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Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına 
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1 Giriş 
 

Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele konusundaki ulusal koşullarına ve kabiliyetlerine uygun ortak 

çabalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Türkiye'nin Niyet Edilen Ulusal olarak Belirlenmiş Katkı 

Beyanı (INDC), ekonomi genelinde 2030 yılına kadar %21'lik bir emisyon azaltma hedefi belirlemiştir 

(Şekil 1). INDC'ye dahil olan sektörlerden biri olan AKAKDO sektörünün, iklim değişikliğinin 

azaltılmasında ve INDC azaltma hedefinin gerçekleştirilmesinde önemli bir role sahip olduğu kabul 

edilmiştir. Diğer sektörlerin aksine, AKAKDO, biyokütle büyümesini içerdiğinden net bir sera gazı 

emisyonu yutağı işlevi görmektedir. Nitekim, INDC için uygulanacak plan ve politikalarının bir parçası 

olarak, Türkiye, yutak alanlarının arttığını ve arazi bozulumunun önlendiğini ve Orman Rehabilitasyon 

ve Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planının uygulandığını duyurdu. Türkiye'nin, Ulusal İklim 

Değişikliği Eylem Planı (İDEP) da dahil olmak üzere ulusal bir iklim değişikliği politikasıyla INDC'sini 

desteklediğini belirtmek gerekir. İDEP'in arazi kullanımı ve ormancılık sektöründe listelenen ve Çalışma 

Programı (PoW) kapsamında daha küçük veya daha büyük ölçüde uygulanabilecek birkaç eylem vardır. 

Örneğin, PoW faaliyetleri eylem planının çeşitli eylem alanlarına katkıda bulunabilir, örneğin: a) 

Ormancılık sektöründe karbon tutumu fırsatlarını belirlemek, b) Arazi kullanımının tespiti ve arazi 

kullanımındaki değişikliklerin araştırılması, c) 6831 sayılı Orman kanununda iklim değişikliğiyle 

mücadele için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve uygulanması ve d) Arazi kullanımı ve 

ormancılık ile ilgili kurumlarda iklim değişikliği konusunda kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi. 

Başka bir deyişle, PoW faaliyetleri İDEP'in karşılık gelen eylemlerini uygulayabilir veya tamamlayabilir. 

İDEP ve PoW'un uygulanmasından sorumlu kurumların büyük çoğunlukla aynı kurumlar olması 

nedeniyle bu durum oldukça amacına uygundur.  

 

 

Şekil 1: Normal durum senaryosu ve azaltma senaryosuna göre toplam sera gazı emisyonları 
projeksiyonu (INDC, 2015) 
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1.1 Çalışma Programının Hedefleri  
 

İş tanımında belirtildiği gibi, projenin genel amacı bilimsel kanıtlarla uyumlu olarak küresel iklim 

değişikliğini azaltma çabalarına katkıda bulunmak amacıyla antropojenik sera gazı emisyonlarını 

azaltmaktır. PoW, faaliyetlerin başarılı bir şekilde uygulanmasıyla uygun çıktılar ve sonuçlar elde 

ederek bu amaca katkıda bulunmalıdır.  

 

PoW’un hedefleri şunlardır: 

 Türkiye’nin AKAKDO sektöründe sera gazı emisyon ve tutumlarını en yeni IPCC kurallarına 
uygun olarak tahmin etme ve raporlama kapasitesini desteklemek ve geliştirmek, 

 yıllık sera gazı envanterinin kalitesini artırmak için kurumsal ve insan kaynakları kapasitesini 

güçlendirmek, 

 her üst düzey faaliyet için AKAKDO sektöründe öncelikleri belirlemek, 

 sera gazı envanterinin derlenmesinde görev alacak personelle ilgili kapasite oluşturma da 

dahil olmak üzere, sera gazı envanterinin tüm önemli kısımlarını ve raporlamasını içeren 

faaliyetlerin listesini hazırlamak, 

 ilgili tüm paydaşları verimli katılım ve işbirliği için teşvik etmek, ve  

 AKAKDO’daki sera gazı emisyonlarını azaltmak. 

  

PoW’un beklenen sonuçları: 

 AKAKDO sektörü için sera gazı emisyonları tahmininin iyileştirilmesi ve giderilmesi, 

 TACCC ilkelerine ulaşma konusunda daha iyi raporlama, 

 BMİDÇS raporlarının daha nitelikli olması (UER, BR, NC), 

 Ulusal sektörel uzmanların bilgi ve kapasitelerinin arttırılması, 

 Sera gazı envanterinde yer alan kilit paydaşlar arasında daha iyi işbirliği ve 

 Sera gazı azaltma hedefleriyle ilgili durumu ve ilerlemeyi izlemede performans artışı.   

 

1.2 PoW’un Yapısı 
 

Çalışma Programı (PoW) üç bileşenden oluşur; Ana metin, yıllık iş planı (Ek I) ve hesaplama kılavuzu (Ek 

II). Ana metin, sera gazı envanterinin esasını oluşturan faaliyetleri içermektedir (Şekil 2). PoW, ihtiyaç 

analizi raporunun bulgularına ve tavsiyelerine dayanarak kısa, orta ve uzun vadede hangi faaliyetlerin 

yapılması gerektiğini açıklar. Dolayısıyla, PoW önümüzdeki yıllarda boşlukları doldurmak için hangi 

faaliyetlerin yapılması gerektiğini ortaya koyar ve AKAKDO envanter ekibinin daha iyi planlama 

yapmasına ve AKAKDO sektör raporlamasının iyileştirilmesine yardımcı olur. AWp, AKAKDO sektörünün 

her bir CRF tablosu için görevleri, sorumlulukları ve süreleri ana hatlarıyla belirtir ve Ulusal Bildirim ve 

İki yıllık Rapor için özel çalışma planlarına sahiptir. AWp'nin yıllık envanter sunumunun hazırlanmasına 

ilişkin zaman çizelgesine uygun genel bir görev takvimi vardır. Hesaplama kılavuzunda, PoW’da 

listelenen tüm faaliyetler için görevlerin ve prosedürlerin ayrıntılı bir açıklaması bulunmaktadır.  
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Şekil 2: Çalışma programının bileşenleri   

 

Hesaplama kılavuzu, sera gazı emisyonlarının ve tutumlarının nasıl tahmin edilmesi gerektiğini 

açıklayan, sera gazı envanterinde görev alan personel için bir “yemek tarifi kitabı” gibi hizmet 

etmektedir. Her AKAKDO kategorisinde ve/veya alt kategorisinde istenen karbon havuzlarına göre 

yöntemlerin, prosedürlerin ve diğer bilgilerin kısa açıklamaları listelenmiştir. Hesaplama kılavuzu, en 

güncel IPCC kurallarına uygun olarak hazırlanır ve referanslarla desteklenmiş denklemler içerir.  

 

1.3 PoW’un Uygulanışı 
 

PoW uygulamalarının Sonuç Odaklı Yönetim (RBM) yaklaşımı ile izlenmesi önerilmektedir. Bu 

yaklaşımın temel fikri, yalnızca sağlanan girdilerden veya yürütülen faaliyetlerden ziyade, hedeflere ve 

çıktılara ulaşmaya odaklanmaktır. Eğer ülke bu yaklaşımı kullanmaya karar verirse, Birleşmiş Milletler 

RBM El Kitabı (2011) ülke düzeyinde kullanılabilecek iyi bir uygulama rehberidir. RBM hesap verebilirlik 

ve raporlama yanında, doğrudan veya dolaylı olarak bir dizi sonuç elde etmeye katkısı olan tüm 

aktörlerin, süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin istenen sonuçlara (çıktılara, sonuçlara ve daha üst seviye 

hedefler veya etkilere) katkıda bulunmalarını ve bilgi ve kanıtları gerçekleşmiş sonuçlar üzerinde 

kullanarak program ve faaliyetlerin tasarımı, kaynak sağlama ve sunumu hakkındaki karar alma 

süreçlerini bilgilendiren bir yönetim bir stratejisidir (BM, 2011). 

 

Bu yaklaşım için, net olarak ortaya konmuş bir hedef ve ilerleme göstergesi seti çok önemlidir. 

Uygulanan her bir faaliyet veya proje, PoW'un çıktılarına ve sonuçlarına katkıda bulunan spesifik 

hedeflere ulaşmak için bazı çıktılar ve sonuçlar üretmeli, böylece genel (daha yüksek seviye) hedeflere 

ulaşmalıdır (Şekil 3).  
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Şekil 3: RBM yaklaşımının sonuç zinciri 

 

Faaliyetler, farklı düzeylerde ve çeşitli şekillerde uygulanabilir:  Ofiste veri toplamadan - çalıştay 

eğitiminden - sahada uygulanan projelere. Hedeflerin SMART kriterleri kullanılarak tanımlanması 

önerilir. SMART kriterleri: 

 Spesifik (iyi tanımlanmış, herkes tarafından anlaşılır) 

 Ölçülebilir (hedefin tamamlanması sürecinde ilerlemenin kolayca ölçülebilmesi)   

 Ulaşılabilir (kilit paydaşlarca kabul edilmiş)  

 İlgili (mevcut kaynaklar anlamında gerçekçi)  

 Zaman sınırlı (belirli bir zaman aralığıyla sınırlandırılmış)       

2 Metodoloji ve Veri Kaynakları ile Uygun Seviye 
 

Hedef:  

 AKAKDO sektöründe hesaplamaları ve raporlamaları geliştirmek. 
 
Öncelikler: 

 SG emisyon ve tutum tahminleri ile raporlamasında şeffaflık, tutarlılık, karşılaştırılabilirlik, 
bütünlük ve doğruluğu artırma, 

 bakanlık personeli ve ulusal uzmanlarda bilgi ve kapasite arttırımı, 

 anahtar kategorilere odaklanma,  

 yıllık değerlendirme raporlarındaki sorunları kademeli olarak çözme. 
 

Temel faaliyetler 

 

1) Veri toplama ve EF veritabanının güncellenmesi  

 

Önümüzdeki yıllarda, orman arazisi kalan orman arazisi, orman arazisine dönüştürülmüş arazi ve hasat 

edilmiş odun ürünleri kategorileri için veri toplanmasına önem verilmelidir. Bu üç kategori kilittir ve 

AKAKDO net emisyonlarının en çok katkıda bulunanlardır. Kısa vadeli iyileştirmeler ile ilgili olarak, 

envanter ekibi, orman arazisine dönüştürülmüş arazi ve mera arazisine dönüştürülmüş arazilerdeki 

EF'leri gözden geçirmeli ve değerlerini iyileştirmelidir. Kısa ila orta vadede, tarım arazileri ve mera 

arazileri yönetim sistemleri hakkında veriler ve mevcut durumda eksik olan kategoriler veya alt 

kategorilerdeki karbon stokları ve stok değişiklikleri gibi AKAKDO ile ilgili ek veriler toplanmalıdır. Uzun 
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vadede, ülke ulusal orman envanteri oluşturmalı ve bazı bölge veya ülke çapında toprak izleme 

programları sağlamalıdır. Bir EF veritabanı ve Referans Kütüphanesi kurulmuştur. Bu veritabanları ek 

ulusal ve uluslararası referanslarla geliştirilmelidir. Mevcut EF'ler yeni araştırmalarla geliştirilebilir.  

 

Türkiye, ekolojik koşulları bakımından aynı olduğu kabul edilen ekobölgelere bölünmüştür. 2019 Sera 

Gazı yıllık bildirimi, bu ayrıştırmadan yararlanmıştır. Ancak, geliştirilecek çok şey bulunmaktadır. C 

havuzlarının artışı, katsayıları ve EF'leri de ulusal seviyeden ekobölgelere ayrıştırılmalıdır. Ayrıca, 

ağaçlandırma faaliyetleri için artış ve stok verileri geliştirilmelidir. Mevcut yönetim araştırmaları genç 

yaş sınıfındaki meşcereleri kapsamamaktadır. Her orman türü için tek bir değer olan artış verilerine 

dayanarak orman arazisi kategorisinde çıkarma durumu vardır. Yönetim Birimi tarafından sağlanan 

artış verileri gözden geçirilmeli ve yaş sınıfları ile ilişki tanımlanmalıdır. Mümkünse, bu, önümüzdeki on 

yıl için öngörülmektedir. Bu bağlamda, AKAKDO sektörünün emisyonlarını/tutumlarını doğrulamak ve 

gelecekteki eğilimleri yansıtmak için bir model uygulanmalıdır. 

 

Üretilen arazi kullanım haritaları 1990, 2000 ve 2015 yıllarına aittir. 2020 yılı için yeni bir arazi kullanım 

haritası hazırlanmalıdır. Bu sayede, 2022 yıllık sera gazı sunumu bu yeni haritadan faydalanacaktır. 

Özellikle orman yangınlarının doğal müdahalelerini izlemek için mekansal olarak belirgin bir veritabanı 

oluşturulabilir. Doğal bozulmalardan kaynaklanan emisyonlar bu veritabanı ile daha gerçekçi bir şekilde 

izlenebilir. 

 

2) Kategori ve kaynağa özgü veri yönetimi 

 

Bu faaliyet, orman arazisi, tarım arazisi, mera arazisi ve hasat edilmiş odun ürünlerini ifade eder. Orman 

arazisinde uygun derleme ve verilerin toplanması için ENVANIS dahil tüm ormancılık veritabanlarının 

ayarlanması ve geliştirilmesi önümüzdeki yıllar için bir önceliktir. Toprak karbon stok değişiklik 

tahminlerinde varsayılan yöntemi uygulamak için başlıca iklim ve toprak türlerini dikkate alarak, tarım 

arazilerinin yönetim sistemlerine sınıflandırmak gerekir. Bu, mera arazileri için de geçerlidir. Kısa 

vadede, ülke HWP emisyon tahminini iyileştirmek için FAO veritabanından kağıt ve karton üzerine veri 

alabilir. Orta ila uzun vadede, ulusal orman envanteri, LPIS ve toprak izleme çerçevesinde toplanan yeni 

veriler nedeniyle spesifik veri yönetimi olması beklenmektedir.  

 

3) Girdi verileri için yardımcı hesaplamalar  

 

Orman arazileri, tarım arazileri, mera arazileri, sulak alanlar, yerleşimler ve hasat edilmiş odun ürünleri 

için yardımcı hesaplamalar gereklidir. Kısa vadede, ENVANIS gibi ilgili ormancılık veritabanlarından tüm 

parametreleri biraraya toplamak amacıyla orman arazisi için yardımcı hesaplamaya ihtiyaç vardır. 

Orman giriş verilerinin ve gelişmiş orman simülasyonlarının gerçekleştirilmesi için parametrelerin 

hazırlanması orta vadeli bir planın parçası olmalıdır. Tarım arazileri ve mera arazileri için orta vadeli 

plan, yönetim sistemlerine ilişkin girdi verilerinin hazırlanmasını içermeli, yeni faaliyet verileri elde 

edildiğinde sulak alanlar ve yerleşimler için ek hesaplamalar yapılmalıdır. Kısa vadede, ülke, ulusal veri 

kümelerinden geliştirilmiş yerli üretim verilerini hesaplamalı ya da hesaplama kılavuzunda önerildiği 

gibi IPCC yaklaşımını uygulamalıdır. 
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4) Emisyon ve tutum tahminleri 

 

Faaliyet verilerinde yapılacak güncelleme nedeniyle, emisyon ve tutum tahminleri kısa vadede 

iyileştirilmelidir. Tüm kategorilerin, AKAKDO raporlamasının genel bütünlüğünü geliştirecek olan 

yeniden hesaplamaya tabi olması beklenmektedir. Ayrıca, kısa vadede ülke, tarım arazisine 

dönüştürülmüş arazideki karbon stok değişikliklerini tahmin etmek için 2. Seviye yöntemini uygulamalı, 

mera arazilerindeki organik toprağın drenajı nedeniyle emisyon tahmini konusunu yeniden 

değerlendirmeli ve sulak alanlardaki eksik emisyonların tahminlerini veya açıklamalarını sunmalıdır. 

Orta vadede, kalan arazilerde ölü ağaçlar, ölü örtü ve mineral topraklardaki karbon stoğu değişimlerinin 

tahmini gibi önemli arazi kullanım kategorilerinde iyileşme sağlanmalıdır. Uzun vadeli plan, 

emisyonların tahmin edilmesi ve orman arazisine dönüştürülmüş arazi emisyonlarının tahmini için 

yüksek seviyeli yöntemlerin kullanımını ve orman arazisi kalan orman arazisinde modelleme 

tekniklerinin kullanılmasını içerir. Ayrıca ülke, tarım arazilerinden, mera arazilerinden ve sulak 

alanlardan kaynaklanan emisyonları ve tutumları tahmin etmek için toprak modelleme yaklaşımı 

uygulanabilir.     

 

5) Kapasite geliştirme ve bilgi aktarımı  

 

Bu faaliyetin, orta vadeli bir planın parçası olarak yıllık bazda düzenli olarak uygulanması 

planlanmaktadır. Çalıştay ve danışmanlık tarzı eğitimleri içermektedir. Emisyon faktörleri, genel sera 

gazı raporlama becerileri ve sera gazı hesaplamalarının iyileştirilmesi ile ilgili uygulamalarla genel 

yöntemler için Eylül ve Aralık arasındaki dönemde çalıştay eğitimlerinin yapılması planlanmaktadır. 

Danışmanlık eğitimlerinin, sera gazı envanteri yöntemleri hakkındaki bilgileri arttırması 

planlanmaktadır (AKAKDO envanter grubunun ve uzmanın uygun oldukları zamana bağlı olarak 

düzenlenecektir). Eğitim programı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Faaliyet 2.2'deki Tablo 2 (Eğitim 

Programı Raporu).    

 

3 Farklı arazi kullanım kategorileri ve alt kategoriler için mekansal 

olarak belirli arazi kullanım verileri  
 

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. 
 

 

 

 

 

 



10 
 

Temel faaliyetler 

 

1) Faaliyet verilerinin toplanması ve güncellenmesi  

 

Ülkenin AKAKDO sektöründe kısa süreli olarak mekansal olarak belirgin olan verileri kullanması 

beklenmektedir. Bu nedenle orta ve uzun vadeli planların bir parçası olarak faaliyet verileri her 3-5 yılda 

bir güncellenmelidir. Arazi kullanımı ve arazi kullanımındaki değişiklik izleme ve raporlama sistemi, 

mevcut durumda geliştirilme aşamasında olmasına rağmen, duvardan duvara uydu görüntüsü tekniği 

gibi mekansal olarak belirgin arazi kullanım verileri alanındaki bilgi ve insan kapasitelerinin artırılması 

önerilmektedir (bkz. madde 4). Uzun vadede, ülke, tarım arazileri ve mera arazilerindeki yönetim 

sistemleri hakkında daha iyi veri toplamak için LPIS sistemini kullanmalıdır. LPIS sisteminin arazi 

kategorilerinin, ulusal sera gazı envanterinde kullanılan ulusal tanımlara ve IPCC gerekliliklerine göre 

arazi tanımına uygun şekilde uyumlaştırılması ve yeniden sınıflandırılması gerektiğine dikkat 

edilmelidir. Örneğin, AB'de birçok ülke tarım ve mera arazilerini ve ekin türlerinin arazilerini belirlemek, 

yönetim sistemlerini tanımlamak, organik tarımın payını belirlemek vb. için LPIS kullanmaktadır. 

AKAKDO raporlaması/muhasebesi için kullanılacak IACS/LPIS verilerinin potansiyeli, Bertaglia ve ark. 

(2016) tarafından güzel bir şekilde açıklanmıştır.      

  

2) Arazi geçiş matrisini geliştirmek  

 

Mevcut durumda, ülkenin arazi kullanım değişikliklerini tespit etmek ve 2015 sonrası dönem için yıllık 

arazi dönüşümlerini belirlemek için ne tür bir yaklaşım uygulayacağı açık değildir. Yıllık faaliyet verileri 

üretimi, iki yıllık faaliyet verileri üretimi ve eğilim analizi ve projeksiyona dayalı faaliyet verilerinin 

üretimi olmak üzere üç seçenek önerilmiştir. İlk seçenek en doğru ve karmaşık, aynı zamanda en pahalı 

seçenek iken, üçüncü seçenek en basit ve en uygun maliyetli olarak öne çıkmaktadır. Belki de ikinci 

seçenek, harcama getirisi açısından en iyisi olabilir. İkinci seçenek, orta ve uzun vadede en son yıl için 

yeni faaliyet verilerinin üretilmesini içerecektir, ancak ara yıllar için faaliyet verileri doğrusal 

enterpolasyon veya değişiklik tespiti uygulanarak üretilecektir. Her durumda, faaliyet verilerinin 

Türkiye'nin tüm bölgelerini kapsaması gerekir. Türkiye daha geniş bir paydaş grubu tarafından tercih 

edilen seçenekleri göz önünde bulundurmalıdır, çünkü faaliyet verileri, bölgesel ve yerel mekansal 

planlamala vb. diğer amaçlar için de kullanılabilir.       

 

3) Faaliyet verilerinin hazırlanması  

 

Yeni arazi kullanım faaliyeti verileri hazır olduğunda, AKAKDO sektörüyle ilgili güncellenmiş harita setini 

hazırlamalıdır. Örneğin, bazı arazi kullanım kategorileri, yalnızca toprak türüyle değil (ör. mineral, 

organik) aynı zamanda iklim, yönetim sistemi ve sulak alan rejimi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi gerektirir. 

LPIS sisteminin, tarım arazilerinde ve mera arazilerinde faaliyet verilerini sınıflandırmak için potansiyel 

olarak kullanılabilecek yönetim sistemleri hakkında değerli bir bilgi kaynağı olduğu öngörülmektedir. 

Bununla birlikte, AB'de beş üye devlet (Danimarka, Almanya, İtalya, Romanya ve Slovenya), veri gizliliği 

gibi LPIS verilerinin kullanımıyla ilgili bazı endişelerini dile getirmiştir. Örneğin, Almanya'da IACS verileri 

sadece federal devletler adına araştırma amaçlı bilimsel veya değerlendirme çalışmaları için 

kullanılabilirken, IPCC raporlama ve muhasebesi için veri erişimi yoktur (Bertaglia ve ark., 2016). 
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Ulusal uzmanlar ayrıca arazileri ekobölgelere (8 bölge) ve orman arazilerinden ormana bölgelerine (25 

bölge) göre sınıflandırmayı önermiştir. Bu haritaların orta vadede hazırlanması planlanırken, yönetime 

ilişkin ayrıştırılmış faaliyet verilerinin hazırlanması uzun vadeli planın bir parçası olabilir.    

 

4) Kapasite geliştirme ve bilgi transferi  

 

Bu faaliyetin, orta vadeli bir planın parçası olarak yıllık bazda düzenli olarak uygulanması 

planlanmaktadır. Faaliyet verileriyle, yani AKAKDO sektörü faaliyet veri analizi ve veri kaynağı ve uydu 

tabanlı bilgiyle yönetim, arazi bazlı veri ile uyum ve entegrasyon, ulusal faaliyet verilerinden ilgili 

olanların belirlenmesi gibi AKAKDO genel veri yöntemleri gibi faaliyet verileriyle ilgili çalıştay ve 

danışmanlık tarzı eğitimlerini içerir. Her yıl Ağustos-Eylül ve Eylül-Aralık aylarında çalıştay eğitimleri 

yapılması planlanmaktadır. Danışmanlık eğitimlerinin, sera gazı envanteri yöntemleri hakkındaki 

bilgileri arttırması planlanmaktadır (AKAKDO envanter grubunun ve uzmanının uygun olduğu zaman 

düzenlenecektir). Eğitim programı hakkında daha fazla bilgi için Faaliyet 2.2'deki Tablo 2’ye bakınız 

(Eğitim Programı Raporu). 

