tüm yerli ve uluslararası veritabanlarını

gözden geçirmek (ör. Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi, FAOSTAT,

Wetlands International, STK verileri, vb.)

2020 TRGM

WL Türkiye’de görülmesi beklenen yönetilen farklı sulak alan türleri

hakkında uzman görüşü (ör. Ulusal bir toprak bilim insanı)

2023 TRGM

WL Yönetilen belirli sulak alan türleri ile ilgili faaliyet verisi toplama 2023 TRGM

WL Sulak alanların ana toprak türlerinin karbon stok tahmini ve SOC

örneklemesi

2025+ TRGM



Diğer kategoriler için planlanan iyileştirmeler 

(Alt)kategori İyileştirme Zaman

aralığı

Sorumlu

kurum

LS Her arazinin yerleşimlere dönüşümü şeklinde kullanım değişimi ile ilgili tüm karbon

havuzlarının karbon stok değişimlerini tahmin etmek

2020 TRGM

OL Diğer arazi kategorisini UER’de AKAKDO bölümüne eklemek ve gerekli tüm karbon

havuzları için uygulanan metodolojiler ve varsayımları tanımlamak

2020 TRGM

LO Diğer araziye dönüşümler kaynaklı emisyonları tahmin etmek ve uygun olduğu

yerlerde gösterim anahtarlarını kullanmak (faaliyet verisi bulunuyorsa)

2020 TRGM

Yanan biyokütle Yangın türünü (ör. örtü yangını, tepe yangını, yangın, vb) dikkate alarak biyokütle

yanmasından kaynaklanan CO2 emisyonlarının tahminini yapmak ve etkilenen karbon

havuzuna göre emisyonları tahmin etmek

2020 OGM

Yanan biyokütle Dolaylı emisyonları tahmin etmek – NMVOC (CRF tablo 4.A.1) 2020 OGM



PoW Uygulama Önerileri

Çalışma Programının uygulanışını ve sürecini 

izlemek için Sonuca Dayalı Yönetim (RBM) 

yaklaşımının uygulanması önerilmektedir. 

Kısa, orta ve uzun vadeli iyileştirmeler, sürekli 

iyileştirme ve güncelleme planında önerilen 

faaliyetleri takip etmelidir. 



Yıllık İş Planı ve Hesaplama Kılavuzu



Yıllık İş Planı



Yıllık İş Planı (AWp)

Yıllık İş Planı (AWp) envanter yılında AKAKDO sektörü için 
uygulanacak faaliyetleri içermektedir. 

Kapsamında tamamlanması gereken özel görevler, sorumlu 
kurumlar, son teslim tarihleri ve faaliyetlerin kısa bir tanımı 
bulunur.



Amaç

AWp'nin amacı, BMİDÇS tarihlerine göre zamanında raporlama 
sağlamak ve sorumlu kurumlar arasında bir iletişim aracı olarak 
çalışmak ve envanter sürecinin yeni uzmanlar tarafından daha iyi 
anlaşılmasını sağlamak için yıllık iş planlamasını iyileştirmektir.



Görevler

 Ortak görevler:

 Her yıl uygulanan rutin faaliyetler. 

 Özel görevler:

 Kategorilere özgü ve veri varlığına, kalitesine bağlı faaliyetler. 



Ortak Görevler 

Görev tanımı

Hesaplama 

Kılavuzunda 

rehberlik

Başlangıç 
tarihi

Bitiş 

tarihi

Görev 1 Uygulanan iyileştirmelerin değerlendirilmesi Sayfa 2 belirlenecek belirlenecek

Görev 2 Yıllık çalışma programının açıklaması ve güncellenmesi Sayfa 2 belirlenecek belirlenecek

Görev 3 Faaliyet verilerinin toplanması ve güncellenmesi Sayfa 17-19 01.11.XX-1 31.12.XX-1

Görev 4 Veri toplanması ve EF veritabanının güncellenmesi Sayfa 19 belirlenecek belirlenecek

Görev 5 Kategoriye özgü tekrar hesaplamalar Sayfa 22 01.05.XX-1 30.09.XX-1

Görev 6 CRF tablolarının doldurulması ve CRF Reporter’a aktarılması Sayfa 23 15.02.XX 15.03.XX