 

4 KG/KK Prosedürleri 
 

Hedef:  

 AKAKDO sektöründe KG/KK prosedürlerini iyileştirmek. 
 
Öncelikler: 

 KG/KK tamlığı ve şeffaflığını iyileştirmek, 

 KK prosedürlerini anahtar kategoriler üzerinde yoğunlaştırmak. 
 

Temel faaliyetler 
 
1) KG/KK planının sürekli iyileştirilmesi  

 

KG/KK planı, bir KG/KK ve doğrulama sisteminin temel unsurudur. KG/KK planı, KG/KK faaliyetlerini 

koordine eden sorumlu kurumlar ve kişileri, genel KG prosedürleri, kategoriye özgü KK prosedürleri, 

KG inceleme prosedürleri, doğrulama faaliyetleri ve raporlama, dokümantasyon ve arşivleme gibi tüm 

kilit unsurları içerir. Son yıllarda, Türkiye, ARR’da (2016) belirttiği üzere KG/KK prosedürlerinin 

uygulanmasında ilerleme kaydetmiştir. AKAKDO sektörünün KG/KK prosedürleriyle ilgili herhangi 

büyük bir sorunu olmadığı görülmektedir. Ancak, KG/KK planının önemli görevlerinden biri, planı uygun 

şekilde sürekli iyileştirmektir. Hangi durumlarda KG/KK planı iyileştirmeye tabi tutulmalıdır? Envanter 

sürecinde belirli değişiklikler olduğunda planı geliştirmek ve güncellemek iyi bir uygulamadır. Bu 

değişiklikler, veri değişiklikleriyle (örneğin toplanan büyük bir veri kümesi), metodolojik değişikliklerle, 

kurumsal düzenlemelerdeki değişikliklerle veya sorumlu kişilerin değiştirilmesiyle ilgili olabilir. Plan, 

bağımsız değerlendiricilerin tavsiyesi üzerine de geliştirilmelidir (örneğin, ERT tarafından verilen KG/KK 

iyileştirmeleri hakkındaki öneriler). Her yıl planın gözden geçirilmesi ve yukarıda belirtilen nedenlerden 

dolayı geliştirilmesi önerilmektedir. Uzun vadede, Türkiye sektör veya ülke düzeyindeki yönetim veya 

izleme, raporlama ve doğrulama prosedürlerinin kalitesini iyileştirmek için kullanılabilecek bazı 

uluslararası standartları (örneğin ISO) benimsemeye çalışmalıdır. 
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2) Genel KK prosedürleri 

 

Genel KK prosedürleri, tüm envanter kaynak ve yutak kategorilerine uygulanabilen hesaplama, veri 

işleme, tamlık ve dokümantasyonla ilgili genel kalite kontrollerini içermektedir (IPCC, 2006). Uzman 

incelemesinden önce, yıllık olarak uygulanmalıdır. Bununla birlikte, genel KK prosedürlerinin tümüyle 

yapılması gerekmediği, ancak her sektörden alınacak bir veri örneği ve hesaplama örneğinin her yıl 

kontrol edilmesi gerektiği belirtilmelidir. Genel KK prosedürleri, Tablo 6.1'de listelenen faaliyetlerin 

uygulanması yoluyla gerçekleştirilebilir (IPCC, 2006), ancak Türkiye, ulusal şartlar veya sektörün 

özelliklerini dikkate alarak kendi KK prosedürlerini geliştirebilir veya düzenleyebilir. Ulusal derleyici, 

genel KK prosedürlerinin veri toplama veya harici kaynakların paylaşılan veritabanları üzerinde 

uygulanıyor olmasından sorumludur. Aksi takdirde, genel KK prosedürleri bu verileri kullanan kurum 

veya ulusal derleyici tarafından yapılmalıdır. Zamanlamanın yanı sıra bu sorumluluk da KG/KK planında 

açıkça tanımlanmalıdır. AKAKDO envanter ekibi, ulusal derleyici ile KK faaliyetlerinin ne sıklıkta 

yapılması gerektiğine karar vermelidir (örneğin, yıllık, iki yıllık vb.). 

 

3) Kategoriye özgü KK prosedürleri  

 
Kategoriye özgü KK prosedürleri, genel kalite kontrol prosedürlerini tamamlayan, sektörde kullanılan 

veri ve hesaplamalara ilişkin daha ayrıntılı kontroller içermektedir. AKAKDO sektörü için kategoriye özel 

KK prosedürleri, genel olarak faaliyet verileri, emisyon faktörleri ve hesaplamalar için KK kontrolü gibi 

üç tür kontrol şeklindedir. Ek olarak, referanslar ve varsayımlar, tamlık ve karşılaştırılabilirlik hususları 

için kalite kontrolleri yapılmalıdır. Kategoriye özel kalite kontrol prosedürlerinin odak noktası, anahtar 

kategoriler üzerinde olmalıdır. Bu nedenle, bu tür KK prosedürleri anahtar kategori analizinin 

tamamlanmasından sonra yapılmalıdır. AKAKDO sektöründe anahtar niteliğindeki kategoriler ve alt 

kategoriler şunlardır: Orman arazisi (hem FF hem de LF), tarım arazisine dönüştürülmüş arazi, mera 

arazisine dönüştürülmüş arazi, sulak alana dönüştürülmüş arazi1 ve hasat edilmiş odun ürünleri (UER, 

2018). 

 

Kategoriye özel KK prosedürlerinin ilgili sektör uzmanları tarafından yapılması gerekmektedir çünkü bu 

prosedürler spesifik kategori hakkında bilgi gerektirir. İnsan kaynakları ve finansmanla ilgili anahtar 

kategorilere daha fazla dikkat edilmelidir. Kısa vadede, Türkiye, orman veri toplama işlemleriyle ilgili 

KK prosedürleri hakkında açıklamalar yapmalıdır. Orman amenajman envanteri için orman verileri 

toplandığından, günümüz yöntemleri ve genel veri kalitesi hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Uzun 

vadeli plan, ülkeye özgü emisyon faktörlerini geliştirmek için kullanılan tüm geçmiş verilerin KK  

kontrollerini içermelidir. Başka bir deyişle, bu geçmiş verilerin KK prosedürlerinin Türkiye’nin UER Ek 

III'te belirtilen KK prosedürleriyle tutarlı olmasını sağlamak ulusal envanter derleyicisinin 

sorumluluğundadır.    

 
 
 
 
 

                                                           
1 Not: Sulak alna dönüştürülmüş arazi, eğilim değerlendirmesine göre CO2 için anahtar rol oynamaktadır. Bu 
değerlendirmenin nasıl yapıldığı açık değildir, çünkü bu altkategori için son CRF tablolarında NO ve NE gösterimi vardır.  
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4) KG prosedürleri 

 

Kalite güvencesi, envanter geliştirme sürecine dahil olmayan personel tarafından KG prosedürlerinin 

uygulanmasını içeren planlı bir gözden geçirme sistemidir. KG, belirli bölümlerde veya tüm sektörde 

sağlam bir arka plan bilgisine ve uzmanlığına sahip olan bağımsız değerlendiriciler tarafından 

sağlanmalıdır. Yine, yöntemlerde veya verilerde önemli değişikliklerin yapıldığı kategorilere olduğu 

kadar, anahtar kategorilere de öncelik vermek gereklidir. Envanter tamamlanmadan önce tüm AKAKDO 

sektörünün temel uzmanlar tarafından değerlendirici incelemesinden geçirilmesi gereklidir. Bu sayede, 

olası sorunlar tespit edilip mümkün olduğunda sera gazı envanterini iyileştirmek mümkündür. Uzun 

vadede, Türkiye, üniversitelerde, ilgili dış kurumlarda veya sektördeki ulusal uzmanlarla daha fazla 

işbirliği yapmanın yollarını aramalı ve bu amaçla daha fazla kaynak ayırmalıdır.    

 

5) Doğrulama 

 

Doğrulama faaliyetleri, diğer (bağımsız) çalışmalardan ve değerlendirmelerdeki emisyon veya tutum 

tahminleriyle karşılaştırmaları içermektedir. İlk adım olarak, benzer ekolojik koşullara sahip ülkelerle 

(örneğin, İtalya, İspanya) bu tahminler karşılaştırılabilir (ör. emisyon faktörü birimlerinde). AKAKDO 

sektöründe kullanılan emisyon faktörleri de IPCC rehberinde varsayılan değerlerle karşılaştırılmalıdır. 

Uygun iklim, yönetim veya toprak tipini dikkate alarak, varsayılan değerlerin dayandığı referansın, ülke 

koşullarına uygun olup olmadığını tekrar kontrol etmeyi unutmamak gerekir. Orta vadede Türkiye, 

karbon havuzuna ve kategorisine ilişkin bilimsel çalışmalardan ve makalelerden ilgili ulusal ve 

uluslararası verileri toplamalıdır. Bu çalışmalardan elde edilen veriler dokümantasyon için referans 

kütüphanesine dahil edilmelidir. Genel olarak, her yıl veri doğrulaması gerekli değildir, ancak 

metodolojilerde değişiklik olduğunda veya yeni veriler kullanıldığında yapılması gereklidir. 

 

6) Dokümantasyon, arşivleme ve raporlama 

 

Envanter süreci bir bütün olarak belgelenir ve uygun şekilde arşivlenir. Bunun için sadece KG/KK 

prosedürlerinin sonuçlarını değil, faaliyet verileri, emisyon faktörleri, yöntem seçimi için gerekçe vb. 

dahil olmak üzere envanter hakkındaki tüm önemli bilgileri içermelidir. Envanter derleyicisinin her yıl 

arşivleme için tüm envanter belgelerini, gerektiğinde her envanter tahmininin tekrarlanabileceği 

şekilde toplaması doğru olacaktır. Dokümantasyon ve arşivler iki ana sebepten dolayı önemlidir: 

Birincisi, bunlar uzman değerlendirmesi için temel bilgileri içerir ve ikincisi, stok tahminlerinde sürekli 

iyileştirme sağlamak için önemli bilgilerdir. KG/KK faaliyetlerini, temel bulgular ve çıktıları içeren bir 

özet raporda sunmak daha iyi olacaktır. Bu ikinci rapor, KG/KK planının uygulanması, uygulanan 

faaliyetler (örneğin iç ve dış incelemeler), ana sorunların ve yöntemlerin açıklanması vb bilgiler 

içerebilir.    
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5 Belirsizlik Değerlendirmeleri ve Anahtar Kategori Analizi 
 

Hedef:  

 AKAKDO sektöründeki tahminlerin genel belirsizliği azaltmak. 

 Anahtar (alt)kategorileri belirlemek.  
 
Öncelikler: 

 Anahtar kategoriler ve anahtar kaynakların belirsizliğini azaltmak, 

 Anahtar olarak belirlenmiş 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. 
 

 

Temel faaliyetler 
 
1) Faaliyet verilerinin belirsizlik değerlendirmesi 

 

Faaliyet verilerinin belirsizliği; veri eksikliği veya temsil edebilirlik, örnekleme hatası, ölçüm hatası gibi 

farklı belirsizlik kaynaklarını yansıtır. Arazi kullanımı/örtüsü veri setleri için, dahil etme hatasını ölçen 

kullanıcı doğruluğu ve ihmal etme hatasını ölçen üretici doğruluğu ile ilgili doğruluk değerlendirmeleri 

yapılır. Arazi kullanımı veri belirsizliğini ve örnekleme tasarımı, cevap  tasarımı ve hata matrisi gibi diğer 

terimleri etkileyen ana faktörler daha önceki yayınlarla kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır (örneğin, 

Castilla ve Hay, 2007; Olofsson ve ark., 2014; Bey ve ark., 2016). Bu nedenle belirsizlik değerlendirmesi, 

uzaktan algılama gibi arazi kullanım değerlendirme yaklaşımına bağlıdır. Belirsizlik değerlendirmesi, bu 

alanda iyi bilgiye sahip deneyimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Türkiye’nin gelecek yıllarda arazi 

kullanımı ve arazi kullanımı değişikliklerinin izlenmek amacıyla bu yöntemleri kullanacağı için, uzaktan 

algılama tekniklerinde bir kapasite araştırması yapılması gereklidir.    

 

 

2) Emisyon faktörlerinin belirsizlik değerlendirmesi 

 

Genel olarak, bireysel kategoriler için yapılan tahminlerin %95 güven aralığı tahmin edilerek nicel 

belirsizlik değerlendirmesi yapılmalıdır. Ölçülen verilerden belirlenen emisyon faktörlerinin belirsizlik 

değerlendirmesi, verilerin temsili olması ve yanlılık potansiyeli, ölçümlerin kesinliği ve doğruluğu, 

örneklem büyüklüğü ve ölçümlerde bireyler arası değişkenlik ile bunların yıllık ortalama 

emisyon/tutum belirsizliği üzerindeki etkilerine, emisyon/tutumlardaki yıl içi değişkenlik ve tahminlerin 

ortalama olarak birkaç yıl mı yoksa belirli bir yıla mı dayandığına bağlıdır (IPCC, 2006). Bu nedenle, 

emisyon faktörlerindeki belirsizliğin hangi temelde hesaplandığını açıklamak gereklidir. Emisyon 

faktörlerinin belirsizliği, yayınlanan (ülkeye özgü veya uluslararası) araştırma çalışmalarından, IPCC 

rehberlerindeki veya uzman görüşü olan varsayılan değerlerden tahmin edilebilir. Emisyon faktörleri 

için veri kaynağı ne olursa olsun, ülkeler, zaman periyodu veya yılı, çalışma alanı, örnekleme tasarımı 

ve büyüklüğü de dahil olmak üzere referansları her zaman rapor etmelidir. Türkiye, hangi emisyon 

faktörleriyle ilgili belirsizliklerin eksik olduğunu tespit etmeli ve bunları hesaplamalıdır.                   

 

3) Emisyonların (alt) kategorilere göre belirsizlik değerlendirmesi 
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Türkiye, kısa vadede kategori veya alt kategori seviyesinde birleşik belirsizliği hesaplamalıdır. Bu 

değerlendirme, envanter ekibine, belirli bir kategorinin toplam belirsizliğine hangi karbon havuzlarının 

en fazla katkıda bulunduğunu belirlemede yardımcı olur. Sonuçlar envanter ekibine, nerelerde 

iyileştirmelerin gerekli olacağı bilgisini sunar ve bu bilgiler kaynakların planlanması ve tahsis edilmesi 

anlamında önem taşır.    

 

4) Sektör için belirsizlik değerlendirmesi  

 

Anahtar kategorileri belirlemek için Yaklaşım 2 uygulandığında belirsizlik değerlendirmesinin sektörel 

düzeyde yapılması faydalıdır. Kategoriler, azalan belirsizlik seviyesine göre sıralandığında hangi 

kategorilerin sektörel belirsizliğe en fazla katkıda bulunduğu görülebilir. Bu bilgi aynı zamanda envanter 

ekibinin belirsizliği yüksek kategorileri tanımlamasına yardımcı olur. Yüksek belirsizliğin her zaman 

yüksek değişkenliğe bağlı olmadığı, temsilsizlik veya eksik veriye de bağlı olabileceğine dikkat 

edilmelidir. Belirsizlik değerlendirmesi, her yıl ulusal envanter derleyicisi tarafından yapılmalıdır.        

 

5) Duyarlılık analizi 

 

Duyarlılık analizi, girdi değerlerindeki değişikliklerin veya çıktı üzerindeki varsayımların etkisini ölçer. 

Genellikle çıktının değişkenliğinin bazı giriş parametrelerindeki değişkenlik ile ilgili olması beklenir. 

Envanter derleyiciler için duyarlılık analizinin amacı, envanterin hangi kısımlarının varılan sonuçları 

etkileyebileceğini belirlemektir. Duyarlılık analizi, çeşitli seviyelerde ve farklı yaklaşımlar uygulanarak 

gerçekleştirilebilir (Rypdal ve Flugsrud, 2001). Türkiye, gelecekte AKAKDO’daki belirsizliğin nerelerde 

azaltılması gerektiğini belirlemek için önerilen yaklaşımlardan birini kullanmalıdır. 

 

6) Anahtar kategorilerin belirlenmesi  

 

Ulusal envanter derleyicisi, anahtar kategorileri belirlemek için seviye ve eğilim değerlendirmesi dahil 

olmak üzere 2006 IPCC rehber ilkelerine göre Yaklaşım 1 ve/veya Yaklaşım 2'yi uygulamalıdır. Anahtar 

kategori analizinin (KCA) sonucu, ülkenin sera gazı envanterini iyileştirmek için kaynakları 

önceliklendirmesine yardımcı olan en önemli bilgidir. Aslında, bu ilk adımdır ve aynı zamanda envanter 

ekibinin her sektördeki sera gazı tahminlerini geliştirme sürecine başlayabileceği başlangıç noktasıdır. 

İkinci ise daha yüksek seviyeli yöntemlerin uygulanması, daha ayrıntılı faaliyet verileri toplanması veya 

ülkeye özgü emisyon faktörleri geliştirilmesi hakkında değerlendirmeyi içerir. Envanter hazırlama 

önceliklerini belirlerken KCA'nın sonuçları kullanılmalıdır. Yaklaşım 2'yi uzun vadede uygulayarak 

KCA'nın geliştirilmesi önerilmektedir.       

 

7) Anahtar kategori analizinin dokümantasyonu 

 
Envanter raporunda anahtar kategori analizinin sonuçlarını açıkça belgelemek iyi bir uygulamadır. 

BMİDÇS’ye her sunumda UER’e KCA'nın sonuçları eklenir. Türkiye KCA sonuçlarını, IPCC kategori kodu 

ve adı, sera gazı cinsi, kullanılan kriterler (örneğin, seviye, eğilim), kullanılan yöntem (örneğin, Yaklaşım 

1) ve kümülatif toplam gibi tüm önemli bilgileri içeren tablo şeklinde özetlemelidir. AKAKDO olan ve 

olmayan tüm sektörler için KCA hazırlanmalıdır. 
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6 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. 
 

 

Temel faaliyetler 

 

1) Ulusal koşullara en uygun modellerin araştırılması ve seçilmesi  

 

Modeller, karar vericilerin belirli varsayımlar ve koşullar altında neler olabileceğini anlamalarına 

yardımcı olan projeksiyonlar yapmak için faydalı araçlardır. Farklı giriş verileri ile yönlendirilen birkaç 

model bulunduğunu unutmamak gerekir. Orman büyüme modelleri; deneysel, süreç temelli ve karma 

modeller olarak üç gruba ayrılabilir. Farklı karbon havuzlarının karbon stoğu değişim simülasyonu için 

ampirik modeller süreç tabanlı olanlardan daha kullanışlı kabul edilir, çünkü meşcere tipi ve yaşının bir 

fonksiyonu olarak odun hacmi verilerini (ör. Ulusal orman envanterinden) gerektirmektedir. İlgi çekici 

modellerden biri, IPCC yönergeleri ile uyumlu bir Karbon Bütçe Modelidir (CBM-CFS3, Kurz ve ark., 

2009). Bu model, AB'den ve üye ülkelerdeki orman C dinamiklerini simüle etmek için 2009'dan beri JRC 

tarafından da test edilip ve uyarlanmaktadır. Her ne kadar model esas olarak aynı yaşlı ormanlarda C 

stoklarını öngörmeyi amaçlasa da, belirli varsayımları ve özellikleri dikkate alındığında farklı yaşlı ağaç 

barındıran ormanların simülasyonunda da kullanılmıştır (Pilli ve diğerleri, 2013). Bu modelin orman 

arazisindeki C stoklarını simüle etmek için kullanılabileceği bilinmelidir. Türkiye bu nedenle AKAKDO ile 

ilgili diğer mevcut modelleri gözden geçirmelidir (örneğin, toprak C modelleri, arazi kullanım değişikliği 

modelleri vb.) ve veri varlığı, bilgi ve kapasiteler gibi ulusal koşullar açısından uygunlukları hakkında bir 

araştırma yapmalıdır. Modelleri incelerken aşağıdaki bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır: Model tipi, 

modelin uygulanması ve adaptasyonu, ana denklemler ve işlemler, parametrelerin tahmini, temel 

varsayımlar, girdi ve çıktı değişkenlerinin tanımı, kalibrasyon ve model değerlendirmenin detayları ve 

diğer kullanıcıların deneyimleri. 

 

2) AKAKDO sektörü için WOM, WEM ve WAM senaryolarının tanımı  

 

WOM, WEM ve WAM tanımları en deneyimli ulusal uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Öncelikle, 

AKAKDO ile ilgili tüm politika ve önlemlerin listelenmesi ve bunların önem sırasına göre sıralanması 

önerilmektedir; bu bağlamdaki en önemli politikalar ve önlemler, sera gazı emisyonları ve 

uzaklaştırılmasında en büyük etkiye sahip olanlardır. İkincisi, mevcut ve planlanan politikalar ve 

önlemler daha sonra WEM ve WAM senaryosuna atfedilir. Bazen, mevcut politika ve önlemlerin etkisini 

ölçmek isteyen ülkeler için WOM senaryosunu kullanabilir. Ayrıca, birçok ülke WAM senaryosunu ılımlı 

ve iddialı olmak üzere iki versiyon olarak hazırlar ve (daha yüksek azaltma hedefine ulaşmak için veya 

maliyet açısından) hangi ek çabalara ihtiyaç duyulduğunu değerlendirir. Senaryolar belirlenirken, ulusal 

hedefler (örneğin iklim hedefleri) hakkında bilgi edinmek için bu alandaki ana ulusal programları, 
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stratejileri ve eylem planlarının gözden geçirilmesi önerilir. WEM senaryosunun AKAKDO’dan sorumlu 

Bakanlıklar ile kararlaştırılması, WAM senaryosunun ise daha geniş bir paydaş grubuyla yapılacak çok 

miktarda görüşmelerin ardından yapılması önerilmektedir. 

 

3) Sera gazı projeksiyonlarının modellenmesi ve hazırlanması  

 

Ülkenin AKAKDO anahtar kategorileriyle (örneğin orman arazileriyle) modellemeye başlaması 

önerilmektedir. Model seçildikten sonra bazı önemli adımlar dikkate alınmalıdır (Şekil 4). Veri hazırlığı 

çok zaman alıcı olsa da, girdiler çıktıları etkilediği için dikkatle yapılmalıdır. Seçilen modelin ilk kullanımı, 

sonucunun bilindiği tarihsel veriler gibi eğitim veri setleri kullanılarak yapılmalıdır. Bununla birlikte, 

girdi model veri setlerinin format, parametreler ve değişkenler açısından hazırlanması, model tipine ve 

karmaşıklığına bağlıdır. Senaryoların tanımı tüm politika ve önlemleri değil,  sadece en önemlilerini 

içerebilir. Bazı önlemler için, verilerin modellemeye uygun olmadığı görülebilir. Varsayımlarda bulunma 

amacı, modeli etkileyen faktörlerin sayısını azaltmaktır. Bazen kötü veri kümesini katmak yerine iyi bir 

varsayımda bulunmak daha iyidir. Projeksiyonlar için simülasyonlar çalıştırırken, başlangıç durumu, 

varsayımlar ve kullanılan parametrelerle ilgili bilgileri yazmak doğru olacaktır. Model, bilimsel bazda, 

hakem değerlendirmesi, veri kullanılabilirliği ve kalitesi, duyarlılık ve belirsizlik analizi, model 

çözünürlüğü yetenekleri gibi yönlerden değerlendirilebilir. Etki değerlendirmesi, belirli kriterler ve 

göstergeler dikkate alınarak, farklı senaryolardaki projeksiyonların değerlendirmesini içermelidir. 