Görev 7 Anahtar kategorilerin belirlenmesi Sayfa 23, 24 15.02.XX 15.03.XX



Ortak Görevler 

Görev tanımı

Hesaplama 

Kılavuzunda 

rehberlik

Başlangıç 
tarihi

Bitiş 

tarihi

Görev 8 Belirsizlik değerlendirmesi ve zaman serisi tutarlılığı Sayfa 21, 22 15.02.XX 15.03.XX

Görev 9 Kategoriye özgü KG/KK ve doğrulama Sayfa 19-21 15.12.XX-1 15.02.XX

Görev 10 Kategoriye özgü planlı iyileştirmeler Sayfa 23 15.02.XX 31.03.XX

Görev 11 UER’de AKAKDO bölümünü geliştirmek ve güncellemek Sayfa 23 15.02.XX 31.03.XX

Görev 12 Referans kütüphanesi oluşturma Sayfa 24 belirlenecek belirlenecek

Görev 13 Veri depolama, yedekleme ve arşivleme Sayfa 24, 25 15.04.XX 30.05.XX



Özel Görevler

Görev tanımı

Hesaplama 

Kılavuzunda 

rehberlik

Başlangıç 
tarihi

Bitiş 

tarihi

Görev 14 Kategori ve kaynağa özgü veri yönetimi 
Sayfa 2, 5, 8, 10, 12, 

13, 14, 17 
belirlenecek belirlenecek

Görev 15 Girdi veriler için yardımcı hesaplamalar 
Sayfa 3, 5, 9, 10, 12, 

13, 15, 17
belirlenecek belirlenecek

Görev 16 Emisyon ve tutum tahminleri - raporlama
Sayfa 3, 5, 9, 11, 12, 

13, 15, 16, 17
15.12.XX-1 15.01.XX



AWp Detayları – Orman Arazisi (CRF Tablo 4.A)

 Görevler: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

 Sorumlu Kurum: OGM

• Mineral ve organik topraklar: Organik toprağın (Histosoller) çoğunun, 
ormanlarda bulunmayan turbalıkların veya mevcut turbalıkların 
kalıntıları olduğu varsayılmaktadır. Bu nedenle, faaliyet verisi sadece 
mineral toprak için gereklidir.



Tahmin metodu: Günümüzde, ülkeye özgü parametrelerle Kazanç-Kayıp yöntemi 
kullanılarak sadece canlı biyokütlede CSC tahmin edilmektedir (Seviye 2). 
Bununla birlikte, yıllık karbon stoğu değişimlerinin gelecekte kuru ağaçlar, ölü 
örtü ve mineral topraklar için de tahmin edilmesi gerekir (bkz. PoW’da İP).

Verinin depolanması ve arşivlenmesi sürecinin tanımı: Tüm belgeler (emisyon 
tahminleri, yeniden hesaplamalar, iyileştirmeler, KG/KK kontrolleri, referanslar 
vb.) OGM tarafından, tercihen dijital biçimde saklanır. Tüm bu belgeler, arşivleme 
prosedürlerine uygun olarak, belgeleri ortak bir veritabanında arşivleyen TÜİK'e
sunulur. OGM'nin veri saklama, toplama ve iletimi koordine edecek bir kişiyi 
belirlemesi önerilir.

AWp Detayları – Orman Arazisi (CRF Tablo 4.A)



Yıllık takvim: 1.11’den 31.12’ye AD ve EF veri tabanlarının toplanması ve 
güncellenmesi, 15.12’den 15.2’ye kadar KG/KK ve doğrulama ve emisyon 
tahmini, 15.2 - 31.3 arası belirsizlik değerlendirmesi ve zaman serileri 
tutarlılığı, CRF tablolarının doldurulması ve CRF Reporter’a aktarılması, 
UER’de AKAKDO bölümünün geliştirilmesi ve güncellenmesi ve 
kategoriye özgü planlanan iyileştirmeler, 15.4'ten 15.5'e kadar TÜİK'e
veri ve destekleyici dokümantasyon transferi, 15.4'ten 30.5'e veri 
depolama, yedekleme ve arşivleme, 1.5 -30.9 arasında kategoriye özgü 
yeniden hesaplama.