Tedbirlerin uygulanmasının toplam maliyetleri ve etkileri de değerlendirilebilir. Son adım, politika 

yapıcılar için, sonuçlar ve tavsiyeler de dahil olmak üzere, alternatiflerin ve dengeleme etkilerini 

vurgulayan senaryoların karşılaştırılmasıdır. 

 

 

Şekil 4: AKAKDO SG projeksiyonlarının hazırlanmasında önerilen modelleme adımları  

 

4) Eğitimler ve kapasite geliştirme  

 

Orta vadede, HWP dahil AKAKDO için senaryo modellemesi ve geliştirilmesine yönelik çalıştay çalışması 

tarzı eğitimlerinin yapılması planlanmaktadır. Çalıştay eğitimlerinin her yıl Ekim-Aralık döneminde 

yapılması planlanmaktadır. Çalıştay katılımcıları, modelleme ile ilgili iyi arazi kullanımı yönetimi eğitimi 

ve anlayışı kazanmalıdır. Eğitim programı hakkında daha fazla bilgi için Faaliyet 2.2'deki Tablo 2’ye 

bakınız (Eğitim Programı Raporu). 

 

 

 

Veri hazırlama 
Senaryoların 

tanımı
Varsayımlar 

yapmak
Modelleme  

(simülasyonlar)
Model/sonuç 

değerlendirme
Etki 

değerlendirme
Senaryoların 

karşılaştırması
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7 Sürekli İyileştirme ve Güncelleme Planı  
 

Hedef: 

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

 AKAKDO envanterinin şeffaflık, tutarlılık, karşılaştırılabilirlik, tamlık ve doğruluğunu 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. 

 

Bu iyileştirme planı (İP), envantere yeni yaklaşımlar veya iyileştirmeler eklerken takım liderine rehberlik 

edecektir. Bu, AWp'nin ilk toplantısında tartışılıp kullanılacak ve gerekli görevler belirlenecek ve 

AWp'ye eklenecektir. İP, en önemli AKAKDO kategorileri için kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli 

iyileştirmeler içerir (Şekil 5).  

 

 

Şekil 5: AKAKDO sektöründe gelişmelere ulaşmak için İP’in gösterge niteliğindeki zaman çizelgesi 

 

7.1 Genel iyileştirmeler  
 

Temel faaliyetler 

 

1. Önceki çalışmanın değerlendirilmesi ve yıllık çalışma planının tanımı  

 

Önceki plan ile yapılan iyileştirmelerin değerlendirilmesi ve AWp'nin tanımı her yıl AKAKDO envanter 

ekibi tarafından yapılmalıdır. Önceki iyileştirme planının değerlendirilmesi oldukça basit olmakla 

birlikte, ekip AWp'yi değerlendirme raporundaki bulgulara, uzman inceleme raporunun tavsiyelerine 

ve kategoriye özgü planlı iyileştirmeler altında listelenen önerilere dayanarak görüşecektir (Tablo 1 - 

6). Ayrıca, AWp'nin tanımı kaynakların kullanılabilirliğine ve yeni verilere, ülke öncelikleri ve 

kapasitelere bağlıdır.  

 

 

Kısa vade

(2020)

Orta vade

(2023)

Uzun vade

(2025+)
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2. Diğer genel görevler  

 

Diğer genel görevler, kategoriye özel yeniden hesaplamaları, CRF tablolarını doldurmayı ve dosyaları 

CRF Reporter’a aktarmayı, kategoriye özgü planlı iyileştirmelerin tanımını ve UER’de AKAKDO 

bölümünü genel olarak iyileştirmeyi ve güncellemeyi içerir. Bu görev rutin kabul edilir ve her yıl yapılır. 

İstisnai olarak, bazı daha az önemli kategoriler veya alt kategoriler için yeniden hesaplamalar ve planlı 

iyileştirmeler göz ardı edilebilir, ancak bu tüm sektör için iyi bir uygulama değildir. 

 

3. Referans kütüphanesi 

 

Referans kütüphanesinin kendisi zorunlu bir gereklilik değildir. Ancak AKAKDO envanterinde yer alan 

tüm katılımcı kurumların henüz hazırlamamışlarsa kütüphaneyi oluşturmaları önerilmektedir. 

Kütüphane, bilgilerin yanı sıra envantere destek olarak kullanılan uygun kararlar ve uzman kararlarının 

belgelendirilmesi de dahil olmak üzere metodolojik seçim, emisyon faktörleri, faaliyet verileri ve diğer 

tahmin parametrelerinin temeli hakkında tüm referansları içermelidir. Katılan kurumlar, kütüphaneleri 

yıllık envanter faaliyetleriyle tutarlı bir şekilde güncellemekten sorumludur. 

 

4. Arşivleme prosedürleri 

 

BMİDÇS kararlarına göre her yıl için arşiv envanter bilgileri zorunludur (örneğin, Karar 19 / CMP.1). Bu 

bilgi tüm ayrıştırılmış emisyon faktörlerini, faaliyet verilerini ve bu faktörlerin ve verilerin envanterin 

hazırlanması için nasıl üretilip toplandığı ile ilgili belgeleri içerecektir. Bu bilgiler aynı zamanda KG/KK 

prosedürleri hakkında iç dokümantasyon, harici ve dahili incelemeler, yıllık kilit kaynaklar hakkında 

dokümantasyon ve ana kaynak tanımlama ve planlı envanter iyileştirmelerini de içerecektir. Ülkenin, 

arşivlenen tüm bilgilerin uzman inceleme ekipleri tarafından erişilebilir olmasını sağlaması gerekir. 

Ülkenin, arşivlenen bilgileri tek bir yerde toplayıp toplayarak erişilebilir hale getirmesi de 

gerekmektedir. Ulusal envanter derleyicisi, arşivin korunmasından ve kurumların yıllık güncellenen 

bilgilerinin toplanmasından ve arşivleme protokolünün prosedürlerine ve zamanlamasına uymakla 

yükümlüdür. 

 

5. BR ve NC'ye özel bölüm  

 

BR ve NC ile ilgili olarak, AKAKDO envanterinin hazırlanmasında yer alan kurumlar iki konuya daha fazla 

dikkat etmelidir: Politikalar ve tedbirler ile öngörüler. En uygun politika ve tedbirler ilgili Bakanlıkların 

ana sorumluluğunda olsa da, AKAKDO projeksiyonları ilgili paydaşlarla tartışılmalıdır. Tahminleri 

yaparken, onları WOM, WEM ve WAM olmak üzere üç senaryoya göre hazırlamak iyi bir uygulamadır. 

BMİDÇS’nin BR ve NC için raporlama ilkelerine göre, WEM senaryosu zorunludur. Sera gazı ile ilgili 

bilgilerin, yıllık envanter başvuruları ile tamamen tutarlı olması gerektiği belirtilmelidir. Ülke sırasıyla 

iki ve dört yılda bir olan BR ve NC bildirimleri için BMİDÇS tarihlerine uymalıdır.
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7.2 Kategoriye Özgü Planlanan İyileştirmeler 
 

Tablo 1: 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 

 

Tablo 2: 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 
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Tablo 3: 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 

 

Tablo 4: 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 
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Tablo 5: Sulak alanlar için planlanan iyileştirmeler  

(Alt)kategori İyileştirme Zaman aralığı Sorumlu kurum 
 

WW Sulak alan kalan sulak alanlar için varolan tüm verinin 
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 varolan 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 

 

Tablo 6: 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 
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9 EK I: Yıllık Çalışma Planı 
  



 
 

Hedef 
 
Yıllık çalışma planı (AWp), yıl boyunca nelerin yapılacağı ve belirli sonuçlar elde etmek için bunların 
kimin tarafından yapılacağını gösteren ayrıntılı bir faaliyet raporudur. Beklenen çıktıları, bu sonuçlara 
yönelik gerçekleştirilecek olan faaliyetleri, zaman dilimi ve son başvuru tarihlerini, faaliyetleri 
yapmaktan sorumlu kurumları ve her bir faalyetin ne gerektirdiğini kısa bir şekilde belirtir. 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. AWp faaliyetlerinin zaman dilimi, SG envanter 
döngüsünün zaman çizelgesine uygun olmalıdır (Tablo 1). 
 

Tablo 1: SG envanter döngüsünün zaman çizelgesi  

Faaliyet Başlangıç Bitiş 

1. 
SG Envanteri Çalışma Grubu ile envanter planlaması (Envanteri 
oluşturmak, İyileştirme Planı, tekrar hesaplama, vb.) 

01.05.XX-1 30.09.XX-1 

2. 
SG Envanteri Çalışma Grubu ile emisyon hesaplama metotlarını, 
Emisyon Faktörleri (EF), Faaliyet Verileri (AD) kaynaklarını, vb. gözden 
geçirme 

15.09.XX-1 30.11.XX-1 

3. İlgili kurumlarca verinin AD ve KK bilgilerini toplamak 01.11.XX-1 31.12.XX-1 

4. 
Elektrik üretimi, ulaşım, F-gazı, AKAKDO emisyon ve tutumlarının ilgili 
kurumlarca hesaplanması ve TÜİK’e aktarılması 

15.12.XX-1 15.02.XX 

5. TÜİK sorumluluğunda emisyonların hesaplanması 15.12.XX-1 15.02.XX 

6. Hesaplanan emisyonları için KK’ü 15.12.XX-1 15.02.XX 

7. Sektör uzmanları tarafından CRF Reporter’a AD ve emisyon girişi 15.02.XX 15.03.XX 

8. TÜİK tarafından yapılacak kilit kaynak, eğilim ve belirsizlik analizi 15.02.XX 15.03.XX 

9. 
İlgili kurumların Emisyon Envanter Raporu hazırlaması ve TÜİK 
tarafından derlenmesi 

15.02.XX 31.03.XX 

10. 
Envanter Odak Noktası tarafından Ulusal SG Emisyon Envanterinin 
onaylanması 

01.04.XX 10.04.XX 

11. 
TÜİK internet sayfasında Ulusal SG Envanterinin bir basın bildirisi olarak 
yayınlanması 

01.04.XX 15.04.XX 

12. TÜİK tarafından BMİDÇS Sekreterliğine envanter raporlaması yapılması 01.04.XX 15.04.XX 

13. Süreçleri belgelemek ve arşivlemek 15.04.XX 30.05.XX 

 

AWp’deki ortak görevler 

 
AWp, AKAKDO sektörü için sera gazı envanterinde her yıl tamamlanması öngörülen 13 genel ve 3 özel 
görevden (Tablo 2 ve 3) oluşmaktadır. Genel görevler rutin faaliyetlerle bağlantılıyken, özel görevler 
öncelikle verilerin kullanılabilirliğine ve kalitesine bağlıdır. Örneğin, her yıl emisyonlar ve tutumlar 
tahmin edilecektir, ancak yeni veriler mevcut olduğunda bu daha yüksek Seviye yöntemi seçilmesini 
ve/veya ülkeye özgü emisyon faktörlerinin belirlenmesini, dolayısıyla metodolojik bir değişikliği 
tetikleyebilir. Belirsizlik değerlendirmesi ve anahtar kategori analizi gibi bazı genel görevler için farklı 
yöntemlerin veya iyileştirilmiş yaklaşımların seçilmesi de mümkündür. Ancak, bu görevlerdeki 
değişikliklerin, kapasitelere ve uzman bilgisine bağlı olarak, özel görevlerinki kadar dinamik olmadığı 



 
 

varsayılmaktadır. Her görevin faaliyetleri, envanter ekibinin ilk yıllık toplantısında (Görev 2) ayrıntılı 
olarak tartışılacaktır. 
         
Tablo 2: AWp’deki genel 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 

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 

 

AWp’deki özel görevler 

 
AWP'nin özel görevleri, büyük ölçüde istenen her bir kategorinin emisyon ve tutum tahminiyle ilgili 
olanlardır. IPCC metodolojileri tüm raporlama dönemi boyunca tutarlı bir şekilde uygulanmalı ve 
Çalışma Programı’nda belirtilen sürekli iyileştirmenin bir parçası olan anahtar kategorilere ve 
önceliklere öncelik verilmelidir. AKAKDO envanter ekibi, ülkedeki ana paydaşlarla, politika yapıcıları, 
sera gazı envanteri çalışma grubu ve ulusal envanter derleyicisi ile yakın işbirliği yapmalıdır. 
 
Tablo 3: Yıllık çalışma planındaki 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 ve 

raporlama 

Sayfa 3, 5, 9, 11, 12, 13, 

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

 



 
 

Her Ortak Raporlama Formatı tablosu için ayrıntılı yıllık çalışma planı 
 
Sektörel özet tablosu (Tablo 4) 
 
Genel olarak, Tablo 4 için özel bir görev gerekli değildir. Bu tablo 4.A-4.G tablolarından net CO2 
emisyonlarını ve tutumlarını ve 4(I)-4(V) tablolarından CO2, CH4 and N2O emisyon ve tutumlarını 
özetleyen bir sektörel özet tablosudur. Bu nedenle, Tablo 4'teki değerler otomatik olarak diğer 
tablolardan üretilir. Hasat edilmiş odun ürünlerinden (HWP) kaynaklanan CO2 dışı emisyonların enerji 
veya atık sektöründe tahmin edildiğine dikkat ediniz. 
 
Arazi geçiş matrisi (Tablo 4.1) 
 
Görevler: 3, 6, 13 
 
Sorumlu kurum: OGM, TRGM  
 
Verinin depolanması ve arşivlenmesi sürecinin tanımı: Faaliyet verileri sorumlu her kurumda saklanır 
ve arşivlenmesi için ulusal envanter derleyicisinin merkezi veritabanına gönderilir. KG/KK raporu ve 
doğrulama, belirsizlik değerlendirmesi, referanslar ve diğer tüm destekleyici belgeler dahil olmak 
üzere faaliyet verileri, arşivleme prosedürlerine göre uygun formatta TÜİK'e aktarılır (bkz. Hesaplama 
Kılavuzu 10. Bölüm).  
 
Yıllık takvim: Kalite Kontrol faaliyetleri de dahil olmak üzere AD toplanması için genel zaman aralığı 
1.11 - 31.12 arasındadır. AD'nin toplanması veya arazi geçiş matrislerinin geliştirilmesine katılan 
kurumlar, AD'nin ayrıştırılması, potansiyel zorlukları ve karmaşıklığına bağlı olarak daha erken 
çalışmaya başlayabilir. AD'nin CRF tablo 4.1'e girişi 15.2 - 15.3 arasında yapılmalıdır. AD'nin diğer 
destekleyici belgelerle depolanması ve arşivlenmesi 15.4 – 30.5 arasında yapılacaktır. 
 
Tablo 4: Tablo 4.1 için arazi geçiş matrisi (AD  kha biriminde) 

Sonra: 
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Orman arazisi 
(yönetilen) 

          

Orman arazisi 
(yönetilmeyen) 

          

Tarım arazisi           

Mera arazileri 
(yönetilen) 

          

Mera arazileri 
(yönetilmeyen) 

          

Sulak alanlar 
(yönetilen) 

          

Sulak alanlar 
(yönetilmeyen) 

          

Yerleşimler           

Diğer araziler           

Toplam 
yönetilmeyen 
araziler 

          



 
 

Orman Arazisi (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 IP). 
 
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. 
 
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. 
 
Tablo 5: Orman arazisi ile ilgili bilgilerin özeti 

Arazi kullanım 
kategorisi 

Altbölüm Faaliyet verisi 
Mineral ve 
organik toprak 

Tahmin metodu, EF 

    CO2 CH4 N2O 

Orman arazisi 
kalan orman 
arazisi 

FF_coniferous 
FF_deciduous 
FF_mixed 
FF_deg  

Mekansal olarak belirli 
arazi kullanım verisi, 
uzaktan algılama 
görüntüleri 

Toprak ve iklim 
tipine göre 
sınıflandırma 
 

T1, T2, 
CS, D 

  

Orman arazisine 
dönüştürülmüş 
arazi 

CL_a to FL* 
CL_p to FL* 
GL to FL* 
WL_m to FL* 
WL_u to FL** 
SL to FL* 
OL to FL* 

Mekansal olarak belirli 
arazi dönüşüm verisi, 
uzaktan algılama 
görüntüleri 
 

Toprak ve iklim 
tipine göre 
sınıflandırma 
 

T1, T2, 
CS, D 

  

Veri kaynağı  
Landsat, Sentinel, Orman 
meşcere haritası 

Toprak ve İklim 
haritaları 

OGM, IPCC (2006) 

Sorumlu kurum  OGM OGM OGM 

Veri depolama 
ve arşivleme 

OGM, TÜİK 

Yıllık takvim Planlama: Mayıs-Ekim Hazırlama: Eylül-Nisan Yönetim: Nisan-Mayıs 

Not: *Her FL alt kategorisine dönüşüm, **Yönetilmeyen sulak alanlardan (WL_u) FL’ye dönüşümün olmadığı 
varsayılmaktadır. 
 
 
 
 
 



 
 

Tarım Arazisi (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. 
 
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 
yedekdokümantasyonu TÜİK tarafından ortak bir veri tabanında arşivlenmektedir. TRGM’ın veri 
saklama, toplama ve iletimi koordine edecek bir kişiyi belirlemesi önerilmektedir. 
 
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. 
 
Tablo 6: Tarım arazisi ile ilgili bilgilerin özeti 

Arazi kullanım 
kategorisi 

Altbölüm Faaliyet verisi 
Mineral ve organik 
toprak 

Tahmin metodu, EF 

    CO2 CH4 N2O 

Tarım arazisi 
kalan tarım 
arazisi 

CL_annual 
CL_perennial 
CL_a to CL_p 
CL_p to CL_a  

Mekansal olarak belirli 
arazi kullanım verisi, 
uzaktan algılama 
görüntüleri, yönetim 
sistemleri  

Toprak ve iklim tipine ve 
yönetim sistemine göre 
sınıflandırma 
 

T1, T2, 
CS, D 

 T1, D 

Tarım arazisine 
dönüştürülmüş 
arazi 

FL to CL* 
GL to CL* 
WL_m to CL* 
WL_u to CL* 
SL to CL* 
OL to CL** 

Mekansal olarak belirli 
arazi dönüşüm verisi, 
uzaktan algılama 
görüntüleri 
 

Toprak ve iklim tipine 
göre sınıflandırma 
 

T1, T2  T1, D 

Veri kaynağı  Landsat, Sentinel, LPIS Toprak ve İklim haritaları TRGM, IPCC (2006) 

Sorumlu kurum  TRGM TRGM TRGM 

Veri depolama 
ve arşivleme 

TRGM, TÜİK 

Yıllık takvim Planlama: Mayıs-Ekim Hazırlama: Eylül-Nisan Yönetim: Nisan-Mayıs 

Not: *Her CL altkategorisine dönüşüm, ** OL’den CL’ye dönüşüm olmayabilir 

 
 



 
 

Mera Arazisi (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. 
 
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 
yedekdokümantasyonu TÜİK tarafından ortak bir veri tabanında arşivlenmektedir. TRGM’ın veri 
saklama, toplama ve iletimi koordine edecek bir kişiyi belirlemesi önerilmektedir. 
 
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.   
 
Tablo 7: Mera arazileriyle ilgili bilgilerin özeti 

Arazi kullanım 
kategorisi 

Altbölüm Faaliyet verisi 
Mineral ve organik 
toprak 

Tahmin metodu, EF 

    CO2 CH4 N2O 

Mera arazisi 
kalan mera 
arazisi 

 
Alt bölüm yok  

Mekansal olarak belirli 
arazi kullanım verisi, 
uzaktan algılama 
görüntüleri, yönetim 
sistemleri 

Toprak ve iklim tipine ve 
yönetim sistemine göre 
sınıflandırma 
 

T1, T2, 
D 

  

Mera arazisine 
dönüştürülmüş 
arazi 

FL to GL* 
CL to GL* 
WL to GL* 
SL to GL 
OL to GL 

Mekansal olarak belirli 
arazi dönüşüm verisi, 
uzaktan algılama 
görüntüleri 
 

Toprak ve iklim tipine 
göre sınıflandırma 
 

T1, T2  T1, D 

Veri kaynağı  Landsat, Sentinel, LPIS 
Toprak ve iklim 
haritaları 

TRGM, IPCC (2006) 

Sorumlu kurum  TRGM TRGM TRGM 

Veri depolama 
ve arşivleme 

TRGM, TÜİK 

Yıllık takvim Planlama: Mayıs-Ekim Hazırlama: Eylül-Nisan Yönetim: Nisan-Mayıs 

Not: *Her FL, CL ve WL altkategorisinden dönüşüm  

 
 



 
 

Sulak Alanlar (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. 
 
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 Alan Ekinde 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. 
 
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.   
 
Tablo 8: Sulak alanlarla ilgili bilgilerin özeti  

Arazi kullanım 
kategorisi 

Altbölüm Faaliyet verisi 
Mineral ve organik 
toprak 

Tahmin metodu, EF 

    CO2 CH4 N2O 

Sulak alan kalan 
sulak alan 
arazisi 

 
WL_managed 
WL_unmanaged  

Mekansal olarak belirli 
arazi kullanım verisi, 
uzaktan algılama 
görüntüleri, yönetim 
sistemleri 

Toprak ve iklim tipine 
ve yönetim sistemine 
göre sınıflandırma 

T1   

Sulak alanlara 
dönüştürülmüş 
arazi 

FL to GL* 
CL to GL* 
WL to GL* 
SL to GL 
OL to GL 

Mekansal olarak belirli 
arazi kullanım verisi, 
uzaktan algılama 
görüntüleri 

Toprak ve iklim tipine 
öre sınıflandırma 

T1, D   

Veri kaynağı  Landsat, Sentinel 
Toprak ve iklim 
haritaları 

TRGM, IPCC (2006) 

Sorumlu kurum  TRGM, DGSHW TRGM TRGM 

Veri depolama 
ve arşivleme 

TRGM, TÜİK 

Yıllık takvim Planlama: Mayıs-Ekim Hazırlama: Eylül-Nisan Yönetim: Nisan-Mayıs 

Not: *Her FL, CL and WL altkategorisinden dönüşüm 

 



 
 

Yerleşimler (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. 
 
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. 
 
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. 
 
Tablo 9: Yerleşimlerle ilgili bilgilerin özeti  

Arazi kullanım 
kategorisi 

Altbölüm Faaliyet verisi 
Mineral ve organik 
toprak 

Tahmin metodu, EF 

    CO2 CH4 N2O 

Yerleşim kalan 
yerleşim 
alanları 

 
alt bölüm yok  

Mekansal olarak belirli 
arazi kullanım verisi, 
uzaktan algılama 
görüntüleri, yönetim 
sistemleri 

Toprak ve iklim tipine 
ve yönetim sistemine 
göre sınıflandırma 

T1   

Yerleşime 
dönüştürülmüş 
araziler 

FL to SL* 
CL to SL* 
GL to SL* 
WL to SL 
OL to SL 

Mekansal olarak belirli 
arazi kullanım verisi, 
uzaktan algılama 
görüntüleri 

Toprak ve iklim tipine 
göre sınıflandırma 

T1, D   

Veri kaynağı  Landsat, Sentinel 
Toprak ve iklim 
haritaları 

TRGM, IPCC (2006) 

Sorumlu kurum  TRGM  TRGM TRGM 

Veri depolama 
ve arşivleme 

TRGM, TÜİK 

Yıllık takvim Planlama: Mayıs-Ekim Hazırlama: Eylül-Nisan Yönetim: Nisan-Mayıs 

*Not: Her FL, CL and WL altkategorisinden dönüşüm 

 
 
 



 
 

Diğer Araziler (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. 
 
Tahmin metodu: Halen, Türkiye'den diğer topraklardan 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 planbelgeler daha sonra ortak bir veritabanında TÜİK tarafından arşivlenir. 
 
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.   
 
Tablo 10: Diğer arazilerle ilgili bilgilerin özeti 

Arazi kullanım 
kategorisi 

Altbölüm Faaliyet verisi 
Mineral ve organik 
toprak 

Tahmin metodu, EF 

    CO2 CH4 N2O 

Diğer arazi 
kalan diğer 
arazi 

 
alt bölüm yok  

Mekansal olarak belirli 
arazi kullanım verisi, 
uzaktan algılama 
görüntüleri, yönetim 
sistemleri 

    

Yerleşime 
dönüştürülmüş 
arazi 

FL to OL* 
CL to OL* 
GL to OL* 
WL to OL 
SL to OL 

Mekansal olarak belirli 
arazi kullanım verisi, 
uzaktan algılama 
görüntüleri 

Toprak ve iklim tipine 
göre sınıflandırma 

T1, D   

Veri kaynağı  Landsat, Sentinel 
Toprak ve iklim 
haritaları 

TRGM, IPCC (2006) 

Sorumlu kurum  TRGM  TRGM TRGM 

Veri depolama 
ve arşivleme 

TRGM, TÜİK 

Yıllık takvim Planlama: Mayıs-Ekim Hazırlama: Eylül-Nisan Yönetim: Nisan-Mayıs 

*Not: Her FL, CL and WL altkategorisinden dönüşüm 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Tablo 4(I) Gübreleme kaynaklı N2O emisyonları 
 
Görevler: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 
 
Sorumlu kurum: TRGM 
 
Tahmin metodu: Emisyon tahmini için IPCC (2006) uyarınca varsayılan yöntem kullanılmalıdır 
 
Verinin depolanması ve arşivlenmesi sürecinin tanımı: Arşivleme protokolüne göre, tüm arka plan 
dokümantasyonu, verileri ortak bir veritabanında saklayan TÜİK'e aktarılır. 
 
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. 
 
 
Tablo 4(II) Organik toprakların drenajı ve yeniden ıslatılması 
 
Görevler: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 
 
Sorumlu kurum: TRGM 
 
Tahmin metodu: Organik toprakların drenajı ve yeniden ıslatılmasından kaynaklanan emisyonlar 
Türkiye tarafından rapor edilmemektedir. Faaliyet verileri mevcut olduğunda, IPCC'ye (2006) göre 
varsayılan bir yöntem kullanılmalıdır. 
 
Verinin depolanması ve arşivlenmesi sürecinin tanımı: Arşivleme protokolüne göre, tüm arka plan 
dokümantasyonu, verileri ortak bir veritabanında saklayan TÜİK'e aktarılır. 
 
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. 
 
 
Tablo 4(III) Toprak organik maddesinin kaybından doğan N2O emisyonları 
 
Görevler: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 
 
Sorumlu kurum: TRGM 
 
Tahmin metodu: Emisyon tahmini için IPCC (2006) uyarınca varsayılan yöntem kullanılmalıdır. 
 
Verinin depolanması ve arşivlenmesi sürecinin tanımı: Arşivleme protokolüne göre, tüm arka plan 
dokümantasyonu, verileri ortak bir veritabanında saklayan TÜİK'e aktarılır. 
 



 
 

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.   
 
 
Tablo 4(IV) İşlenen topraklardaki dolaylı N2O emisyonları 
 
Görevler: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 
 
Sorumlu kurum: TRGM 
 
Tahmin metodu: IPCC (2006) uyarınca varsayılan metod. 
 
Verinin depolanması ve arşivlenmesi sürecinin tanımı: Arşivleme protokolüne göre, tüm arka plan 
dokümantasyonu, verileri ortak bir veritabanında saklayan TÜİK'e aktarılır. 
 
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.   
 
 
Tablo 4(V) Biyokütle yakımı 
 
Görevler: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 
 
Sorumlu kurum: OGM 
 
Tahmin metodu: IPCC'ye göre varsayılan yöntem (2006). Emisyonların, yer üstü biyokütle üzerine 
kazanç-kayıp yöntemi ile tahmin edildiğini unutmayın. 
 
Verinin depolanması ve arşivlenmesi sürecinin tanımı: Arşivleme protokolüne göre, tüm arka plan 
dokümantasyonu, verileri ortak bir veritabanında saklayan TÜİK'e aktarılır. 
 
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.   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tablo 4 (G1 and 2) Hasat Edilmiş Odun Ürünleri 
 
Görevler: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
 
Sorumlu kurum: OGM 
 
Tahmin metodu: IPCC (2006) uyarınca Seviye 2 metodu. 
 
Verinin depolanması ve arşivlenmesi sürecinin tanımı: Arşivleme protokolüne göre, tüm arka plan 
dokümantasyonu, verileri ortak bir veritabanında saklayan TÜİK'e aktarılır. 
 
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 

 

Görevler: AKAKDO sektörüyle ilgili faaliyetler sektörel politikalara ve tedbirlere ve sera gazı 
projeksiyonlarının hazırlanmasına odaklanmalıdır. Bunlar, tüm önemli unsurların bir açıklaması dahil 
olmak üzere, emisyon ve tutum üzerinde en yüksek etkiye sahip politika ve tedbirlerin gözden 
geçirilmesini içerir. Ülke, BR'nin teknik inceleme raporundaki sorunlarını dikkatlice incelemeli ve bir 
sonraki sunumdan önce bunları çözmeye çalışmalıdır. Projelerin WEM senaryosuna göre hazırlanması 
zorunludur, ancak ülke de WAM senaryosuna göre projeksiyonlar hazırlamak için teşvik edilir. BR'nin 
diğer ilgili bölümlerine ait veri ve bilgiler, raporun derleyicisiyle anlaşarak hazırlanmalıdır. BR taslak 
versiyonunun tamamlanmasından sonra BMİDÇS’ye resmi olarak sunulmasından önce BR’ın OGM ve 
TRGM tarafında gözden geçirilmesi önerilir. 
 

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  

 

Görevler: AKAKDO sektörüyle ilgili faaliyetler, farklı düzeylerde (ulusal, bölgesel, yerel) sera gazı 
emisyonları ve tutumlarında en önemli etkiye sahip olan sektörel politikalara ve tedbirlere; 
odaklanmalıdır. Politika oluşturma süreci, genel politika bağlamı dahil olmak üzere, en önemli 
stratejiler, programlar ve eylem planları, ulusal politika oluşturma süreci, kurum ve kuruluşlar, 
AKAKDO politika ve önlemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi vb. odaklanmalıdır. Her sektörün 
kendi ana politika ve tedbirlerini tanımlayacak ve özet tablo ile destekleyecektir. Türkiye, NC'nin teknik 
(derinlemesine) gözden geçirme raporundaki sorunları dikkatlice gözden geçirmeli ve bir sonraki 
sunumdan önce bunları çözmeye çalışmalıdır. Projelerin WEM senaryosuna göre hazırlanması 



 
 

zorunludur, ancak ülke WAM ve WOM senaryosuna göre projeksiyonlar hazırlayabilir. NC'nin ilgili 
diğer bölümlerine ait veri ve bilgiler, raporun derleyicisiyle mutabakata varılarak hazırlanmalıdır. NC 
taslak versiyonunun tamamlanmasından sonra BMİDÇS’ye resmi olarak sunulmasından önce NC’yi 
OGM ve TRGM tarafında gözden geçirilmesi önerilir. 
 
Sorumlu kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 
Takvim ve zamanlama: NC için AKAKDO sektörüyle ilişkili faaliyetler 1 Ocak’ta (20222, 2026, …) 
başlayacak şekilde her dört yılda bir yapılmalıdır. 
 
Veri depolama ve arşivleme: NC için veriler ve destekleyici belgeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
gönderilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 Not: NC’lerin gelecekteki zamanlaması Paris Anlaşması’nda belirtilmemiştir. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  EK II: Hesaplama Kılavuzu 
  



 
 

Hedef 
 
Hesaplama kılavuzu, envanter görevlerini ayrıntılı olarak gösteren bir rehberdir. PoW ve AWP'nin bir 
parçası olan görevlerin kısa ama ayrıntılı bir derlemesidir. 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. Modelleme ve BR ve NC raporlarıyla ilgili görevleri içeren son iki bölüm, 
düzenli yıllık envanter sürecinin bir parçası değildir.    
 

1. Önceki çalışmaların değerlendirilmesi ve yıllık çalışma planının tanımı  
 
Görev: Uygulanmış iyileştirmelerin değerlendirilmesi 
 
Mevcut AWp ve iyileştirme planına yönelik hedefler belirlemek için önceki AWp'den uygulanan 
iyileştirmelerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerlendirme, envanter yılında hangi 
iyileştirmelerin yapıldığını kısaca analiz etmeli ve önceki çalışma planının nasıl  gerçekleştirildiğini 
belirtmelidir. Ayrıca, şu ana kadar uygulanmayan iyileştirmeleri de vurgulamalı ve bunun olası 
nedenlerini belirtmelidir. Bu görevin sonucu, sera gazı envanter ekibi tarafından sağlanan kısa bir rapor 
olmalı ve kategoriye özgü olmalıdır. AKAKDO raporlamasından sorumlu olan her kurum (çoğu durumda 
OGM ve TRGM) değerlendirme analizini yapmaktan da sorumludur. Değerlendirme raporu, planlanan 
iyileştirmeler de dahil olmak üzere yeni AWp'nin hazırlanmasına temel teşkil eder.          
 
Görev: Yıllık çalışma planının tanımı ve güncellenmesi 
 
AWp'nin tanımı ve güncellenmesi, AKAKDO sektörü için emisyon ve tutum tahminleri hazırlamaktan 
sorumlu envanter ekibinin ilk yıllık toplantısında görüşülmelidir. Envanter yılı için planlanan faaliyetler, 
çalışma programının planlanan iyileştirmeleri ile uyumlu olmalıdır. Önceki çalışmanın 
değerlendirilmesi ve inceleme sürecindeki tüm bulgular ve konular hakkındaki rapor, AWp'yi 
güncellemek için bir başlangıç noktası olmalıdır. Faaliyetler planlanıp kararlaştırıldığında, envanter 
ekibi, sorumlu kişi tarafından onaylanması gereken sorumluluk tablosunu güncellemelidir. AWp'ye 
dahil olan faaliyetlerin normal olarak uygulanmasını engelleyebilecek herhangi bir engel ve sorun 
varsa, bunlar ele alınmalı ve ulusal derleyici (yani TÜİK) bu konuda bilgilendirilmelidir. AWp, ana ulusal 
paydaşlarla (yani Mevcut durumda envantere dahil edilmemiş ulusal uzmanlarla) ortak ağ oluşturma 
faaliyetlerini öngörmelidir; bunlar KG, uzman kararları, modelleme vb. sağlamaya yardımcı olabilir. 
AWp faaliyetler için açıkça bir zamanlama (görev takvimi) ve önemli bitiş tarihlerini ortaya koymalıdır. 
 

2. UER’de kullanılan metotlar 
 
Orman Arazisi (Tablo 4.A) 
 
Görev:  Kategori ve kaynağa özgü veri yönetimi 
 
Bu görev, envanter hazırlamanın sonraki aşamalarında emisyon faktörlerinin zamanında 
güncellenmesini sağlayacak kadar erken tamamlanmalıdır. ENVANIS veri tabanının güncellenmesi, 
orman arazisi için emisyon tahmini öncesinde yapılması gereken en önemli görevlerden biridir. Ülkeye 
özgü tüm ilgili verileri, yıllık olarak yenilenen orman yönetim birimlerinden toplanan veriler dahil veri 
yönetimini, yenilenmemiş tüm birimler için verim tablolarını kullanarak yeniden hesaplama ve her bir 
orman tabakası için verinin toplamını (artım, servet) içerir. Ağaç kesimi (ticari kesimler), yakacak odun 
ve müdahaleler (yani orman yangınları) için aynı yıllık güncellemenin yapılması gerekmektedir. 



 
 

 
Görev: Girdi veriler için yardımcı hesaplamalar  
 
Yıllık ortalama artımı hesaplayın ve her orman tabakası için ağaç kesimi, yakacak odun ve müdahaleler 
hakkındaki verileri toplayın. Ortalama yıllık artım ENVANIS veri tabanından ve diğer ormancılık veri 
tabanlarındaki diğer verilerden elde edilmelidir. Yeni veriler elde edildiğinde diğer havuzlar için 
ortalama karbon stoklarını (örneğin toprak karbon stokları) hesaplayın, bu havuzların her biri için 
emisyon faktörlerini belirleyin ve emisyon faktörü veritabanını buna göre güncelleyin. 
 
Görev: Emisyon ve tutum tahminleri 
 
Orman arazilerinde emisyonların ve tutumun tahmin edilmesi, 2006 IPCC kurallarına uygundur (Cilt 4, 
Bölüm 4). Orman arazisi anahtar bir kategori olarak kabul edilir; bu nedenle, daha Seviye  yöntemleri 
uygulanması önerilmektedir (Seviye 2 veya Seviye 3). Tüm karbon havuzları orman arazisi 
kategorisinde raporlanmalıdır. 
 
Orman arazisi kalan orman arazisi (FF) 
 
Yer üstü ve yer altı biyokütle  
 
Kazanç-Kayıp Yöntemi (Seviye 2), mevcut durumda, ülkedeki yıllık artım, ticari kesim hacmi, yakacak 
odun çıkarma ve müdahaleye bağlı kayıplar biyokütle genleşme faktörleri (BCEFI, BCEFR), temel ahşap 
yoğunlukları (D) ve varsayılan kök-sürgün oranları (R) ve karbon fraksiyonlarına (CF)  ilişkin ülkelere 
özgü veriler dikkate alınarak, canlı yer üstü ve yer altı biyokütlelerinde bulunan karbon stoklarındaki 
yıllık değişimi tahmin etmek için kullanılmaktadır.  
 
Tahmin yaklaşımı: 
Adım 1: Her orman tabakasının alanını, buna denk gelen ortalama yıllık artış, BCEFI ve kök-sürgün 
oranıyla çarp ve FF’de yıllık biyokütle kazanımını (∆CG) elde etmek için topla. 
Adım 2: Yıllık karbon kaybını (∆CL) her orman tabakasından ağaç kesimi (yani ticari kesim), yakacak 
odun çıkarma ve müdahale (orman yangınları) toplamı olarak tahmin edin. Bozulmalardan 
kaynaklanan biyolojik kütlelerin yıllık karbon kaybının hesaplanmasında (bozulma), müdahalelerden 
etkilenen yıllık alanın kullanılması gerektiğini unutmayın (bkz. Denklem 2.14). 
Ticari kesim ile ilgili emisyonları hesaplamak; OGM BCEFR üretim bölümünden verileri kullanın ve 
varsayılan kök-sürgün oranını kullanın. 
Odun toplanmasıyla ilgili emisyonları hesaplamak; Kök-sürgün oranını dikkate almayın, çünkü bunlar 
genellikle dallardan oluşur. 
Yangın söndürme ile ilgili emisyonları hesaplamak için Denklem 2.14 kullanın. Her orman tabakası 
(yaprak döken, iğne yapraklı, karma ve diğer orman arazileri) için hesaplanan hektar başına pay 
verilerine göre MB'yi hesaplayın. Orman yangınlarına maruz kalan tabaka net değilse, yanmaya maruz 
kalan tabakanın payıyla ilgili bir varsayımda bulunun. Denklem 2.14'teki BW'nin ölü organik maddeyi 
kapsadığını ve 2008-2016 OGM verilerine göre, orman yangınlarında kaybedilen ortalama biyokütle 
oranının yüzde 44 olduğunu varsaymaktadır (fd = 0,44). 
Adım 3: FF için tahminler almak için tüm biyokütle kazanımlarını ve tabakalardan gelen kayıpları 
toplayın 
Adım 4: Biyokütlede karbon stokundaki yıllık değişimi ∆CG ve ∆CL arasındaki fark olarak tahmin edin. 
Adım 5: Yıllık CSC ‘yi -44/12 ile çarparak C’u CO2’ye çevirin.  
 
Referans: 2006 IPCC denklemler: Cilt 4., Böl. 2: 2.7 / 2.9 / 2.10 / 2.11 / 2.12 / 2.13 / 2.14 
Toprak ve organik madde 
 



 
 

Mevcut durumda, veri eksikliği nedeniyle kuru ağaç, ölü örtü ve toprakta (Seviye 1 varsayımı) CSC'de 
herhangi bir değişiklik bildirilmemiştir. Ülkenin, örneğin ulusal orman envanteri içinde bu havuzlar için 
izleme tesis etmesi ve/veya bu havuzlar için diğer ilgili projelerden ve araştırma çalışmalarından ülkeye 
özgü veriler toplaması teşvik edilir. Ölü organik maddenin (kuru ağaç ve ölü örtü) bir kez kurulan ulusal 
orman envanteri dahilinde periyodik olarak (örneğin her 5 yılda bir) ölçülmesi önerilmektedir. CSC 
tahmini için metodoloji Kazanç-Kayıp veya Stok-Fark yöntemini izlemelidir. İkinci yöntem, ülkede kalıcı 
bir envanter sistemi mevcutsa daha uygun kabul edilir. Bu metod, t1 ve t2 zamanındaki alanın, 
CSC'deki hatalı sonucu önlemek için aynı olmasını gerektirir. Öte yandan, topraktaki organik 
karbondaki CSC'nin izlenmesi, topraktaki işlemlerin DOM'den çok daha yavaş olduğu varsayıldığı için 
daha uzun aralıklarla (örneğin her 10 yılda bir) gerçekleştirilebilir. İklim ve orman türlerine göre canlı 
biyokütle ile aynı tabakalaşma uygulanmalıdır. 
 
Referans: 2006 IPCC denklemler: Cilt 4., Böl. 2: 2.19 / 2.25 
 
Orman arazisine dönüştürülmüş arazi (LF) 
 
Altkategoriler: CL, GL, WL, SL, OL to FL 
 
Yer üstü ve yer altı biyokütle  
 
Biyokütlede LF'deki karbon stoklarındaki yıllık değişim, Kazanç-Kayıp metoduna göre yapılan 
tahminlerle aynı şekilde tahmin edilmelidir. Bununla birlikte, Seviye 2 yöntemi ayrıca yıllık olarak 
dönüştürülmüş arazilerde biyokütle karbon stoklarındaki ilk değişikliği de içermektedir (∆CCONVERSION). 
Genel olarak, hesaplamayı uygulamak için dört tür giriş değişkeni gerekir. Bunlar büyüme (yani, yıllık 
artış) veya bazen birikim oranı, hasattan kaynaklanan kayıplar, varsa yakacak odun sökümü ve 
müdahaleler ve dönüşümden önce ve sonra biyokütle stokları olarak anlaşılır. 
 
Tahmin yaklaşımı: 
Adım 1: Ülkede meydana gelen orman alanlarına yapılan her dönüşüm için büyüme nedeniyle karbon 
stoklarındaki yıllık artışı tahmin edin (örneğin, CL'den FL'ye, GL'den FL'ye vs.). Her dönüşüm türü için 
ülkeye özgü büyüme oranını (ortalama yıllık artış), ve varsa  orman arazisine dönüştürülmüş araziyi ele 
alın. 
Adım 2: Biyokütle karbon stoklarındaki kayıp nedeniyle (örneğin müdahaleden dolayı) yıllık düşüşü 
tahmin etmek. FL-FL için aynı metodoloji. 
Adım 3: Biyokütlenin, orman arazisine dönüştürülmüş arazi üzerindeki karbon stoklarındaki ilk 
değişimi tahmin edin (CL’den FL’ye, GL’den FL’ye gibi tüm dönüşümler için). Bu ilk değişiklik için yıllık 
olarak dönüştürülmüş arazinin (yani belirli bir yıl içinde diğer araziden orman arazisine dönüştürülmüş 
arazi) kullanıldığına dikkat edin. 
Adım 4: Biyokütle, yıllık olarak orman arazisine dönüştürülmüş arazi üzerindeki biyokütle karbon 
stoklarındaki değişimi, kazanç ile kayıp arasındaki fark artı her yıl orman arazisine dönüştürülmüş 
arazideki biyokütle karbon stoklarındaki değişiklik olarak tahmin edin. 
Adım 5: Yıllık CSC’yi -44/12  ile çarparak C’u CO2’ya çevirin. 
 
Referans: 2006 IPCC denklemler: Cilt 4, Böl. 2: 2.15 / 2.16 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ölü organik madde 
 
Orman arazisine dönüştürülmüş arazide ölü organik madde (kuru ağaç, ölü örtü) içindeki karbon 
stoklarındaki yıllık değişim, geçiş dönemini dikkate alarak önceki arazi kullanımı ile orman arazisininki 
arasındaki DOM değerlerinin karşılaştırılmasıyla tahmin edilmektedir. Varsayılan geçiş süresi, karbon 
stok artışı (yani, karbon kazancı) için 20 yıl ve karbon azalması (karbon kaybı) durumunda 1 yıldır. 
Orman arazisinin DOM değerinin diğer arazi kullanımlarından daha yüksek olduğu varsayılmaktadır, 
bu nedenle 20 yıllık geçiş süresi burada uygulanmalıdır. 
 
Referans: 2006 IPCC denklemler: Cilt 4, Böl. 2: 2.23 
 
Mineral toprak 
 
Mineral topraklarda organik karbon stoğu yllık değişiminin tahmini için Seviye 2 yöntemine göre ülkeye 
özgü referans kabron stoları ve/veya stok değişimi faktörleri kullanılmalıdır. Dönüşüm öncesi ve orman 
toprağı için ülkeye özgü karbon stok referans olduğu için 20 yıllık değişimi varsayan ana denklem 
kullanılabilir. 
 
Referans:  2006 IPCC denklem: Cilt 4., Böl. 2: 2.25 
 

Tarım arazisi (Tablo 4.B) 
 
Görev: Kategori ve kaynağa özgü veri yönetimi 
 
Kırsal alanlardaki karbon havuzları için ülkeye özgü tüm verileri toplayın. Verilerin eksik olması 
durumunda, ana iklim ve toprak tipleri ve tarım sistemleri göz önüne alındığında, IPCC kılavuzlarındaki 
varsayılan veriler kullanılabilir. Bunlara biyokütle, ölü organik madde ve mineral ve organik 
topraklardaki karbon stokları hakkında veriler dahildir. Biyokütle için odaklanılması gereken çok yıllık 
mahsuller (meyve bahçeleri, bağlar, kavaklıklar, zeytinlikler vb.) üzerinde olmalıdır; bununla birlikte, 
toprak kullanımı, toprak işleme ve gübreleme gibi yönetim sistemi hakkında belirli bilgilere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Toplanan verilere dayanarak, her bir tarım arazisi alt kategorisi için emisyon faktörleri 
belirlenecek ve EF veri tabanında güncellenecektir.  
 
Görev: Girdi verileri için yardımcı hesaplamalar  
 
Bu görev, tarım arazisi kategorisiyle ilgili yeni veriler elde edildiğinde uygulanır. Bu, ulusal araştırma 
çalışmaları ve izleme, bilimsel literatür veya diğer kaynaklardan ülkeye özgü verileri içerebilir. 
Biyokütle birikim oranları, toprak karbon stokları veya ölü organik madde gibi yeni veriler uygulanırken 
veri kaynağının referansına atıfta bulunmayı unutmayın. Belirli ekinler veya toprak tipleri için ortalama 
değerleri hesaplayın. Eğer faaliyet verileri karbon havuzları ile aynı ayrıştırılmış seviyede 
bulunmuyorsa, alanları ağırlıklar gibi kullanarak ağırlıklı ortalamaları hesaplamak doğru olacaktır. 
 