AWp Detayları – Orman Arazisi (CRF Tablo 4.A)



AWp Detayları– Tarım Arazisi (CRF Tablo 4.B)

 Görevler: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 Sorumlu Kurum: TRGM
 Mineral ve organik topraklar: Türkiye'de tarımsal ekim hem mineral 

hem de organik topraklarda gerçekleşmektedir. Mineral toprakta yıllık 
karbon stok değişiminin varsayılan yöntemi referans toprak organik 
karbonu ve stok değişim faktörlerini uygulamak için arazi kullanımı, 
toprak işleme ve girdi gibi yönetim sistemleri hakkında veri talep eder. 
Bu nedenle, organik ve mineral topraklar için faaliyet verilerine ve farklı 
yönetim sistemleri için ayrı ayrı ihtiyaç vardır. Farklı yönetim sistemleri 
hakkında bilgi, LPIS içinde bulunan veya dışında kalan çiftçi araştırmaları 
yoluyla toplanabilir.



AWp Detayları– Tarım Arazisi (CRF Tablo 4.B)

Tahmin metodu: Mevcut durumda, yıllık CSC, Seviye 1 ve Seviye 2 seviyesindeki 
tüm gerekli karbon havuzlarında tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, tarım 
arazilerindeki emisyonların her iki alt kategoride de (tarım arazisi kalan tarım 
arazileri, Tarım arazisine dönüştürülmüş arazi) kısmen düşük tahmin edildiği 
varsayılmaktadır.

Verinin depolanması ve arşivlenmesi sürecinin tanımı: Tüm ham veriler, girdi 
verileri, yardımcı hesaplamalar, emisyon tahminleri, yeniden hesaplamalar, 
iyileştirmeler, KG/KK kontrolleri, referanslar ve diğer destekleyici belgeler TRGM 
tarafından tercihen dijital biçimde saklanır. Tüm yedek dokümantasyonu TÜİK 
tarafından ortak bir veri tabanında arşivlenmektedir. TRGM’ın veri saklama, 
toplama ve iletimi koordine edecek bir kişiyi belirlemesi önerilmektedir.



AWp Detayları– Tarım Arazisi (CRF Tablo 4.B)

Yıllık takvim: 1.11’den 31.12’ye AD ve EF veri tabanlarının toplanması ve 
güncellenmesi, 15.12’den 15.2’ye kadar KG/KK ve doğrulama ve emisyon 
tahmini, 15.2 - 31.3 arası belirsizlik değerlendirmesi ve zaman serileri tutarlılığı, 
CRF tablolarının doldurulması ve CRF Reporterüne aktarılması, UER’de AKAKDO 
bölümünün geliştirilmesi ve güncellenmesi ve kategoriye özgü planlanan 
iyileştirmeler, 15.4'ten 15.5'e kadar TÜİK'e veri ve destekleyici dokümantasyon 
transferi, 15.4'ten 30.5'e veri depolama, yedekleme ve arşivleme, 1.5 - 30.9 
arasında kategoriye özgü yeniden hesaplama.



AWp Detayları – Mera Arazisi (CRF Tablo 4.C)

 Görevler: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 Sorumlu Kurum: TRGM 
 Mineral ve organik topraklar: Bazı küçük organik topraklı alanlar 

bulunmasına rağmen, mera arazilerinde yaygın toprak türü mineral 
topraktır. Mineral toprakta yıllık karbon stoğundaki değişimin 
tahmini için varsayılan yöntem, referans toprak organik karbon ve 
stok değişim faktörlerini uygulamak için arazi kullanımı, yönetim ve 
girdi gibi yönetim sistemleri hakkında veri gerektirir. Bu nedenle, 
faaliyet verileri organik ve mineral topraklar için ve mera 
arazilerindeki farklı yönetim sistemleri için ayrı olarak gereklidir.



AWp Detayları – Mera Arazisi (CRF Tablo 4.C)

Tahmin metodu: Mevcut durumda, yıllık CSC, Seviye 1 ve Seviye 2 seviyesindeki tüm 
gerekli karbon havuzlarında, ancak sadece mera arazisine dönüştürülmüş arazilerde 
tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, drenaj Türkiye'de yaygın bir uygulama değilse, 
organik topraktan kaynaklanan emisyonların tahmin edilmesinin gerekli 
olmayabileceği unutulmamalıdır.

Verinin depolanması ve arşivlenmesi sürecinin tanımı: Tüm ham veriler, girdi verileri, 
yardımcı hesaplamalar, emisyon tahminleri, yeniden hesaplamalar, iyileştirmeler, 
KG/KK kontrolleri, referanslar ve diğer destekleyici belgeler TRGM tarafından tercihen 
dijital biçimde saklanır. Tüm yedek dokümantasyonu TÜİK tarafından ortak bir veri 
tabanında arşivlenmektedir. TRGM’ın veri saklama, toplama ve iletimi koordine 
edecek bir kişiyi belirlemesi önerilmektedir.



AWp Detayları – Mera Arazisi (CRF Tablo 4.C)

Yıllık takvim: 1.11’den 31.12’ye AD ve EF veri tabanlarının toplanması ve 
güncellenmesi, 15.12’den 15.2’ye kadar KG/KK ve doğrulama ve emisyon 
tahmini, 15.2 - 31.3 arası belirsizlik değerlendirmesi ve zaman serileri 
tutarlılığı, CRF tablolarının doldurulması ve CRF Reporter’a aktarılması, 
UER’de AKAKDO bölümünün geliştirilmesi ve güncellenmesi ve kategoriye 
özgü planlanan iyileştirmeler, 15.4'ten 15.5'e kadar TÜİK'e veri ve 
destekleyici dokümantasyon transferi, 15.4'ten 30.5'e veri depolama, 
yedekleme ve arşivleme, 1.5 - 30.9 arasında kategoriye özgü yeniden 
hesaplama.  



AWp Detayları – Sulak Alanlar (CRF Tablo 4.D)

• Görevler: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
• Sorumlu kurum: TRGM 
• Mineral ve organik topraklar: Bazı verilere göre, Türkiye'deki sulak 

alanların orijinal alanı son birkaç on yılda önemli ölçüde azalmıştır. 
Türkiye’de organik topraklı sulak alanlar (Histosoller) bulunmaktadır, 
ancak göreceli olarak küçük olduğu varsayılmaktadır. Bu nedenle, 
organik ve mineral toprak için faaliyet verisine ayrı ayrı ihtiyaç 
duyulur. Yönetilen sulak alanlar ile ilgili olarak, ne tür bir yönetimin 
uygulandığı (örneğin turba çıkarma, sulama, yeniden ıslatma vb.) 
hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.



AWp Detayları – Sulak Alanlar (CRF Tablo 4.D)

Tahmin metodu: Mevcut durumda, yıllık CSC Seviye 1'deki çoğu karbon havuzunda tahmin edilir 
ancak yalnızca sulak alanlara dönüştürülmüş arazide tahmin edilmemektedir. 2006 IPCC 
yönergelerinin yalnızca yönetilen sulak alanlarla ilgili emisyon tahminini ele aldığını ve diğer 
yönetilen ve yapay sulak alanlar (su ürünleri, sulanan topraklar, atık su arıtma alanları vb.) için 
metodolojik rehberliğin eksik olduğunu unutmayın. Bu vakaların çoğu Sulak Alanlar Eki’nde ele 
alınmaktadır (IPCC 2014a). Başka yerde tahmin edilen emisyonların çift sayımından 
kaçınılmalıdır (örneğin, tarım arazilerinde ekili organik topraklar).

Verinin depolanması ve arşivlenmesi sürecinin tanımı: Tüm ham veriler, girdi verileri, yardımcı 
hesaplamalar, emisyon tahminleri, yeniden hesaplamalar, iyileştirmeler, KG/KK kontrolleri, 
referanslar ve diğer destekleyici belgeler TRGM tarafından saklanır. Tüm dosyaların 
yedeklenmesi de TRGM tarafından sağlanmalıdır. Tüm geçmiş belgeleri, TÜİK'e arşivleme 
prosedürleri doğrultusunda transfer edilir ve arşivlenir.



AWp Detayları – Sulak Alanlar (CRF Tablo 4.D)

Yıllık takvim: 1.11’den 31.12’ye AD ve EF veri tabanlarının toplanması ve 
güncellenmesi, 15.12’den 15.2’ye kadar KG/KK ve doğrulama ve emisyon 
tahmini, 15.2 - 31.3 arası belirsizlik değerlendirmesi ve zaman serileri 
tutarlılığı, CRF tablolarının doldurulması ve CRF Reporter’a aktarılması, 
UER’de AKAKDO bölümünün geliştirilmesi ve güncellenmesi ve kategoriye 
özgü planlanan iyileştirmeler, 15.4'ten 15.5'e kadar TÜİK'e veri ve 
destekleyici dokümantasyon transferi, 15.4'ten 30.5'e veri depolama, 
yedekleme ve arşivleme, 1.5 - 30.9 arasında kategoriye özgü yeniden 
hesaplama.  