Görev: Emisyon ve tutumların tahmini  
 
Emisyonların tahmin edilmesi ve ekim alanlarından uzaklaştırılması, 2006 IPCC kurallarına uygundur 
(Cilt 4, Bölüm 5). Karbon stoğu değişim tahmininin seviyesi, faaliyet verilerinin ayrıştırılabileceği ölçeğe 
ve farklı tarımsal sistemler için ulusal veri kaynaklarına bağlıdır. Halen, Türkiye'de yıllık ve çok yıllık 
mahsuller olmak üzere farklı mahsuller için iki tabaka bulunmaktadır. Ayrıca, organik toprağın ekimi 
ve arazi kullanım değişikliği ya da mineral toprakların yönetimi nedeniyle toprakta oluşan organik 
madde kaybıyla ilişkili N mineralizasyonundan kaynaklanan doğrudan N2O emisyonu nedeniyle 



 
 

emisyon olması tahmin edilmektedir. Başka bir yerde tahmin edilen emisyonların çift sayılmasından 
kaçının (ör. tarım sektöründe). 
 
 
Tarım arazisi kalan tarım arazisi (CC) 
 
Yıllık tarım arazisi kalan tarım arazisi 
 
Yer üstü ve yer altı biyokütle  
 
Tek bir yılda biyokütle stoklarındaki yıllık ekin artışının aynı yıldaki hasat ve ölümden kaynaklanan 
biyokütle kayıplarına eşit olduğu varsayıldığından, emisyonların ve tutumların tahmin edilmesine 
gerek yoktur (IPCC 2006). 
 
Ölü organik madde 
 
Seviye 1 metoduna göre DOM için karbon stok değişimlerini tahmin etmeye gerek yoktur. 
 
Mineral ve organik topraklar 
 
Mevcut durumda, ülkedeki yönetim sistemleri hakkında referans karbon stokları ve stok değişim 
faktörlerini uygulayacak belirli bir veri bulunmamaktadır. Bu veriler mevcut olduğunda Seviye 1 
yöntemi uygulanabilir. Toprak karbon stoklarındaki yıllık değişim, denklem 2.25 kullanılarak tahmin 
edilmelidir (IPCC 2006). Organik topraklardan kaynaklanan emisyonlar, varsayılan bir denklem ve 
emisyon faktörü kullanılarak tahmin edilmelidir. 
 
Referans: 2006 IPCC denklemler: Cilt 4., Böl. 2: 2.24 / 2.25 / 2.26  
 
Çok yıllık tarım arazisi kalan çok yıllık tarım arazisi 
 
Yer üstü ve yer altı biyokütle  
 
Bu alt kategori için, biyokütle içindeki CSC'nin başlıca çok yıllık ürünler için tahmin edilmesi gerekir. 
Günümüzde, biyokütle havuzunda CSC'yi tahmin etmek için Kazanç-Kayıp yöntemi uygulanmıştır. Çok 
yıllık ürünler için birikim hızı ve rotasyon süresi, İtalya envanteri tarafından kullanılan değerlere göre 
varsayılmıştır. Ek olarak, ülkeye özgü parametreleri dikkate alarak kavaklıklar için CSC tahminleri 
yapılmıştır. Üzüm bağları, meyve bahçeleri ve zeytinlikler gibi diğer çok yıllık mahsuller, mekansal 
olarak belirli faaliyet verileriyle ilgili olarak ayrıştırılabilirse, bu ürünler için vade sonunda karbon 
stokları için varsayılan değerler, rotasyon süreleri, biyokütle birikim oranları gibi bilgiler MediNet 
Biomass Raporundan elde edilebilir (Canaveira ve diğerleri, 2018). Aksi halde, sadece bu ürünlerin 
alanları biliniyorsa, o zaman ağırlıklı ortalama değerler hesaplanmalıdır. 
 
Referans: 2006 IPCC denklem: Cilt 4., Böl. 2: 2.7 
 
Çok yıllık odunsu biyokütle için hasattan kaynaklanan zararın boyutu genellikle bilinmediğinden, 
aşağıdaki Avusturya envanterinde sunulan yaklaşım uygulanabilir: 
 
Çokyıllık biyokütlede yıllık değişim = (çok yıllık ekin kalan çok yıllık ekin alanı * yıllık karbon birikim oranı) ─ (N yıl 
önce çok yıllık ekin alanı * 1/N * rotasyon periyodu sonundaki biyokütle karbon stoğu)     

 
N = rotasyon periyodu uzunluğu (yıl) 
Yıllık karbon birikim oranı = biyokütle karbon stoğu / rotasyon periyodu 



 
 

 
Kavaklık  örneği: 
N = 12 yıl 
Yıllık karbon birikim oranı = 28 *1,24 *0,4 *(1+0,21) *0,5 / 12 = 0,7 t C ha-1 a-1 ( IV, BEF, BWD ve R gibi hesaplama 
parametreleri Türkiye UER 2018’de tablo 6.22’den alınmıştır, varsayılan CF = 0,5) 

  
Ulusal koşullar önemli ölçüde farklı olabileceğinden, çok yıllık mahsul türüne göre ülkeye özgü 
rotasyon sürelerinin belirlenmesi için uzman kararının sağlanabileceğine dikkat çekeriz. 
 

Ölü organik madde 
 
Seviye 1 yöntemine göre DOM için karbon stoğu değişikliklerini tahmin etmeye gerek yoktur. Farklı 
ürün ve iklim türleri ve yönetim uygulamaları ve farklı periyodik stoklar ile ilgili belirli ulusal veriler 
varsa, sırasıyla Kazanç-Kayıp veya Stok-Fark yöntemleri uygulanabilir. 
 
Mineral ve organik topraklar 
 
Mevcut durumda, ülkedeki yönetim sistemleri hakkında referans karbon stokları ve stok değişim 
faktörlerini uygulayacak belirli bir veri bulunmamaktadır. Bu veriler mevcut olduğunda Seviye 1 
yöntemi uygulanabilir. Toprak karbon stoklarındaki yıllık değişim, denklem 2.25 kullanılarak tahmin 
edilmelidir (IPCC 2006). Organik topraklardan kaynaklanan emisyonlar, varsayılan bir denklem ve 
emisyon faktörü kullanılarak tahmin edilmelidir. 
 
Referans: 2006 IPCC denklemler: Cilt 4., Böl. 2: 2.24 / 2.25 / 2.26  
 
Çok yıllık tarım arazisine dönüştürülmüş yıllık tarım arazisi  
 
2006 IPCC kuralları, yıllık ve çok yıllık tarım alanları arasındaki dönüşümler için herhangi bir spesifik 
yöntem içermemektedir. Avusturya'nın UER'inde belirtildiği gibi, bu iki ekim alanı alt kategorisindeki 
karbon birikim oranları ve topraktaki karbon stokları farklıdır, bu nedenle emisyon ve tutumların daha 
doğru bir şekilde tahmin edilmesi gerekmektedir. 
 
Biyokütlede yıllık CSC aşağıdaki denklem ile tahmin edilebilir: 
 
Biyokütlede yıllık değişim = 20 yıllık bir geçiş dönemi için dönüşüm alanı * ΔCgrowth + Mevcut durumda dönüşmüş 
arazinin yıllık alanı * ΔCconversion  

 
ΔCconversion = Cafter - Cbefore   
Cafter = dönüşümden hemen sonra karbon stoğu (Seviye 1’de Cafter = 0 olarak varsayın) 
Cbefore = dönüşümden önce karbon stoğu (IPCC varsayılan değeri = 5 t C ha-1)   
ΔCgrowth = çok yıllık ekinin karbon birikim oranı  

 
Biyokütle kaybının yalnızca dönüşüm yılı için geçerli olduğunu unutmayın; bu nedenle ΔCconversion, yıllık 
alanla (yani, dönüşüm yılındaki alanla) çarpılmalıdır. 
 
Referans: 2006 IPCC denklemler: Cilt 4., Böl. 2: 2.15 / 2.16 
 
 
Ölü organik madde 
 
Seviye 1 yöntemine göre DOM için karbon stoğu değişikliklerini tahmin etmeye gerek yoktur. 
 



 
 

Mineral ve organik topraklar 
 
Seviye 2 yöntemine göre, ülkeye özgü karbon stokları, mineral topraktaki organik karbon stoklarındaki 
yıllık değişimi tahmin etmek için kullanılmalıdır. Her iki mahsul alt kategorisi için ülkeye özgü karbon 
stokları bulunduğundan, 20 yıllık bir geçiş süresinin kullanılabileceği varsayılarak varsayılan denklem 
kullanılabilir. Organik topraklardan kaynaklanan emisyonlar, varsayılan bir denklem ve emisyon 
faktörü kullanılarak tahmin edilmelidir. 
 
Referans: 2006 IPCC denklemler: Cilt 4., Böl. 2: 2.24 / 2.25 / 2.26         
 
Yıllık tarım arazisine dönüştürülmüş çok yıllık tarım arazisi  
 
Çok yıllık tarım alanlarından yıllık tarım alanlarına dönüştürülmüş arazilere ilişkin biyokütlede yıllık CSC, 
aksi arazi kullanım değişikliğinde kullanılan denklem ile hesaplanabilir. Burada tek fark, Mevcut 
durumda dönüştürülmüş arazinin yıllık alanının kullanılmasıdır çünkü yıllık tarım arazisine 
dönüştürülmüş arazi kullanım değişikliğinde yıllık ekin kazanımı sadece bir kez ele alınmış olur. 
 
Biyokütlede CSC tahmini, aşağıdaki denklem kullanılarak yapılmalıdır: 
 
Biyokütlede yıllık değişim = yeni dönüştürülmüş arazinin yıllık alanı *(ΔCconversion + ΔCgrowth)    

 
ΔCconversion = Cafter - Cbefore   
Cafter = dönüşümden hemen sonra karbon stoğu (Seviye 1’de Cafter = 0 olarak varsayın) 
Cbefore = dönüşümden önce çok yıllık ekinin karbon stoğu  
ΔCgrowth = yıllık ekinin karbon birikim oranı (IPCC varsayılan değeri = 5 t C ha-1) 

 
 
Ölü organik madde 
 
Seviye 1 yöntemine göre DOM için karbon stoğu değişikliklerini tahmin etmeye gerek yoktur. 
 
Mineral ve organik topraklar 
 
Seviye 2 yöntemine göre, ülkeye özgü karbon stokları, mineral topraktaki organik karbon stoklarındaki 
yıllık değişimi tahmin etmek için kullanılmalıdır. Her iki tarım arazisi alt kategorisinde de ülkeye özgü 
karbon stokları bulunduğundan, 20 yıllık bir geçiş süresi olduğu varsayılarak varsayılan denklemler 
kullanılabilir. 
 
Referans: 2006 IPCC denklemler: Cilt 4., Böl. 2: 2.24 / 2.25 / 2.26        
 
Tarım arazisine dönüştürülmüş arazi  
 
Yer üstü ve yer altı biyokütle 
 
Biyokütle karbon stoklarındaki değişiklikler, daha hassas mekansal olarak belirli faaliyet verileri 
gelecekte mevcut olacağı için Seviye 1 / Seviye 2 yöntemine göre tahmin edilmelidir. Diğer Arazi 
sınıfındakiler haricinde tüm arazi kullanımlarından (örneğin, orman arazisi, mera arazisi vb.) tarım 
arazilerine dönüşümler doğada görülmektedir. 
 
CSC’nin tarım arazisine dönüştürülmüş arazideki biyokütle tahmininde bulunma prensibi, çok yıllığa 
dönüştürülmüş yıllık tarım arazileri –veya tersi- alt kategorisinde tanımlandığı gibidir ancak hangi tarım 
arazisi altkategorisine dönüştüğüne bağlıdır (yıllık ya da çok yıllık tarım arazisi). 



 
 

Ölü organik madde 
 
Seviye 1 yöntemi, yalnızca büyük dönüşüm kategorileri için (örn. Orman arazisinden tarım arazisine), 
CSC'nin ölü organik madde içindeki tahminini dikkate almaktadır. Bütün ölü organik maddelerin 
dönüşüm yılında ortadan kaldırıldığı varsayılmaktadır, dolayısıyla daha sonra tarlalara dönüştürülmüş 
toprakta herhangi bir birikim yoktur. Ölü odun için karbon oranının 0,5 ton d. m.-1 ve ölü örtü için 0,4 
ton d. m.-1 olduğunu unutmayın. Bununla birlikte, deadwood ve/veya ölü örtü için ülkeye özgü değerler 
mevcutsa, ülke DOM’deki CSC’yi diğer dönüşümler için de tahmin etmelidir. 
 
Referans: 2006 IPCC denklem: Cilt 4., Böl. 2: 2.23 
 
Mineral ve organik topraklar 

 
Burada Seviye 2 yöntemi uygulanmalıdır, çünkü çoğu arazi kategorisi için ülkeye özgü referans karbon 
stokları mevcuttur. Toprağın 20 yıllık geçiş periyodunda yeni bir dengeye ulaştığını varsayarsak, genel 
yaklaşım, arazi kullanımının tarım arazisine dönüştüğü durumlarda kullanılabilir. Organik toprağın bu 
tür arazi kullanım değişikliğine maruz kalması durumunda, emisyonlar varsayılan emisyon faktörü ve 
yöntemi kullanılarak tahmin edilebilir. 
 
Referans: 2006 IPCC denklemler: Cilt 4., Böl. 2: 2.24 / 2.25 / 2.26        
   

 
Mera arazisi (Tablo 4.C) 
 
Görev: Kategori ve kaynağa özgü veri yönetimi  
 
Mera arazilerindeki karbon havuzları için ülkeye özgü tüm verileri toplayın. Verilerin eksik olması 
durumunda, ana iklim ve toprak türlerini göz önünde bulundurarak IPCC rehberinde varsayılan veriler 
kullanılabilir. Bunlara biyokütle, ölü organik madde ve mineral ve organik topraklardaki karbon stokları 
hakkında veriler dahildir. Arazi kullanım değişikliklerine tabi olmayan arazilerde mineral toprakta CSC 
tahmini ve göreceli stok değişim faktörleri için varsayılan bir yöntem uygulamadan önce farklı 
iyileştirmeler gibi yönetim uygulamaları hakkında ek bilgiler toplanmalıdır. Toplanan verilere 
dayanarak, her bir mera arazisi alt kategorisi için emisyon faktörleri belirlenecek ve daha sonra EF 
veritabanında güncellenecektir. 
          
Görev: Girdi verileri için yardımcı hesaplamalar  
 
Bu görev, mera arazisi kategorisine ilişkin yeni veriler elde edildiğinde uygulanır. Bu, ulusal izleme ve 
araştırma çalışmaları, bilimsel literatür veya diğer kaynaklardan ülkeye özgü verileri içerebilir. 
Biyokütle birikim oranları, toprak karbon stokları veya ölü organik madde gibi yeni veriler uygulanırken 
veri kaynağının referansına atıfta bulunulması unutulmamalıdır. Belirli mera arazisi alt kategorileri için 
ortalama değerleri hesaplayın. Sonuncusu, mera arazisinde dönüşümlerle ile ilgilidir çünkü mera 
arazisi kalan mera arazilerinde özel bir tabakalaşma öngörülmemektedir. 
 
Görev: Emisyon ve tutumların tahmini  
 
Emisyonların tahmin edilmesi ve mera arazilerinden uzaklaştırılması, 2006 IPCC rehber ilkelerine 
uygundur (Cilt 4, Bölüm 6). Karbon stoğu değişim tahmininin seviyesi, çoğunlukla veri mevcudiyetine 
bağlıdır. Bunlara biyokütle, ölü organik madde ve mineral ve organik topraklardaki karbon stokları 
hakkında veriler dahildir. Daha yüksek Seviye yöntemlerini uygulamak için ülkeye özgü veri ve mera 



 
 

arazisi yönetimi uygulamaları hakkında bilgi gereklidir. Toplanan verilere göre, her mera arazisi alt 
kategorisi için emisyon faktörleri belirlenecek ve daha sonra EF veritabanında güncellenecektir. 
 
 
 
Mera arazisi kalan mera arazisi 
 
Yer üstü ve yer altı biyokütle 
 
Mera arazisi kalan mera arazileri, önemli bir kaynak olarak kabul edilmez ve ne yönetim 
uygulamalarının ne de yoğunluğunun zamanla değiştiği varsayılmaz. Bu nedenle, biyokütle büyümesi 
ve kayıplarının dengeli olduğu varsayılır ve ülke Seviye 1 varsayımını uygulayabilir (yani, biyokütlede 
karbon stoğunda değişiklik olmaz). 
 
Ölü organik madde 
 
Türkiye'de mera arazileri, odunsu olmayan bitki örtüsü olan bir arazi olarak tanımlandığı için ölü 
organik maddenin önemsiz olduğu varsayılmaktadır. Seviye 1 yöntemine göre DOM için karbon stoğu 
değişikliklerini tahmin etmeye gerek yoktur. 
 
Mineral ve organik topraklar 
 
Varsayılan yönteme uygun olarak, toprak organik karbon stoklarındaki değişimler, yönetim 
uygulamasında veya yangın müdahalesi, farklı otlatma yoğunluğu ve benzeri diğer etki türlerinin 
olduğu varsayılarak, belirli bir süre boyunca tahmin edilmelidir. Seviye 1 metodu için mera arazisi 
yönetim rejimleri farklı iklim ve toprak türlerine göre sınıflandırılmalıdır. İkincisi, (CBS ortamında) 
uygun ulusal iklim ve toprak haritalarına arazi kullanımlarının çakıştırılması ile sağlanabilir.  
 
İlgili ulusal uzmanlar tarafından verilen uzman görüşü ayrıca, mera arazisi yönetim sistemi için uygun 
göreli stok değişim faktörlerini seçmek üzere mera arazisi yönetim sistemlerini IPCC sınıflarına göre 
gruplamak için de uygulanabilir. Mevcut durumda, Türkiye'nin mera arazilerindeki yönetim sistemleri 
hakkında bilgi eksiktir ve mineral toprakta CSC tahmin edilemez. Drenaj Türkiye'de yaygın bir uygulama 
değilse, organik topraklardan kaynaklanan emisyonları tahmin etmeye gerek olmadığını unutmayın. 
2006 IPCC kuralları, “mevsimsel otlatma için kullanılabilecek ancak yapay olarak tahliye edilmemiş 
doğal çayırların bu kategoriye dahil edilmemesi gerektiğini” belirtmektedir. 
 
Aksi takdirde, Tablo 6.3'teki Denklem 2.26 ve varsayılan emisyon faktörü uygulanabilir. 
 
Referans: 2006 IPCC denklemler: Cilt 4., Böl. 6: 2.24 / 2.25 / 2.26 
 
 
Mera arazisine dönüştürülmüş arazi  

 
Yer üstü ve yer altı biyokütle 

 
Biyokütle karbon stoklarındaki değişiklikler, daha hassas mekansal olarak belirli faaliyet verileri 
gelecekte mevcut olacağı için Seviye 1 yöntemine göre tahmin edilmelidir. Diğer arazi kullanımlarından 
mera arazilerine dönüşümlerin doğada ortaya çıkması muhtemeldir. Mera arazileri (odunsu bitki 
örtüsü olmadan) sadece yıllık otların bulunduğu bir arazi olarak kabul edildiğinden, CSC'yi tahmin etme 
yöntemi olarak mera arazisine dönüştürülmüş arazilerde tahmin etme yöntemi “yıllık ekim arazilerine 
dönüştürülmüş çok yıllık ekim arazileri” altında açıklanan prosedür uygulanabilir. Mera arazilerinin, 



 
 

dönüşümden sonraki ilk yıl boyunca kararlı durumdaki biyokütlelerine ulaştıklarının varsayıldığını 
unutmayın. Bu nedenle, Seviye 1 için, geçiş döneminin geri kalanında hesaplanan biyokütlede CSC 
olmamalıdır, ancak mera arazisine dönüştürülmüş arazilerde, toprak stoklarının dengeye ulaşması 
daha uzun süreceğinden, bunlar 20 yıl boyunca dönüşüm kategorisinde kalmalıdır.      
 
Ölü organik madde 

 
Seviye 1 yöntemi, yalnızca büyük dönüşüm kategorileri için (örn. Orman arazisinden orman arazisine) 
CSC'nin ölü organik madde içindeki tahminini dikkate almaktadır. Tüm ölü organik maddelerin 
dönüşüm yılında ortadan kaldırıldığı varsayılmaktadır, bu nedenle daha sonra mera arazisine 
dönüştürülmüş toprakta herhangi bir birikim yoktur. Ölü odun için karbon oranının 0,5 ton d. m.-1 ve 
ölü örtünün için 0,4 ton d. m.-1 olduğunu hatırlayınız. Bununla birlikte, kuru ağaç ve/veya ölü örtü için 
ülkeye özgü değerler mevcutsa, ülke DOM’deki CSC’yi diğer dönüşümler için de tahmin etmelidir.    
 
Referans: 2006 IPCC denklem: Cilt 4., Böl. 2: 2.23 

 
 
Mineral ve organik topraklar 

 
Burada Seviye 2 metodu uygulanmalıdır, çünkü çoğu arazi kategorisi için ülkeye özgü referans karbon 
stokları mevcuttur. Toprağın 20 yıllık geçiş döneminde yeni bir dengeye ulaştığı varsayımı ile genel 
yaklaşım, mera arasizine dönüşüm şeklindeki arazi kullanım değişikliklerinde kullanılabilir. Organik 
toprağın mera arasizine dönüşüm yönündeki arazi kullanım değişikliğine maruz kalması durumunda, 
emisyonlar, varsayılan emisyon faktörü ve metodu kullanılarak tahmin edilebilir. 
 
Referans: 2006 IPCC denklemler: Cilt 4., Böl. 2: 2.24 / 2.25 / 2.26 
        
 
 

Sulak alanlar (Tablo 4.D) 
 
Görev: Kategori ve kaynağa özgü veri yönetimi 
 
Mevcut durumda, bu görev için özel bir ihtiyaç bulunmamaktadır.  
 
Görev: Girdi verileri için yardımcı hesaplamalar  
 
Bu görev, sulak alan kategorisiyle ilgili yeni veriler elde edildiğinde uygulanır. Buna örnek olarak, ulusal 
izleme ve araştırma çalışmaları, bilimsel literatür veya diğer kaynaklardan ülkeye özgü verileri 
sayılabilir. Yeni veri (örneğin turba çıkarımı) uygulanırken veri kaynağının referansına atıfta 
bulunulmalıdır. Yeni verilerin toplandığı sulak alanlar altkategorileri için ortalama değerleri hesaplayın. 
 
Görev: Emisyon ve tutumların tahmini  
 
Sulak alanlarda emisyon ve tutumların hesaplanması, 2006 IPCC yönergelerine (Cilt 4, Bölüm 7) ve 
2013 Sulak Alanlar Eki'ne uygundur. Sulak alanlar; orman arazisi, tarım arazisi veya mera arazisi 
kategorilerine girmeyen herhangi bir alanı içermeyen, yılın tamamı veya bir kısmı için su ile kaplanmış 
veya suya doygun olan arazilerdir (IPCC, 2006). Emisyonların çift sayılmasını önlemek için buna dikkat 
edilmelidir. Ayrıca, emisyonların yalnızca drenaj, ıslatma, baraj inşaatı gibi insan faaliyetleri nedeniyle 
yönetilen sulak alanlar için tahmin edilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. 
 



 
 

Sulak alan kalan sulak alanlar 
 
Sulak alan kalan sulak alanlardan kaynaklanan emisyonlar, veri eksikliği nedeniyle mevcut durumda 
Türkiye tarafından tahmin edilememektedir. Arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliklerinin 
izlenmesi için kullanılacak yeni metodolojik yaklaşımların, yönetilen ve yönetilmeyen sulak alan kalan 
sulak alanlar arasında ayrım yapabileceği varsayılmaktadır. Bununla birlikte, yönetilen arazi türlerinin 
iç sulak alan mineral toprağı ile ulusal koşullara göre ayrıştırılması ve mümkünse ülkeye özgü emisyon 
faktörlerinin kullanılması doğru olacaktır. Su basmış arazilerin (rezervuarlar dahil), turbalık arazilerin 
ve kıyı sulak alanlarının, iç sulak alan mineral toprağı olan araziler arasından çıkarılması ve raporlamada 
tutarlı bir şekilde uygulanması önerilmektedir. Mevcut durumda CRF Tablo 4.D'de sulak alan kalan 
sulak alanların altında iki altkategori yer almaktadır; turba çıkarımı yapılan ve arazi kullanımı aynı kalan 
araziler ile su basmış ve arazi kullanımı aynı kalan araziler. 
 
Turbalık kalan turbalık araziler  
 
Mevcut durumda, bu alt kategori için emisyonlar rapor edilmektedir. Alan ve derinlik verilerini içeren 
Seviye 1 metodu uygulanır. Seviye 1 metodunun, hesaplamada, yönetilen turbalığın (hem “kalan” hem 
“dönüştürülmüş” olarak) toplam alanını, kullandığına dikkat edilmelidir.  
 
Tüm karbon havuzları  
 
Seviye 1 yöntemi için iki tür faaliyet verisine ihtiyaç vardır: yerinde toprak CO2-C emisyonlarını tahmin 
etmek için besin bakımından zengin ve fakir turbalıkların alanı ve yönetilen turbalıklarda saha dışı CO2-
C emisyonlarını tahmin etmek için turba çıkarma verisi (hacim veya kuru ağırlık). Varsayılan emisyon 
faktörü buna göre kullanılmalıdır. Saha dışı CO2-C emisyonlarının enerji amaçlı değil, sadece ve varsa, 
bahçecilik amaçlı turba kullanımı için tahmin edilmelidir. Diğeri, enerji sektörüne dahil edilecektir. 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan alan verileri, yıllık olarak il bazında turbalık çıkarımına izin 
verilmiş alandır. Aksi bildirilmedikçe, işlem derinliğinin 1 metre olduğu varsayılmaktadır. Hacim esaslı 
denklem, işlenen hacmi elde etmek için alan verisinin işlem derinliği ile çarpılmasıyla kullanılır. 
 
Referans: 2006 denklemler: Cilt 4., Böl. 2, 2.16, Böl. 7: 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.7           
 
Su basmış alan kalan araziler  
 
AKAKDO'da emisyonu tahmin etmeye gerek yoktur çünkü AKAKDO için özel bir metodolojik rehber 
mevcut değildir. Sürekli sular altında kalan arazilerde pirinç ekiminden kaynaklanan CH4 
emisyonlarının Tarım sektöründe tahmin edileceğini unutmayın. 
 
Turbalık araziye dönüştürülmüş araziler 
 
Mevcut durumda, bu altkategori için NO gösterim işareti kullanılmaktadır ve bu nedenle, burada 
emisyonları raporlamak gerekmemektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Su basmış araziye dönüştürülmüş araziler 
 
Canlı biyokütle 
 
Varsayılan yöntem, yalnızca canlı biyokütle için yıllık karbon stoğundaki değişimin tahminini 
öngörmektedir. Yıllık olarak su basmış araziye dönüştürülmüş arazi alanını kullanmaya dikkat edin. 
Türkiye tarafından bugüne kadar iki tip su basmış araziye dönüşüm bildirilmiştir; tarım arazisinden ve 
mera arazisinden. Bu bağlamda, biyokütle karbon stokları dönüşümden hemen önce bu iki alt 
kategoriye atıfta bulunmalıdır. Ancak, arazi kullanım değişiklikleriyle ilgili yeni faaliyet verileri mevcut 
olduğunda değişebilir. 
 
Referans: 2006 denklem: Cilt 4., Böl. 7: 7.10 
  
 
 

Yerleşimler (Tablo 4.E) 
 
Görev: Kategori ve kaynağa özgü veri yönetimi 
 
Bu görev için özel bir ihtiyaç bulunmamaktadır. 
 
Görev: Girdi verileri için yardımcı hesaplamalar  
 
Bu görev, yerleşim kategorisine ilişkin yeni veriler elde edildiğinde uygulanır. Bunlar, ulusal izleme ve 
araştırma çalışmaları, bilimsel literatür veya diğer kaynaklardan ülkeye özgü verileri kapsayabilir. 
Biyokütle birikim oranları, toprak karbon stokları veya ölü organik madde gibi yeni veriler uygulanırken 
veri kaynağının referansına atıfta bulunulması unutulmamalıdır. Belirli yerleşim birimleri altkategorisi 
için ortalama değerleri hesaplayın. İkincisi de, yerleşim kalan yerleşimler için özel bir tabakalaşma 
öngörülmediğinden, yerleşim yerlerine dönüşümleri ifade eder. 
 
Görev: Emisyon ve tutumların tahmini  
 
Yerleşimlerde emisyon ve tutum tahminleri, 2006 IPCC kurallarına uygundur (Cilt 4, Bölüm 8). 
 
Yerleşim kalan yerleşimler 
 
Yer üstü ve yer altı biyokütle 
 
Burada CSC'yi tahmin etmeye gerek yoktur. Seviye 1 varsayımına göre, canlı biyokütlede karbon 
stoklarında değişiklik yoktur. 
 
Ölü organik madde 
 
Burada CSC'yi tahmin etmeye gerek yoktur. Seviye 1 metoduna göre DOM için CSC tahmini yapmaya 
gerek yoktur. 
 
Mineral ve organik topraklar 
 
Burada CSC'yi tahmin etmeye gerek yoktur. Seviye 1 metoduna göre toprak için CSC tahmini yapmaya 
gerek yoktur. 
 



 
 

Yerleşime dönüştürülmüş araziler 
 
Yer üstü ve yer altı biyokütle 
 
Canlı biyokütlede CSC'nin tahmini Seviye 1 / Seviye 2 metotlarını takip etmelidir. Dönüşümden hemen 
önce ve sonra ülkeye özgü karbon stoklarını kullanarak, canlı biyokütlede yıllık değişimin tahmini için 
genel yaklaşım kullanılabilir. 
 
Referans: 2006 denklemler: Cilt 4., Böl. 2: 2.15 / 2.16 
 
Ölü organik madde 
 
Seviye 2 metodu, tüm ölü organik maddelerin dönüşüm yılında ortadan kaldırıldığını varsayar. Arazi 
kullanım dönüşümünün türüne bağlı olarak, geçiş sırasında doğrusal bir değişim işlevi uygulanabilir 
(örneğin, Stok-Fark yöntemi kullanılarak). Kuru ağaç için karbon oranının 0,5 ton d. m.-1 ve çöp için 0,4 
ton d. m.-1 olduğuna dikkat edilmelidir. Ancak, ülkeye özgü değerler mevcutsa, ülke bunları 
kullanmalıdır. 
 
Referans: 2006 IPCC denklem: Cilt 4., Böl. 2: 2.19 / 2.23 
 
Mineral ve organik topraklar 
 
Burada Seviye 2 yöntemi uygulanmalıdır, çünkü çoğu arazi kategorisi için ülkeye özgü referans karbon 
stokları mevcuttur. Toprağın 20 yıllık geçiş döneminde yeni bir dengeye ulaştığı varsayılarak, yerleşim 
yerlerinde arazi kullanım değişikliklerinde genel yaklaşım kullanılabilir. Organik toprağın yerleşim 
yerlerine dönüşüme maruz kalması durumunda (örneğin, tarım arazilerinden veya mera 
arazilerinden), emisyonlar varsayılan emisyon faktörü ve metodu kullanılarak tahmin edilebilir. 
 
 
Referans: 2006 IPCC denklemler: Böl. 2: 2.24 / 2.25 / 2.26 
        

 
Diğer araziler (Tablo 4.F) 
 
Görev: Kategori ve kaynağa özgü veri yönetimi  
 
Bu görev için özel bir ihtiyaç bulunmamaktadır. 
 
Görev: Girdi verileri için yardımcı hesaplamalar  
 
Bu görev için özel bir ihtiyaç bulunmamaktadır. 
 
Görev: Emisyon ve tutumların tahmini  
 
Diğer Arazilerde emisyon ve tutum tahmini 2006 IPCC kurallarına uygundur (Cilt 4, Bölüm 9). 
Emisyonların sadece yönetilen Diğer Araziler için tahmin edileceği vurgulanmalıdır. 
 
Diğer arazi kalan diğer araziler 
 
Bu kategorinin metodolojisi olmadığı için CSC'yi tahmin etmeye gerek yoktur. 2006 IPCC yönergelerinin 
öngördüğü varsayılan yöntem ve emisyon faktörü yoktur. Ayrıca, karbon stoklarındaki ve CO2 dışı 



 
 

emisyonlardaki ve tutumlardaki değişimlerin, Diğer Arazi kalan Diğer Arazi kategorisi için tipik olarak 
yönetilmediği varsayılarak değerlendirilmesi gerekmeyecektir (IPCC, 2003). 
 
Diğer araziye dönüştürülmüş araziler  
 
Bu altkategorideki CSC, yeni etkinlik verileri mevcut olduğunda tahmin edilmelidir. Diğer arazilerde 
arazi kullanımı değişiklikleri nadirdir, ancak doğada meydana gelebilir (örneğin orman bozulması). 
 
Yer üstü ve yer altı biyokütle 
 
Dönüşümden hemen önce ve sonra ülkeye özgü karbon stokları kullanılarak, canlı biyokütlede yıllık 
değişimin tahmini için genel yaklaşım kullanılabilir. Dönüşümden hemen sonra karbon stoğunun 
varsayılan olarak 0 olarak ayarlandığını unutmayın. 
 
Referans: 2006 denklemler: Cilt 4., Böl. 2: 2.16 
 
 
Ölü organik madde 
 
Diğer araziye dönüştürülmüş arazi kategorileri için DOM stokları hakkında verinin varolmasına bağlı 
olarak DOM'da CSC'yi tahmin etmek için bir Seviye 1 veya Seviye 2 metodu uygulanmalıdır. Katman 1 
metodu DOM’da CSC olmadığını varsayar, Katman 2 ise tüm DOM’un dönüşüm yılında yayıldığını 
varsayar. 
 
Referans: 2006 denklemler: Cilt 4., Böl. 2: 2.23 
 
 
Mineral toprak 
 
Genel metod, SOC stoklarının zaman içinde karşılaştırılmasıyla uygulanabilir. Varsayılan geçiş süresi 20 
yıla ayarlanmalıdır. Mümkünse, ülkeye özgü SOC stokları kullanılmalıdır. 
 
Referans: 2006 IPCC denklemler: Cilt 4., Böl. 2: 2.25 

 

 

Hasat edilmiş odun ürünleri (Tablo 4.G) 

 

Görev: Kategori ve kaynağa özgü veri yönetimi  
 
Tüm ülkeye özgü, hasat edilmiş odun ürünleri (HWP) ile ilgili verileri toplayın. Bu kategori, AKAKDO 
sektöründe net emisyon seviyesine ilişkin en önemli ikinci kategoridir. Bu bağlamda, bu kategoriye 
özel dikkat gösterilmelidir. HWP'nin resmi verileri FAO veritabanından da alınabilir: 
http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO. Çeşitli orman ürünleri değişkenleri ile ilgili faaliyet verileri 
bu veritabanından toplanabilir, ancak şu HWP kategorilerini dikkate almanız önerilir: Kereste, ahşap 
paneller ve kağıt. Mukavvanın kağıt kategorisinin bir parçası olduğu varsayılmaktadır. Bu kategoriler 
şimdi 2018/841 sayılı Tüzüğe (AB) göre hesaplamalarda yer almaktadır. Ülkenin sadece yerli kökenli 
hammaddeleri takip etmek için bir sistemi yoksa, endüstriyel yuvarlak odun üretimi (üretim, ithalat, 
ihracat) ve odun hamuru üretimi (üretim, ithalat, ihracat) ile ilgili veriler FAO veri tabanından ve buna 
göre hesaplanan yerli hasadın yıllık payından (hisse) elde edilmelidir.  
 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO


 
 

Görev: Girdi verileri için yardımcı hesaplamalar  
 
 “Kullanımdaki ürünlerde” karbon stoğundaki yıllık değişimi tahmininin genel yöntemi, birinci 
dereceden bozulma işlevi ve yarı ömre dayanan bir akış-veri yöntemidir. Genel olarak, yurtiçi tüketim, 
üretim verileri (yurtiçi hasat) artı ithalat eksi ihracat olarak hesaplanır. Bununla birlikte, endüstriyel 
yuvarlak odun ve/veya odun hamuru dışındaki mallar aynı zamanda HWP üretimi için hammadde 
görevi görebilir ve yerel hammaddenin reel oranı, ürün kategorilerine göre farklılık gösterir (Rüter ve 
Diederichs, 2012). Eğer ülke, sadece yerli menşeli olan hammaddelerin işlenmesini ayırt edemiyor ve 
belirleyemiyorsa, HWP kategorilerindeki kereste ve ahşap esaslı paneller için yerel mahsüllerden gelen 
hammaddenin yıllık payını tahmin etmek doğru olacaktır. HWP kategori kâğıt ve mukavva üretimi için 
yurt içinde üretilen odun hamurunun yıllık payını, yerel hasattan gelen hammadde olarak tahmin 
etmek de iyi bir uygulamadır (IPCC, 2014b). 
 
Adım 1: Yerel ormanlardan yerel HWP üretimi için endüstriyel yuvarlak odunların payını hesaplayın 
(fIRW). 
Adım 2: Yerli kağıt ve karton üretimi için yurt içinde üretilen kağıt hamuru payını hesaplayın (fPULP).  
Adım 3: Kereste ve ahşap paneller için ayrı ayrı, payı fIRW orjinal FAO üretim verisi ile ve yerel hasat 
temelinde değerler elde etmek için sonuçları birleştirin.  
Adım 4: Kağıt ve mukavva için her iki payı, fIRW and fPULP, orjinal FAO üretim verisi ile çarparak yerel 
hasat temelinde değerler elde edin. 
Adım 5: Varsayılan (Tablo 2.8.1) veya ülkeye özgü faktöre kullanarak değerleri m3 veya tondan kt C 
birimine çevirin. 
Adım 6: 1961'den önceki döneme ilişkin rakamları elde etmek için 12.6 denklemini uygulayarak her 
kategorideki yerli odun üretiminden yıllık karbon stoğu girişini geriye dışdeğerleme yapın; çünkü FAO 
istatistikleri 1961'den başlar (endüstriyel yuvarlak odun üretiminde yıllık artış oranı Tablo 12.3'ten; 
Avrupa için kullanılabilir. U değeri = 0,0151). 
 
Referans:  2014 IPCC denklemler: Böl. 2: 2.8.1 / 2.8.2 
Referans:  2014 IPCC table: Böl. 2: 2.8.1 
Referans:  2006 IPCC denklem: Cilt 4., Böl. 12: 12.6   
 
Görev: Emisyon ve tutumların tahmini  
 
FOD fonksiyonunu kullanarak, kereste, ahşap paneller ve kağıt ve mukavva gibi üç HWP kategorisinin 
tümü için karbon stoğundaki yıllık değişimi tahmin edin. FOD sabitindeki (k) her bir HWP kategorisi için 
Tablo 2.8.2'de varsayılan yarı ömrü kabul edin ve 1900 yılından günümüze kadar olan tahmini 
gerçekleştirin. HWP havuzundaki yıllık CSC'yi, tüm raporlama dönemi için bir sonraki yılla arasındaki, 
yani temel yıldan bugüne (ΔCi = Ci – Ci-1) olan fark olarak hesaplayın. C'u CO2'ye dönüştürmek için yıllık 
CSC'yi -44/12 ile çarpın. 
 
Referans:  2006 IPCC denklem: Cilt 4., Böl. 12: 12.1 
Referans:  2014 IPCC table: Böl. 2: 2.8.2      
 
 

İşlenen topraklara N girdisi nedenli doğrudan N2O emisyonları (Tablo 4.I)   
 
Görev: Emisyon ve tutumların tahmini  
 
İşlenen topraklara N girdileri nedenli doğrudan N2O emisyonlarının tahmini 2006 IPCC kurallarına 
uymalıdır (Cilt 4, Bölüm 11). Bununla birlikte, bu emisyonlar şu anda tarım sektöründe yer almaktadır. 
Herhangi bir organik veya inorganik N gübresi tarım arazisi ve mera arazisi dışındaki diğer arazi 



 
 

kullanım kategorilerinde uygulanırsa, N2O emisyonları Seviye 1 yöntemi ve varsayılan emisyon 
faktörleri kullanılarak tahmin edilmelidir. Örneğin, bazı kuzey ülkelerinde ilk aşamada ormanların 
gübrelenmesi yaygın bir uygulamadır. Aksi takdirde, bu emisyonların başka bir yere dahil edildiğini 
belirtin ve uygun gösterim anahtarını kullanın (IE). CRF Raporunda kullanılan gösterim anahtarına 
açıklama getirin. Yıllık doğrudan N2O-N emisyonlarını raporlama amacıyla N2O emisyonlarına 
dönüştürmek için 44/28 oranının kullanıldığını unutmayın. Mevcut sunumda, bir miktar gübrenin 
ayrıca yerleşim yerlerinde veya orman fidanlıklarında da kullanıldığı varsayıldığından, kategori IE olarak 
rapor edilmiştir. 
 
Referans:  2006 IPCC denklemler: Cilt 4., Böl. 11: 11.1 / 11.3      
 

 
Organik ve mineral toprakların drenajı, ıslatılması ve diğer işlemleri (Tablo 4.II)    
 
Görev: Emisyon ve tutumların tahmini  
 
CO2, N2O ve CH4 emisyonlarının tahmini 2006 IPCC rehberini (Cilt 4, Bölüm 2, Bölüm 7) ve 2013 Sulak 
Alan Ekini doğrultusunda yapılır. Bununla birlikte, bu emisyonların tahmini, emisyonların çift 
sayılmasını önlemek için özenle yapılmalıdır. İlk olarak, organik toprağın drenajına bağlı CO2 

emisyonlarının tahmin edildiği ve uygun olduğu durumlarda Tablo 4.A-4.F'ye dahil edildiği 
belirtilmelidir. İkinci olarak, organik toprağın ekimine bağlı doğrudan N2O emisyonlarının tarım sektörü 
altındaki Tablo 3.D'ye dahil edildiğine dikkat edin. Üçüncüsü, pirinç ekiminden kaynaklanan CH4 
emisyonlarının Tarım sektörüne de dahil edildiğine dikkat edin (Tablo 3.C). Emisyon dönüşümlerinde 
uygun oranları kullanın: CO2-C’yi CO2’ye dönüştürmek için 44/12, N2O-N’yi N2O’ye dönüştürmek için 
44/28 ve CH4-C’yi CH4’e dönüştürmek için 16/12. 
 
Ek olarak, drenaj ve ıslatmadan dolayı diğer emisyonlar tahmin edilmeli ve uygun olduğunda Tablo 
4.II'ye dahil edilmelidir: 

 drenaj yapılmış organik topraklardan kaynaklanan DOC kaybı nedeniyle yıllık saha dışı CO2-
C emisyonları, 

 drenaj yapılmış organik topraklardan yıllık CH4 kaybı, 

 İşlenmiş/drenaj yapılmış organik topraklardan kaynaklanan yıllık doğrudan N2O–N 
emisyonları (Tarım sektöründe bulunan ekili organik topraklar hariç), 

 ıslatılan organik topraklardan kaynaklanan CO2-C emisyon/tutumları, 

 ıslatılan organik topraklardan kaynaklanan CH4-C emisyon/tutumları, 

 ıslatılan organik topraklardan kaynaklanan N2O-N emisyonları, 

 İç sulak alan mineral topraklarında işlenen arazilerden gelen yıllık CH4 emisyonları (sadece 
işleme faaliyetleri su tablası seviyesini arazi yüzeyine ya da üstüne çıkarırsa) 

 
Referans:  2013 Sulak Alanlar Eki denklemler: Böl. 2: 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7, Böl. 3: 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 
3.5 / 3.6 / 3.8 / 3.9 (yakmadan), Böl. 5: 5.1 
 
 

Toprak organik maddesinin kaybıyla ilişkili N mineralizasyonu nedenli doğrudan N2O 
emisyonları (Tablo 4.III)   
 
Görev: Emisyon ve tutumların tahmini  
 
Doğrudan N2O emisyonlarının tahmini 2006 IPCC kılavuzu (Cilt 4, Bölüm 11) uyarınca yapılır. Bu 
emisyonlar, arazi kullanım değişikliği veya yönetiminden dolayı toprakta organik madde kaybıyla 
ilişkilidir. Şu anda, dönüşümlerden kaynaklanan tüm emisyonlar rapor edilmektedir. Bununla birlikte, 



 
 

arazi kullanım değişiminin neden olduğu toprak karbon değişimi pozitif olduğunda (karbon kazancı) bu 
N2O emisyonlarının tahmin edilmesi gerekli değildir. Örneğin, önceki arazi kullanımı, SOC'si 29,3 t C ha-

1 olan mera arazisinden 80,40 t C ha-1 olan yaprak döken ormana dönüşürse, toprak CSC'nin geçiş 
dönemi boyunca sonucu pozitif bir rakamdır (80,4-29,3/20=2,55). Doğrudan N2O-N’yi N2O emisyonuna 
dönüştürürken 44/28 oranını kullanmayı unutmayın. 
 
Referans:  2006 IPCC denklem: Cilt 4., Böl. 11: 11.8 
 

 
 
İşlenen topraklardan dolaylı N2O emisyonları (Tablo 4.IV) 
 
Görev: Emisyon ve tutumların tahmini  
 
Dolaylı N2O emisyonlarının tahmini 2006 IPCC rehberini takip eder (Cilt 4, Bölüm 11). N sızıntısından 
kaynaklanan dolaylı N2O emisyonları ve yönetilen topraklardan gelen yüzeysel akışlar, arazi kullanım 
değişikliği nedeniyle (yani doğrudan N2O emisyonlarından kaynaklanan) toprak organik madde 
kaybıyla ilişkili mineral topraklarda yıllık mineralize N miktarına dayanarak tahmin edilmektedir. 
Varsayılan emisyon faktörleri buna göre kullanılmalıdır. Ülke ayrıca, eğer bu veriler mevcutsa 
hesaplamada organik topraklardan mineralize edilmiş N miktarını da içermelidir. Sadece emisyonların 
çift sayılmasını önlemek için Tarım sektöründe tahmin edilmeyen N sızıntısı ve akıştan kaynaklanan 
dolaylı N2O emisyonlarını tahmin etmeyi ve raporlamayı unutmayın. 
 
Referans:  2006 IPCC denklem: Cilt 4., Böl. 11: 11.10 
 

 
 
Biyokütle yanması (Tablo 4.V) 
 
Görev: Kategori ve kaynağa özgü veri yönetimi  
 
Biyokütle yanmasından kaynaklanan emisyonların tahmininden önce ülkeye özgü iki tip veri 
toplanmalıdır. En önemli girdi değişkeni, her yıl toplanması gereken faaliyet verileridir (ör. yanmış 
alan). Toplanacak ikinci önemli değişken, orman yangınından etkilenen arazilerde toprak üstü 
biyokütledir. Ayrıca, orman yangını türleri hakkında ülkeye özgü veriler mevcutsa, ülke hangi karbon 
havuzlarının etkilendiğini ve orman yangında kaybedilen biyokütle oranının ne olduğunu tahmin 
etmelidir. 
 