AWp Detayları – Yerleşimler (CRF Tablo 4.E)

• Görevler: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

• Sorumlu kurum: TRGM 

• Mineral ve organik topraklar: Organik toprağın (Histosoller) 
çoğunun, yerleşim yerlerinde oluşmayan turba veya mevcut 
turba kalıntıları olduğu varsayılmaktadır. Bu nedenle, faaliyet 
verisi sadece mineral toprak için gereklidir.



AWp Detayları – Yerleşimler (CRF Tablo 4.E)

Tahmin metodu: Mevcut durumda, kalan arazideki tüm karbon havuzlarındaki yıllık CSC sıfır 
olarak kabul edilmektedir (Seviye 1). Her ne kadar yerleşimlere dönüştürülmüş arazilerde ülkeye 
özgü emisyon faktörlerini belirlemek için modelleme yaklaşımı kullanılsa da, araştırma sadece 
İstanbul'da yapıldığı için temsiliyetin zayıf olduğu düşünülmektedir. Tüm karbon havuzları için 
karbon stokları, benzer ekolojik koşullara sahip ülkelerle karşılaştırılmalı ve diğer ulusal ve 
uluslararası bilimsel çalışmalarla doğrulanmalıdır.

Verinin depolanması ve arşivlenmesi sürecinin tanımı: Tüm ham veriler, girdi verileri, yardımcı 
hesaplamalar, emisyon tahminleri, yeniden hesaplamalar, iyileştirmeler, KG/KK kontrolleri, 
referanslar ve diğer destekleyici belgeler TRGM tarafından tercihen bir yerde ve dijital biçimde 
saklanır. Tüm dosyaların yedeklenmesi de TRGM tarafından sağlanmalıdır. Tüm arka plan 
belgeleri daha sonra ortak bir veritabanında TÜİK tarafından arşivlenir.



Awp Detayları – Yerleşimler (CRF Tablo 4.E)

Yıllık takvim: 1.11’den 31.12’ye AD ve EF veri tabanlarının toplanması ve 
güncellenmesi, 15.12’den 15.2’ye kadar KG/KK ve doğrulama ve emisyon 
tahmini, 15.2 - 31.3 arası belirsizlik değerlendirmesi ve zaman serileri 
tutarlılığı, CRF tablolarının doldurulması ve CRF Reporter’a aktarılması, 
UER’de AKAKDO bölümünün geliştirilmesi ve güncellenmesi ve kategoriye 
özgü planlanan iyileştirmeler, 15.4'ten 15.5'e kadar TÜİK'e veri ve 
destekleyici dokümantasyon transferi, 15.4'ten 30.5'e veri depolama, 
yedekleme ve arşivleme, 1.5 - 30.9 arasında kategoriye özgü yeniden 
hesaplama.



AWp Detayları – Diğer Araziler (CRF Tablo 4.F)

• Görevler: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

• Sorumlu kurum: TRGM 

• Mineral ve organik topraklar: Organik toprağın (Histosoller) 
çoğunun, diğer topraklarda bulunmayan turbalıkların veya 
mevcut turbalıkların kalıntıları olduğu varsayılmaktadır. Bu 
nedenle, faaliyet verisi sadece mineral toprak için gereklidir.



AWp Detayları – Diğer Araziler (CRF Tablo 4.F)

Tahmin metodu: Halen, Türkiye'den diğer araziler için herhangi bir emisyon ve 
tutum işlemi raporlanmamıştır. Emisyonlar sadece yönetilen diğer araziler için 
tahmin edilecektir (ör. Diğer araziye dönüştürülmüş araziler).

Verinin depolanması ve arşivlenmesi sürecinin tanımı: Tüm ham veriler, girdi 
verileri, yardımcı hesaplamalar, emisyon tahminleri, yeniden hesaplamalar, 
iyileştirmeler, KG/KK kontrolleri, referanslar ve diğer destekleyici belgeler 
TRGM tarafından depolanır ve ulusal envanter derleyicisine aktarılır. Tüm arka 
plan belgeleri daha sonra ortak bir veritabanında TÜİK tarafından arşivlenir.