Görev: Girdi verileri için yardımcı hesaplamalar 
 

Orman yangınlarından etkilenen orman arazilerinin yıllık bazda toprak üstü biyokütlesini hesaplayın. 

Ayrıca, orman yangınlarında kaybolan biyokütlenin ortalama oranını hesaplayın (ör. Her orman 

işletme şefliği veya orman işletme müdürlüğüne göre).s 

 

Görev: Emisyon ve tutumların tahmini  
 
Biyokütle yanmasına bağlı emisyon tahmini 2006 IPCC kurallarına uygundur (Cilt 4, Bölüm 2 ve Bölüm 
4). Günümüzde, biyokütle yanmasından kaynaklanan CO2 emisyonlarının biyokütlede yıllık karbon 
kaybının bir parçası olduğu tahmin edilmektedir  (Ldisturbance). Müdahale nedenli kaybolan karbon 
miktarını tahmin etmek için genel bir yaklaşım, müdahaleden etkilenen alana (ör. yakılan alan), yakılan 



 
 

alandaki ortalama yer üstü biyokütlesine ve orman yangınlarında kaybolan biyokütlenin ortalama 
kısmına dayanarak uygulanmalıdır. Biyokütle yanmasından kaynaklanan CO2 dışı emisyonlar, aynı 
zamanda her bir sera gazı için, genel emisyon faktörlerinin (CO, CH4, N2O, NOX ve NMVOC için) 
kullanılmasıyla genel bir metodoloji uygulanarak da tahmin edilebilir. Tarımsal atıkların tarlada 
yakılmasının Tarım sektörü altında tahmin edildiğine dikkat edin (CRF Tablo 3.F). 
 
Referans:  2006 IPCC denklemler: Cilt 4., Böl. 2: 2.14 / 2.27     
 
 

3. Mekansal verilerin yönetimi  
 
Görev: Faaliyet verilerinin toplanması ve güncellenmesi  
 
Mekansal veya faaliyet verilerinin toplanması (arazi kullanım alanları), AKAKDO sektöründe ulusal 
envanter tahminlerinin hazırlanmasında ilk adımdır. Faaliyet verileri, her yıl değiştiği için emisyon ve 
tutumların hesaplanmasındaki temel değişkenlerdir ve bu nedenle emisyon faktörlerinin aksine, 
varsayılan değerler kullanılamaz. Faaliyet verileri farklı kaynaklardan toplanabilir ve ülke tarafından 
tercih edilen bir hiyerarşi, BMİDÇS’nin TACCC'si gibi veri kaynağına farklı bakış açıları dikkate alınarak 
uygulanabilir. 
 
Tutarlı arazi temsili, AKAKDO’daki en önemli görevlerden biridir ve çeşitli gereksinimlere uyulmalıdır. 
2006 IPCC kılavuzuna göre, arazi temsili için üç farklı yaklaşım önerilmektedir ve tüm araziler altı geniş 
arazi kullanım kategorisine ayrılmalıdır. Bunlar: orman arazisi, tarım arazisi, mera arazileri, sulak 
alanlar, yerleşimler ve diğer arazilerdir. Bu arazi kullanım kategorilerinin her biri, “kalan arazi” ve 
“dönüştürülmüş arazi”  olarak alt gruplara da ayrılmaktadır. Ülke ayrıca, her kategorideki araziyi 
iklimsel veya ekolojik bölgelere göre ayırmayı veya sınıflandırmayı da seçebilir. Arazinin dönüşüm 
içinde kalacağı dönem varsayımı (geçiş dönemi) 20 yıldır. Bununla birlikte, ülke tarafından belirli bir 
karbon havuzunun (örneğin toprak) dengeye ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu 
kanıtlanırsa daha uzun olabilir. Bir diğer önemli gereksinim, faaliyet verileri ile emisyon ve giderim 
faktörü arasındaki tutarlılık ile ilgilidir. Bu, her bir arazi kullanım kategorisinin ve alt kategorilerinin, 
ülkeye özgü veya varsayılan olarak en uygun emisyon ve tutum faktörlerine karşılık gelmesi gerektiği 
anlamına gelir. Faaliyet verileriyle ilgili son önemli gereklilik, arazi kategorilerinin açık bir şekilde 
tanımlanması ve tüm raporlama dönemi boyunca tutarlı bir dizi faaliyet veri serisi sağlayan şeffaf bir 
arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişimi izleme sistemidir. 
 
Faaliyet verilerinin toplanması ve güncellenmesi 
 
Ülke, faaliyet verilerini elde etmek için ulusal istatistik kuruluşlarından (ör. TÜİK) elde edilen ulusal 
istatistikler yanında uluslararası veri tabanları (ör. FAOSTAT, Eurostat) ve raporlama süreçleri (ör. 
GFRA) gibi farklı kaynakları kullanabilir. Bu bağlamda, Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPIS) AB üye 
ülkelerinde büyük bir potansiyel göstermiştir ve özellikle tarımsal arazi kategorileri (tarım arazileri, 
mera arazileri) için veri kaynağı olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, yakın zamanda Türkiye 
için gelişmiş bir uydu tabanlı, detaylı AKAKDO izleme sisteminin geliştirilmesi ve AKAKDO faaliyet 
verilerinin mekansal olarak belirli bir şekilde değerlendirilmesine olanak verilmesi beklenmektedir. Bu 
tür faaliyet verileri, yakın zamanda yürürlüğe giren 2018/841 (Ek IIIa) sayılı Tüzük tarafından talep 
edilen 2006 IPCC kılavuz ilkelerinin 3. yaklaşımına uygundur. Faaliyet verileri, temel yıldan günümüze 
raporlama dönemi boyunca toplanmalı ve ülkenin tüm bölgeleri kapsamalıdır. Faaliyet verileri, veri 
kaynağına ve yönteme bağlı olarak yıllık veya periyodik olarak güncellenebilir. Veri kullanılabilirliğine 
ve kaynaklara bağlı olarak, her 3-5 yılda bir faaliyet verilerini güncellemek iyi olacaktır. 
 
 



 
 

Arazi geçiş matrisinin geliştirilmesi 
 
Faaliyet verilerinin tüm raporlama dönemini kapsaması gerekir ve temel yılın yanı sıra envanter, 
envanter yılıyla ilgili sürede en az iki zaman için arazi kullanım alanı hakkında veri gerektirir (IPCC 2006). 
İki faaliyet veri setinin karşılaştırılması, arazi kullanımı geçiş matrisiyle sonuçlanır. Veri kaynağı ve arazi 
kullanımı izleme sistemi ne olursa olsun, belirli bir arazi geçişini başka bir kaynakla doğrulamak iyi 
olacaktır. Örneğin, orman meşcere haritası, orman arazisinin faaliyet verilerinin doğrulanması için 
kullanılabilir. Ek olarak, uzman görüşü de alınabilir, bazı nadir arazi kullanım değişikliklerinin doğada 
meydana gelip gelmediği bu şekilde doğrulanabilir. 
 
Raporlama, CRF Tablo 4.1’i doldurmak için arazi geçiş matrislerinin geliştirilmesini gerektirmektedir. 
Bu tablo için arazi kategorileri arasında yıllık arazi kullanım değişikliği oranının bildirilmesi gerektiğine 
dikkat etmek önemlidir. Mevcut envanter yılı arazi kullanım kategorilerinin başlangıç alanlarının 
toplamı (kalan + buna dönüştürülmüş) toplam raporlama dönemi boyunca önceki envanter yılında aynı 
arazi kullanım kategorilerinin nihai alanlarının toplamıyla eşleşmelidir. Bazı ülkelerde, arazi geçiş 
matrisleri referans yıllarına göre geliştirilir (ör. ulusal orman envanteri içinde fotoğraf yorumlama, 
nokta örneklemesi vb.) ve yıllık matrisler daha sonra çoğunlukla enterpolasyon yöntemi kullanılarak 
bu temelde üretilir. Uydu tabanlı arazi kullanım izlemesi durumunda, yıllık geçiş matrislerini 
geliştirmek için gelişmiş analiz teknikleri uygulanabilir ve bu durum, doğadaki enterpolasyon yoluyla 
doğrusal eğilim ile karşılaştırıldığında daha gerçekçi yıllık değişiklikleri yansıtır. Bununla birlikte, 
uzaktan algılamayı kullanmanın dezavantajlarından biri, bilgisayar donanımı, insan kaynakları ve bilgi 
alanlarında büyük kapasiteler gerektiren pahalı bir veri işleme olmasıdır.       
             
 
Faaliyet verilerinin hazırlanması  
 
Aşağıdaki raporlama tabloları için genellikle hektar (ha) birimindeki faaliyet verileri (alan) 
hazırlanmalıdır: 4.1, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4. E, 4.F, 4.II, 4.III ve 4.V. Tüm altkategoriler arasındaki alanlarda 
yıllık değişikliklerin Tablo 4.1 için hazırlanması gerekirken, 4.A-4.F tabloları için mineral ve organik 
topraklar olmak üzere iki toprak türüne ayrılmış, 20 yıllık geçiş alanları hazırlanmalıdır. Ulusal dijital 
toprak ve iklim haritaları bu şekilde veri sağlamak için her yıl arazi kullanım katmanlarıyla 
kesiştirilebilir. Ek olarak, yönetim sistemleri, sulak alan toprağı veya rejimi (yani drenaj, yeniden 
ıslatma) veya benzeri haritalarda dijital katmanlar varsa, uygun şekilde kullanılmaları gerekir. Örneğin, 
bazı Seviye 1 yöntemleri, varsayılan bir stok değişim faktörü kullanılarak toprak karbon stok 
değişikliklerini tahmin etmek için bu formdaki faaliyet verileri gerektirir. 

 
 
4. Emisyon Faktörü (EF) veritabanının yönetimi  
 

Görev: Veri toplanması ve EF veritabanının güncellenmesi  
 
Emisyon faktörleri, sera gazı emisyon ve tutumlarının tahmin edilmesi için gerekli olan ikinci veri 
setidir. Bir emisyon faktörü (EF), belirli bir kaynak için belirli bir sera gazı salınımının faaliyet birimlerine 
göre ortalama emisyon oranı olarak tanımlanmaktadır (IPCC 1996). Emisyon faktörleri, çeşitli 
kaynaklardan, ulusal ve uluslararası istatistiklerden ve izlemeden, veritabanlarından, araştırma 
çalışmalarından, bilimsel makalelerden, teknik raporlar ve benzerinden toplanabilir. Ulusal veriler 
bulunmadığında resmi uluslararası kaynaklardan gelen verileri kullanmak iyi bir uygulamadır. Yanlış 
seçim, emisyonların ve tutumların eksik veya çok fazla tahmin edilmesine yol açabileceğinden uygun 
emisyon faktörünün kullanılmasının zorunlu olduğunu unutmayın. Genel olarak IPCC yönergeleri, 
tahmin için Seviye 1 yöntemleri seçildiğinde kullanılabilecek geniş bir emisyon faktörü listesi içerir. 



 
 

Ayrıca, AKAKDO için uygun olan büyük emisyon faktörleri setini de içeren, IPCC'nin emisyon faktörü 
veri tabanı da bulunmaktadır (EFDB: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php). 
 
Ulusal EF veritabanının güncellenmesi için aşağıdaki yaklaşım önerilmektedir: 
Adım 1: Yıllık bazda EF veritabanının iyileştirilmesini kontrol edin (ör. toplanan yeni EF, seçilen daha 
yüksek Seviye metodu, kategorinin anahtar kaynak olması, gibi).  
Adım 2: Tüm anahtar kategoriler için ülkeye özgü emisyon ve stok değişim faktörlerini toplayın. 
Adım 3: Diğer kategoriler (anahtar olmayan) için IPCC’de ilgili tüm varsayılan emisyon faktörlerini 
toplayın. 
Adım 4: Her kategoriye uygun olan belirli emisyon ve stok değişim faktörlerini atayın. 
Adım 5: Yeni veya iyileştirilmiş emisyon faktörleri elde edildiğinde veya tespit edildiğinde, EF 
veritabanına, sırasıyla, ekleyin veya veritabanını güncelleyin. 
Adım 6: Arşivde EF referanslarını saklayın (veri kaynağı, belirsizlik, arka plan verisi, vb).  
Adım 7: EF veritabanını her güncellediğinizde işlemi gerçekleştiren kişiyi ve güncelleme nedenini kayıt 
altına alın. 
 
 
    

5. KG/KK prosedürleri 
 

Görev: Kategoriye özgü KG/KK ve doğrulama  
 
Bu görev, AKAKDO sektörü için kategoriye özgü KG/KK prosedürlerini ve doğrulama faaliyetlerini içerir. 
Bu prosedürler ve faaliyetler KG/KK planının bir parçası olmalıdır. KG/KK planının geliştirilmesi ve 
uygulanmasının sorumluluğu, aksi kararlaştırılmadıkça envanter derleyicidedir. Bazı ülkelerin KG/KK 
ve doğrulama sisteminin tüm unsurlarının ele alındığı kendi KG/KK kılavuzunu da geliştirdiklerini, ancak 
bu unsurların ayrıntılı tanımının bu görevin kapsamı dışında olduğunu unutmayın. Hem genel hem de 
kategoriye özel KK faaliyetlerini içeren Türkiye'nin mevcut KG/KK planının, Ek II ve Ek III'teki kontrol 
listelerini kullanarak kurumlardaki sektörel uzmanlar tarafından yürütüldüğü varsayılmıştır. AKAKDO 
sektörü oldukça karmaşık olduğu için, uygulama zamanlaması ve sorumluluk tablosu dahil olmak üzere 
sektöre özgü KG/KK prosedürlerini içerecek olan sektöre özgü bir KG/KK planının geliştirilmesi 
önerilmektedir. Diğer bir seçenek ise şu anda eksik olan veya kısmen ulusal envanter sisteminin KG/KK 
planının kapsamında olan faaliyetleri tamamlamaktır. Bu görevin odak noktası, kategoriye özgü KG/KK 
ve AKAKDO sektörünün özelliklerine vurgu yaparak doğrulama yapmaktır.  
 
Kategoriye özgü KK prosedürleri 
 
Kategoriye özgü KK, genel envanter KK prosedürlerini tamamlar ve bireysel kaynak veya havuz 
kategorileri için yöntemlerde kullanılan belirli veri türleriyle ilişkilidir. Kategoriye özgü prosedürler, 
anahtar kategorilere ve önemli metodolojik ve veri revizyonlarının gerçekleştiği kategorilere 
odaklanarak, duruma göre uygulanır. 
 
AKAKDO uzmanları şu KK prosedürlerini uygulamalıdır: 

 Kullanılan doğru değerler üzerinde KK kontrolü  

 Girdi verilerin güvenilirliği üzerine KK kontrolü 

 Faaliyet verilerinin güvenilirliği üzerine KK kontrolü: 
o AD zaman serilerinin tutarlılığını kontrol edin 
o Eğilimleri ve uç değerleri değerlendirin. 
o Sıradışı geçişleri (doğada görülmesi beklenmeyenler) kontrol edin.  
o Faaliyet verisinin iyileştirilmesi/güncellenmesi içn en önemli nedeni belgeleyin. 

 Emisyon faktörlerinin güvenilirliği üzerine KK kontrolü: 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php


 
 

o Varsayılan IPCC emisyon faktörlerinin ülke koşullarında uygulanabilirliğini 
değerlendirin.  

o SG tahmininde kullanılacak ülkeye özgü emisyon faktörlerinin kalitesini değerlendirin 
(ör. CS faktörlerini geliştirmek için kullanılan arka plan verilerini kontrol etmek, 
yayınlanan çalışmalardan ve araşt.ırmalardan elde edilen CS emisyon faktörlerini 
kontrol edin) 

o Seviye 3 metotlarında kullanılan emisyon faktörlerini ve modellemeyi değerlendirin. 
o CS emisyon faktörlerinin büyüklüğünü diğerleriyle karşılaştırın (ör. IPCC varsayılan 

değerleri, diğer ülkelerin emisyon faktörleri). 
o Belirli bir karbon havuzu ve alt kategorisi için emisyon faktörlerini değerlendirin. 
o Emisyon faktörlerinin iyileştirilmesi/güncellenmesinin en önemli nedenini belgeleyin. 

 Hesaplamaların KK kontrolü: 
o uygun denklemlerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. 
o hesaplamalarda doğru birimlerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. 
o birim cinsinden doğru dönüşümü kontrol edin (ör.ha – kha, Mg C – Gg C , C – CO2  vb.). 
o sonuçların doğruluğunu kontrol edin (ör. yardımcı hesaplamalar).  

 KH'ye doğru dönüşümü kontrol etmek için KK kontrolü (ulusal tablolardan CRF tablolarına) 

 Referans ve varsayımların KK kontrolü  

 Tamlık için KK kontrolü  

 Karşılaştırılabilirlik için KK kontrolü: 
o diğer raporlama süreçlerinde ve ulusal istatistiklerde kullanılan faaliyet verilerini 

karşılaştırın (ör. FAO veritabanı, FRA vb.). 
o diğer kaynaklarda kullanılan emisyon faktörlerini karşılaştırın (örneğin, IPPC varsayılan 

değerleri, diğer ülkelerin emisyon faktörleri).   
 
Kategoriye özgü KG prosedürleri  
 
Kalite güvence faaliyetlerinin fiili envanter derlemesinin dışında yapılması iyi bir uygulamadır. Bunun 
anlamı, sera gazı envanterinde görev almayan bağımsız uzmanların KG sağlayabilmesidir. 2006 IPCC 
kılavuzunda uzman hakem değerlendirmesi ve denetimleri olmak üzere iki genel yaklaşım önerilmiştir. 
Genellikle zaman ve kaynak kısıtlamaları olduğu için, KG faaliyetleri anahtar kategorilere 
odaklanmalıdır. Uzman hakem değerlendirmesinin amacı hesaplamaların, varsayımların ve sonuçların 
doğruluğunu değerlendirmek iken, denetimler, KK adımlarının uygulandığını, kategoriye özgü KK 
prosedürlerinin KK planına göre uygulandığını ve veri kalitesi hedeflerine ulaşıldığını kontrol edebilir. 
BMİDÇS’nin yıllık inceleme raporunda ortaya çıkan bulgular ve konular da KG prosedürlerinin bir 
parçası olarak da ele alınabilir. 
 
Doğrulama 
 
Doğrulama, emisyon ve tutum tahminlerinin karşılaştırılmasını, envanter ve diğer bağımsız çalışmalar 
arasındaki faaliyet verilerini veya emisyon faktörlerini içeren bir dizi faaliyettir. Doğrulama 
yaklaşımlarının seçiminde dikkat edilmesi gerekenler arasında: ilgi ölçeği, maliyetler, istenen doğruluk 
ve hassasiyet seviyesi, doğrulama yaklaşımlarının tasarım ve uygulama karmaşıklığı, verilerin 
mevcudiyeti ve uygulama için gereken uzmanlık düzeyi yer almaktadır (IPCC, 2006). Bu kontroller, 
ulusal envanter tahminlerinin makul olup olmadığının doğrulanmasında son derece yararlıdır ve brüt 
hesaplama hatalarının tespitine yardımcı olur. 
 
 
 
 
 



 
 

6. Belirsizlik değerlendirmesi 

 
Görev: Belirsizlik değerlendirmesi ve zaman serisi tutarlılığı  
 
Belirsizlik değerlendirmeleri, uzmanların belirli bir miktarın gerçek değeri hakkında kesin bir bilgi sahibi 
olmadıklarını bildirmelerine yardımcı olur. Veri noksanlığı, verilerin temsiliyetinin olmaması, 
örnekleme ve ölçüm hataları, eksik veriler, raporlama hataları ve benzeri gibi birçok belirsizlik nedeni 
vardır. AKAKDO’da belirsizliği ifade etmek sorunlu olabilir çünkü AKAKDO, kısa veya uzun vadede 
emisyonların ve/veya tutumların mintarını ve iklimdeki yıl içi ve yıllar arası değişkenliği etkileyebilecek 
insan faaliyetleri ve biyokütle büyümesini içerir. Ancak belirsizlik değerlendirmesi, uzmanların, 
belirsizliklerin azaltılması ve envanterin genel olarak iyileştirilmesi için harekete geçmelerini 
sağlayacak şekilde belirsizlikleri anlamalarını destekleyebilir. 
 
Tüm sektörü kapsayan belirsizlik değerlendirmesi sağlamak için, bütün girdi verilerinde belirsizlik 
değerlendirmesi yapılmalıdır. Genel olarak, bunlar tahminlerde kullanılan faaliyet verilerini ve emisyon 
faktörlerini ifade eder. Bununla birlikte, kavramsallaştırma ve modellerden dolayı başka iki belirsizlik 
kaynağı daha vardır: Varsayımlar ve metodolojik seçim, farklı belirsizlik tahminleriyle sonuçlanabilecek 
veri ve bilgi gereksinimlerini belirler. Benzer şekilde, modellerin kullanımı, temsil edilebilirlik, 
enterpolasyon ve ekstrapolasyon sorunları gibi birkaç nedenden dolayı belirsizlik getirebilir. Bununla 
birlikte, sektörel uzmanlar, %95 güven aralığında kategoriye özgü belirsizlik tahminleri geliştirmek için 
gereken uygun veri ve bilgileri toplamaktan sorumludur. Nicel belirsizlik tahminlerini mevcut en iyi 
verileri kullanarak (örneğin ölçülen veriler, yayınlanan bilgiler, uzman görüşü vb.) üretmek veya 
varsayılan belirsizlik tahminlerini kullanmak iyi bir uygulamadır. Her üç belirsizlik kaynağının türü için 
belirsizlikleri ölçmek adına birçok spesifik teknik vardır (bakınız Cilt 1, Bölüm 3, IPCC 2006). 
 
Belirsizliği ölçmek için kullanılabilecek yaklaşımlardan biri olan deneysel verilerin istatistiksel 
analizinde aşağıdaki adımlar önerilmiştir (IPCC 2006): 
Adım 1: Emisyon faktörleri, faaliyet verileri ve diğer tahmin parametreleri için bir veri tabanının 
derlenmesi ve değerlendirilmesi. 
Adım 2: Ampirik dağılım fonksiyonları geliştirilerek verilerin görselleştirilmesi. 
Adım 3: Faaliyet verilerindeki ve emisyon faktörü verilerindeki değişkenliği temsil eden modellerin 
alternatif olasılık yoğunluk fonksiyonlarının yerleştirilmesi, değerlendirilmesi ve seçimi. 
Adım 4: Değişkenlik dağılımlarının ortalamasında belirsizliğin karakterizasyonu. 
Adım 5: Belirsizlikler uygun bir şekilde belirlendikten sonra, bunların toplam emisyonlardaki belirsizliği 
tahmin etmek amacıyla olasılıksal bir analizin girdisi olarak kullanılabilmesi 
Adım 6: Envantere girdi belirsizliklerinin hangisinin genel belirsizliğe büyük ölçüde katkı yaptığını 
belirlemek ve bu kilit belirsizliklerin iyi tahminleri geliştirme çabalarına öncelik vermek için önerilen 
duyarlılık analizi.  
 
Faaliyet verilerindeki belirsizlikler, bir kategori için emisyon faktörü veya emisyonlar belirlendikten 
sonra, herhangi bir yılda tüm envanter (sektör) için belirsizlik tahminleri sağlamak üzere 
birleştirilebilirler. 2006 IPCC rehberinde sunulan ve basit hata yayılım denklemlerini ve Monte Carlo 
veya benzer teknikleri kullanan iki yaklaşım vardır. Her ikisi de, Seviye metoduna ve sektörün farklı 
kategorileri için kullanılan verilere bağlı olarak uygulanabilir. 
 
Referans:  2006 IPCC denklemler: Cilt 1, Böl. 3: 3.1 / 3.2 
 
Emisyon ve tutum tahminlerinde zaman serisi tutarlılığı, raporlama dönemi boyunca tutarlı yöntem ve 
hesaplamaların kullanılmasıyla sağlanmalıdır. Zaman serilerindeki değişiklikler hemen hemen her yıl 
birkaç nedenden ötürü meydana gelir. Raporlama döneminin belirli yıllarındaki emisyon eğilimleri, 
stok iyileştirmesi, yeni yöntem ve/veya verilerin tanıtılması, yeni varsayımların yapılması, hataların 



 
 

düzeltilmesi gibi nedenlerle yeniden hesaplamalara yol açarak değişebilir. Zaman serileri tutarlılığının 
kontrolü genel envanter KK prosedürlerinin bir parçasıdır ve her kategori için zaman serileri girdi 
verilerinde zamansal tutarlılık, zaman serilerinde hesaplamalar için kullanılan algoritma ya da yöntem, 
zaman serilerindeki garip eğilimler ve zaman serilerinde uç değerleri içerir. Tam bir zaman serisi 
oluşturmak için kullanılabilecek ve gerekli IPCC kurallarına uygun olan özel metotlar mevcuttur 
(örneğin ekleme teknikleri). Teknikler şunlardır: Çakışma, vekil yöntem, enterpolasyon, eğilim 
ekstrapolasyonu ve veriler eksik olduğunda veya zaman serisinin iyileştirilmesi durumunda 
uygulanabilecek diğer teknikler. Bununla birlikte, ekleme tekniklerinin seçimi özenle yapılmalıdır, 
çünkü bu tekniklerin her biri her zaman uygun değildir, bu nedenle seçim, duruma göre yapılır (bakınız 
Tablo 5.1, Cilt 1, Bölüm 5, IPCC 2006). ). 
 
 
 
 

7. Diğer genel görevler  
 

Görev: Kategoriye özgü yeniden hesaplamalar  
 
Yeniden hesaplamaların tümü, karbon havuzları, alt kategori veya kategorideki metodolojik 
değişiklikler nedeniyle yapılan faaliyetlerdir. Genellikle, yeni verilerin mevcudiyeti, veri kaynağındaki 
veya veri toplama yöntemindeki kayma (AD, EF), daha yüksek Seviye 1 metotlarının kullanılması, 
inceleme bulgularına ve tavsiyelere cevap verilmesi, KG/KK prosedürleriyle tespit edilen hatalar. yeni 
kategorilerin eklenmesi, kategorilerin ayrıştırılması veya sınıflandırılması ve benzeri nedeniyle 
gerçekleştirilir. AKAKDO bölümünün ilgili alt bölümünde her yıllık sunumda kaynağa özgü yeniden 
hesaplamalara ilişkin açıklamalar yapmak iyi bir uygulamadır. Yeniden hesaplamaların ana 
nedenlerinin ne olduğu ve bunların emisyon seviyesini ve eğilimini nasıl etkilediği açıklanmalıdır. 
Önceki yıla ait emisyon tahmininde bir değişiklik olmadıysa, yeniden hesaplama yapılmadığını belirtin. 
 

Görev: CRF tablolarını doldurmak ve CRF Reporter’a aktarımı 
 
Emisyon ve tahliyelerin tahmin edilmesinden sonra, rakamların AKAKDO sektörünün ilgili CRF 
tablolarına aktarılması gerekmektedir (yani 4A, 4C, 4D, 4E, 4F, 4 (I), 4 (II), 4 (III), 4 ( IV), 4 (V), 4Gs1, 
4Gs2). Bu tablolar CRF Reporter web uygulamasından alınacaktır: 
https://unfccc.int/crfapp/view/listSubmission.jsf. Bundan önce, CRF tablolarının yapısının 
sonlandırılması gerektiği, yani alınan ve aktarılan excel dosyalarının formatının eşit olması gerektiği, 
aksi takdirde aktarımın başarılı olmadığı belirtilmelidir. Bu tabloların alınmasının ardından, 
uygulamada tamlık kontrolü yapma seçeneği de bulunmaktadır. Ayrıca, gösterim işaretlerinin 
kullanıldığı hücrelere açıklama getirdiğine dikkat edin. Gösterim anahtarı “IE” de, eğer varsa, hangi 
kategori emisyonunun tahsis edildiğini açıklar. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için CRF Reporter 
Kullanım Kılavuzunu okuyun (v6.0.5, Mart 2018).   
 

Görev: Kategoriye özgü planlı iyileştirmeler  
 
Kategoriye özgü planlı iyileştirmelerin açıklaması, Çalışma Programı ve Yıllık İş Planı'nın kısa vadeli 
planlı iyileştirmeleri ile uyumlu olmalıdır. Gelecek yıllık sunum için planlanan temel iyileştirmelerin ne 
olacağını duyurmak iyi bir uygulamadır. Sonuncusu veri toplama, metodolojilerin iyileştirilmesi, 
faaliyet verileri ve emisyon faktörleri, uzman kararları verme anlamına gelebilir. Ek olarak, planlı 
iyileştirmeler ERT tarafından inceleme sürecinde veya yıllık inceleme raporlarında ortaya çıkan 
sorunları ele almalıdır. Bu açıklamaları, UER'deki AKAKDO bölümünün ilgili alt bölümlerine ekleyin. 
 

Görev: UER’de UER’nda AKAKDO bölümünü geliştirmek ve güncellemek  

https://unfccc.int/crfapp/view/listSubmission.jsf


 
 

 
AKAKDO tahminlerinin derlenmesinden sonra, önceki yıllık sunumdan bu yana meydana gelen tüm 
değişikliklere göre AKAKDO bölümü iyileştirilmelidir. Bu, ilgili tablolardaki tüm emisyon değerlerinin 
güncellenmesini ve ayrıca eğer varsa emisyon faktörü, aktivite verileri ve diğer parametreleri içerir. 
Zorunlu olmamakla birlikte, UER'nun AKAKDO bölümünün yapısının BMİDÇS raporlama kılavuzlarında 
yer alan ana hatlara uygun olması iyi olacaktır (bakınız Karar 24 / CP.19). Böylece şeffaflık arttırılır ve 
gözden geçirme sürecinde hakemlerin çalışmaları kolaylaşır. AKAKDO bölümünün tüm bölümleri 
güncellemeye açık olmalıdır. 
 
 
 

8. Anahtar kategori analizi  
 
Görev: Anahtar kategorilerin belirlenmesi  
 
Anahtar kategori, ulusal envanter sistemi içinde öncelikli olan kategoridir çünkü bunun tahmini, bir 
ülkenin toplam sera gazı envanteri üzerinde mutlak seviye, eğilim veya emisyon ve tutum belirsizliği 
açısından önemli bir etkiye sahiptir (IPCC, 2006). 
 
Anahtar kategoriler, ülkeler için, veri toplama, derleme, KG/KK ve raporlama için envanter kaynaklarını 

tahsis ederken öncelikli olmalıdır. Ana amaçlar: 

 Veri ve metotları geliştirmek için mevcut kaynakları anahtar olarak tanımlanan kategorilere 
odaklamak. 

 Hangi düzeyde metodolojik karmaşıklık uygulanabileceğini analiz etmek (Seviye 2 ve 3 
metotları). 

 Kalite güvencesi ve kalite kontrolü açısından anahtar kategorilere daha fazla dikkat etmek. 
 

 
Anahtar kategorileri emisyon ve tutumlarını ulusal emisyon ve tutum mutlak değerlerine ve eğilimine 
katkıları açısından tanımlayan Anahtar kategori analizini gerçekleştirmede, iki metodolojik yaklaşım 
vardır 

 Yaklaşım 1: Önceden belirlenmiş bir toplu emisyon eşiği kullanılarak anahtar kategoriler 
tanımlanır. Anahtar kategoriler, azalan büyüklük sırasına göre toplandığında, toplam seviyenin 
yüzde 95'ini toplayanlardır. 

 Yaklaşım 2: Kategori belirsizlikleri veya parametre belirsizlikleri varsa, envanter derleyiciler 
tarafından kullanılabilir. Yaklaşım 2'de, kategoriler belirsizlik konusundaki katkılarına göre 
sıralanır. 

 
Anahtar kategori analizi, ulusal envanter derleyicisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Seviye ve eğilim 
değerlendirmesi AKAKDO ile ve onsuz hazırlanmalı ve anahtar kategori analizinin sonucu UER'e 
eklenmelidir. Yaklaşım 1 veya yaklaşım 2 tüm anahtar kategorileri tanımlayamazsa, anahtar 
kategorileri tanımlamak için nitel kriterlerin de kullanılabileceği belirtilmelidir. Birlikte ele alındığında, 
anahtar kategoriye %60'ın üzerinde katkıda bulunan altkategoriler, özellikle önemli olarak 
değerlendirilmelidir. Bunların bilinmesi, iyileştirmeler planlanırken, belirsizliklerin azaltılması ve 
benzeri süreçlerde önemlidir. AKAKDO sektörü için, önemli Sera gazı (alt) kategorileri (CO2, CH4, N2O) 
ve (alt) kategorilerdeki önemli karbon havuzlarını belirlemek çok önemlidir. 
 
Referans:  2006 IPCC denklemler: Cilt 1, Böl. 4: 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 
 



 
 

9. Referans Kütüphanesi (ör. EndNote) 
 

Görev: Referans kütüphanesi oluşturmak  
 
Sera gazı envanterinde yer alan her kurum veya kuruluşun referans kütüphanesi oluşturması iyi bir 
uygulamadır. Bu kütüphane, her envanter yılı için emisyon ve gider tahminlerini destekleyen tüm 
referansları ve belgeleri içermelidir. Bunlar, tüm referansları, el kitaplarını, raporları, araştırma 
çalışmalarını ve UER'de belirtilen diğer kaynakları içerir. Basit bir klasör (paylaşılan bir ağ üzerinde) 
olabilir, ancak gelişmiş literatür yönetimini amaçlayan mevcut yazılımlardan birinin (ör. EndNote, 
Mendeley, Qiqqa, Docear, Bookends vb.) kullanılması önerilir. Bu sayede, çalışmalar kolaylaşacak ve 
tüm ilgili dijital literatürün düzenlenmesi, oluşturulması ve keşfedilmesi daha kolay olacaktır. Bu tür 
yazılımların en büyük avantajlarından biri hızlı erişim ve otomatik yedeklemedir. 
 
 

10. Arşivleme prosedürleri 
 

Görev: Veri depolama, yedekleme ve arşivleme  

 
Arşivler, envanterin geliştirilmesi sırasında oluşturulmuş bir kayıt koleksiyonudur (referanslar, 
metodolojik seçim, uzman yorumları, revizyonlar, vb.). Arşivleme sistemi, envanter geliştirme 
sürecinin kritik bir bileşenidir ve herhangi bir ulusal envanter sistemini sürdürmek için önemlidir. 
Ulusal bir envanteri şeffaf ve tekrar üretilebilir hale getirmeye yardımcı olur ve gelecekteki envanter 
personeli ve kategori adayları (belirli bir sektörde tahmin geliştirmekten sorumlu kişiler) tarafından 
sonraki envanterlerin geliştirilmesini kolaylaştırır. Her yeni envanter döngüsü, önceki envanterin 
geliştirilmesi sırasında etkin veri ve doküman yönetiminden faydalanacaktır. 
 
Envanter faaliyetlerinin planlanması, hazırlanması ve yönetimi ile ilgili tüm bilgilerin belgelenmesi ve 
arşivlenmesi iyi bir uygulamadır. Arşivlenen bilgiler, tüm faaliyet verilerini, emisyon faktörlerini, 
yöntem seçimine ilişkin belgeleri, elektronik veri tabanlarına ilişkin ayrıntıları, çalışma sayfalarını ve 
kategori tahminleri için ara hesaplamaları içerir. Bu bilgiler aynı zamanda KG/KK prosedürleri, dış ve iç 
incelemeler, uzman kararları, yıllık anahtar kategorilerin dokümantasyonu ve anahtar kategori 
tanımlaması, planlı envanter iyileştirmeleri, yeniden hesaplamalar vb. İle ilgili dahili dokümantasyonu 
da içerir. Tüm arşiv dokümanlarının bir kopyası, hırsızlık veya felaket nedeniyle tüm kayıtları kaybetme 
riskini azaltmak için birden fazla yerde saklanır. 
 
Türkiye’nin envanter için tüm arşivleme işlemlerinin gerçekleştirilmesinden ve tüm destekleyici 
belgeler ile elektronik tabloların uygun şekilde tutulmasını sağlamaktan sorumlu olacak bir arşivleme 
koordinatörü seçmesi tavsiye edilmektedir. Arşivleme koordinatörü, çeşitli işlemlerde arşivleme 
prosedürlerini uygulamaktan ve tüm ekip üyelerinin hangi belgelerin arşivlenmesi gerektiği dahil 
olmak üzere arşivleme sorumluluklarını bilmelerini sağlamaktan sorumludur. Envanter ekibi üyelerinin 
izleyeceği arşivleme prosedürlerinin bir kontrol listesi dahil olmak üzere arşivleme protokolünün 
oluşturulması önerilmektedir. Arşivleme protokolü, dosyaların yönetimini, veri ve dokümantasyonun 
depolanması ve yedeklenmesinin yanı sıra depolama mekanizmaları ve konumlarını da tanımlamalıdır. 
Tüm bilgi ve belgeler, arşiv protokolü tarafından tanımlanan prosedürlere ve programa göre ulusal 
envanter derleyicisine sunulmalıdır. 
 
 
 
 
 



 
 

11. Senaryolar için modelleme  

 

Görev: AKAKDO için senaryo modellemesi için ilk adımlar 

 

Sera gazı projeksiyonlarının hazırlanması için modeller veya modelleme yaklaşımları gerekmektedir. 
Sera gazı projeksiyonlarının amacı, ulusal koşulları ve uygulanmış ve benimsenmiş politikaları ve 
tedbirleri göz önünde bulundurarak sera gazı emisyonu ve tutumlarında gelecekteki eğilimleri 
sunmaktır. Hedeflere yönelik ilerlemeyi değerlendirmek için ulusal ve uluslararası emisyon tahminleri 
kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu tür tahminler uygun politika ve tedbirleri belirlerken karar vericiler 
için önemli bir araçtır. 
 
AKAKDO, farklı arazi kategorileri, karbon havuzları ve sera gazları ile ilgilendiği için karmaşık bir sektör 
olarak kabul edilmektedir. Aslında, kategori ve kaynağa özel model uygulayarak bu kategorilerin ve 
karbon havuzlarının her biri için projeksiyonlar hazırlanabilir. Bununla birlikte, ülkenin AKAKDO 
sektöründe sera gazı emisyonları ve tutum projelerini uygulamak için kullanabileceği birkaç model 
bulunmaktadır. 
 
Projeksiyon yaparken üç farklı senaryoda hazırlanılması iyi bir uygulamadır (EEA, 2012): 

 Tedbirsiz (WOM): Seçilen bir temel yılda, mevcut veya ek politika ve tedbirlerin hiçbirinin 
uygulanmadığı varsayılmaktadır. 

 Varolan tedbirlerle (WEM): Projeksiyon derlemesi sırasında halihazırda kabul edilen 
politikaları ve tedbirleri kapsar ve bu kabul edilen politika ve tedbirlerin projeksiyonu yapılan 
yıllarda uygulanabileceği varsayılabilir,  

 Ek tedbirlerle (WAM): Mevcut durumda kabul edilen politika ve tedbirlere (WEM 
senaryosundaki) ek olarak henüz kabul edilmemiş ancak belirli bir gelecek yıldan itibaren kabul 
edilmesi ve uygulanması beklenen beklenen politika ve tedbirleri içerir. 

 
Ülkenin modelleme ve sera gazı projeksiyonlarını hazırlamayla başlayabilmesi için atması gereken ilk 
adımlar, şunları içermelidir: 

 Ulusal koşullara en uygun modellerin (ör. CBM-CFS, EFISCEN, EFDM, G4M, GLOBIOM, LUMP, 
CAPRI, FASST vb.) anahtar kategoriler, varolan veriler ve kapasiteler dikkate alınarak,  
araştırılması ve seçimi; 

 Gerektiğinde, modelleme için eğitimler ve kapasite geliştirme;  

 Türkiye için WOM, WEM ve WAM senaryolarının tanımı (kilit AKAKDO paydaşları ile kapsam 
analizi, senaryo analizi, hedeflerin tanımlanması, karşılaştırma kriterleri, ana dış faktörlerin 
tanımlanması vb.); 

 Varsayımların tanımı;  

 SG projeksiyonlarının modellemesi ve hazırlığı (ör. Öncelikle AKAKDO anahtar kategorilerine 
odaklanarak: orman arazisi, HWP).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12. Ulusal Bildirim ve İki Yıllık Rapora özgü bölüm 
 

Görev: Ulusal Bildirim (NC) ve İki yıllık Rapor (BC) hazırlığı için faaliyetler 

 
NC ve BR'nin BMİDÇS raporlama ilkeleri doğrultusunda hazırlanacağına dikkat etmek önemlidir. Her 
iki raporun kapsamı benzer olmakla birlikte, BR'deki raporlama ilkelerini takip eden raporlama 
gereksinimleri daha az kapsamlıdır. Her iki rapor için sunum, zamanlama, kılavuzlar ve ana hatları 
hakkında temel bilgiler Tablo 1'de özetlenmiştir. NC ve BR'de sağlanan bilgilerin en son yıllık envanter 
sunumunda sağlanan bilgilerle tutarlı olması önemlidir. Ulusal envanter düzenlemelerindeki önceki 
rapordan bu yana yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere, NC / BR ve UER arasındaki farklar 
tamamen açıklanmalıdır. Türkiye'nin, ilgili BMİDÇS kararları gereği raporlama tarihlerine saygı 
göstermesi tavsiye edilir. 
 
Tablo 1: BR ve NC raporlaması ile ilgili genel bilgiler  

Rapor BR NC 

Sunum 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren En son NC son tarihi 1 Ocak 2018  

Zamanlama Periyodik (2 yılda bir) Periyodik (4 yılda bir) 

Kılavuzlar UNFCCC gelişmiş ülkeler için iki yıllık raporlama 
rehberi (FCCC/CP/2011/9/Add.1, Ek 1, Karar 2/CP.17), 
Ortak tablo formatı (FCCC/CP/2012/8/Add.3, Decision 
19/CP.18), Finansal bilgilerin raporlanması için 
metodojiler (FCCC/CP/2015/10/Add.2, Decision 
9/CP.21) 

Sözleşmenin Ek I'ine dahil olan taraflarca 
Ulusal Bildirimin Hazırlanması İçin Rehber 
İlkeler, Bölüm II: BMİDÇS, ulusal bildirim 
hakkında raporlama ilkeleri 
(FCCC/CP/1999/7), Kyoto Protokolü 7. 
Maddesi için gereken bilgilerin 
hazırlanmasına dair rehber 
(FCCC/CP/2001/13/Add.3, Karar 22/CP.7) 

Ana hatlar  I. Yönetici özeti 

 II. SG emisyon ve tutumlarıyla ilgili ulusal 
koşullar 

I. Sera gazı emisyonları ve eğilimleri hakkında bilgi III. SG envanter bilgileri 

II. Nicel, ekonomi çapında emisyon azaltma hedefi  

III. Nicel, ekonomi çapında emisyon azaltma 
hedeflerinin ve ilgili bilgilerin elde edilmesinde 
ilerleme 
A. Azaltma eylemleri ve etkileri 
B. Emisyon azaltma ve tutum tahminleri ve piyasaya 
dayalı mekanizmalardan ve AKAKDO faaliyetlerinden 
birimlerin kullanımı 

IV. Politikalar ve tedbirler 

IV. Projeksiyonlar V. Projeksiyonlar ve politika ve tedbirlerin 
toplam etkisi 

 VI. Güvenlik açığı değerlendirmesi, iklim 
değişikliğinin etkileri ve uyum önlemleri 

V. Gelişmekte olan ülkelere mali, teknolojik ve 
kapasite geliştirme desteği sağlanması 
A. Finans 
B. Teknoloji geliştirme ve aktarma 
C. Kapasite geliştirme 

VII. Finansal kaynaklar ve teknoloji transferi 

 VIII. Araştırma ve sistematik gözlem  

 IX. Eğitim, öğretim ve kamu bilinci  

VI. Diğer raporlama konuları  

 Ekler 

 
Bu görev, AKAKDO sektörü ile ilgili yapılacak faaliyetlere odaklanmalıdır. Her iki raporda da politikalar 
ve tedbirler ile projeksiyonlar olmak üzere iki bölüm için daha fazla çaba gösterilmesi önerilmektedir. 



 
 

NC ve BR, sera gazı emisyonları ve tutumlarında en önemli etkiye sahip olan politika ve tedbirler 
hakkında bilgi vermelidir. Bu, AKAKDO sektörü için de geçerli olmalıdır. Ülke, sera gazı emisyonları ve 
uzaklaştırılmasında en büyük etkiye sahip olan politika ve tedbirlere nasıl öncelik verdiğini 
tanımlamalıdır. Bu politikalar ve tedbirler, sera gazı emisyonlarını zamanla azaltmak için gösterdikleri 
ilerlemeyi izlemek ve değerlendirmek amacıyla açıklanmalıdır. AKAKDO sektöründeki tüm politikalar 
ve tedbirler, hangi politikaların ve tedbirlerin artık mevcut olmadığını kontrol etmek için raporlamadan 
önce her seferinde gözden geçirilmelidir. Bu bilginin her iki rapora da dahil edilmesi gerekir.  
 

BMİDÇS raporlama kurallarına göre, her politika ve tedbirin sunulması, aşağıdaki konu başlıklarının her 

biri hakkında bilgi içermelidir: 

• İsim ve kısa açıklama, 

• Hedefler, 

• Etkilenen Sera gazı, 

• Politika veya tedbir tür veya türleri, 

• Uygulamanın durumu, 

• Uygulayıcı kurum veya kurumlar, 

• Maliyetler (isteğe bağlı), 

• Sera gazı dışı hafifletme faydaları (isteğe bağlı) 

• Diğer politika veya tedbirlerle etkileşim (isteğe bağlı). 

 
Ülke, projeksiyonları mevcut tedbirlerle bildirir (zorunlu), ancak tedbirsiz ve ek tedbirlerle yapılan 
projeksiyonu da rapor edebilir. AKAKDO sektöründe sera gazı projeksiyonunu sunmak için kullanılan 
metodoloji şu bilgileri içermelidir: 

 Kapsanan gazlar (e.g. CO2), 

 Modelin türü, orijinal amacı ve modifikasyonlar (örneğin, yukarıdan aşağıya model, aşağıdan 
yukarıya model, muhasebe modeli, uzman görüşü), 

 Modelin güçlü ve zayıf yönleri, 

 Politikalar ve önlemler arasındaki örtüşme ve sinerji konuları, 

 Mevcut ve önceki rapordaki temel varsayımlar ve aralarındaki varsayom farklılıkları, 

 Projeksiyonların temel varsayımlara duyarlılığı. 
 

 



 
 

 

 

Bu belge, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle üretilmiştir. 

Yayının içeriğinden yalnız AESA firması sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini 

yansıtmamaktadır. 

 