AWp Detayları – Diğer Araziler (CRF Tablo 4.F)

Yıllık takvim: 1.11’den 31.12’ye AD ve EF veri tabanlarının toplanması ve 
güncellenmesi, 15.12’den 15.2’ye kadar KG/KK ve doğrulama ve emisyon 
tahmini, 15.2 - 31.3 arası belirsizlik değerlendirmesi ve zaman serileri 
tutarlılığı, CRF tablolarının doldurulması ve CRF Reporter’a aktarılması, 
UER’de AKAKDO bölümünün geliştirilmesi ve güncellenmesi ve kategoriye 
özgü planlanan iyileştirmeler, 15.4'ten 15.5'e kadar TÜİK'e veri ve 
destekleyici dokümantasyon transferi, 15.4'ten 30.5'e veri depolama, 
yedekleme ve arşivleme, 1.5 - 30.9 arasında kategoriye özgü yeniden 
hesaplama.  



İki Yıllık Rapor için çalışma planı

• Sorumlu kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

• Takvim ve zamanlama: BR için AKAKDO sektörüyle ilişkili faaliyetler 1 
Ocak’ta (2020, 2022, …) başlayacak şekilde her iki yılda bir yapılmalı ve 
bildirimin son tarihinden yeteri kadar önce başlanmalıdır (en az 6 ay 
önce).

• Veri depolama ve arşivleme: BR için veriler ve destekleyici belgeler Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. 



Ulusal Bildirim için çalışma planı 

• Sorumlu kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

• Takvim ve zamanlama: NC için AKAKDO sektörüyle ilişkili faaliyetler 1 
Ocak’ta (2022, 2026, …) başlayacak şekilde her dört yılda bir yapılmalıdır.

• Veri depolama ve arşivleme: NC için veriler ve destekleyici belgeler Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. 



Uygulama Önerileri

AKAKDO sektörü için yıllık çalışma planının zaman çizelgesinin, 
sera gazı envanteri döngüsü ile tutarlı olması önerilmektedir. 
Sektörel uzmanlar, UER, BR ve NC sunumları dahil olmak üzere 
zamanında raporlamaya olanak sağlamak için planın her bir 
görevinin bitiş tarihine özen göstermelidir. 



Hesaplama Kılavuzu



Tanım

Hesaplama Kılavuzu, TACCC ilkelerini (Şeffaflık, Doğruluk, Tamlık, 
Tutarlılık, Karşılaştırılabilirlik) dikkate alarak BMİDÇS raporlamasını 
geliştirmek için AKAKDO sektöründe tamamlanması gereken tüm 
önemli görevleri içeren kısa bir kılavuzdur.



Hedef

Sera gazı envanterinin kilit yönünün anlaşılmasına yardımcı olur ve 
sera gazı envanterinde çalışan yeni uzmanlar ve insanlar için 
özellikle yararlıdır. Hesaplama kılavuzu, her bir görevdeki 
faaliyetlerin kısa ama net açıklamalarını sunan 12 bölümden 
oluşmaktadır. 



Bölümler 

1. Önceki çalışmaların değerlendirilmesi ve yıllık çalışma planının 
tanımı 

2. UER’de kullanılan metotlar

3. Mekansal verilerin yönetimi 

4. Emisyon Faktörü (EF) veritabanının yönetimi 

5. KG/KK prosedürleri

6. Belirsizlik değerlendirmesi 



Bölümler 

7. Diğer genel görevler 

8. Anahtar kategori analizi 

9. Referans kütüphanesi (ör. EndNote)

10. Arşivleme prosedürleri

11. Senaryolar için modelleme 

12. Ulusal Bildirim ve İki Yıllık Rapora özgü bölüm



Uygulama Önerileri

Türkiye'nin mekansal olarak belirli bir arazi kullanım sistemi 
kullanmaya devam etmesi, kaynakları ulusal orman envanterinin 
geliştirilmesine yönlendirmesi ve gelecekte LPIS verilerini AKAKDO 
raporlaması amacıyla kullanması önerilmektedir.



Soru ve Cevap


