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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Eğitim ve Destek İhtiyaçları Analizi (TANA) Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık 

(AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Teknik Destek Projesi kapsamında 

Bileşen 2: Analitik araç ve rehberlerin geliştirilmesi Faaliyet 2.1 çerçevesinde yer almaktadır.  

Bu rapor, Türkiye’nin SG Envanterinin hazırlanmasında rolü olan kurumların eğitim ihtiyaçlarının 

analizini kapsamaktadır. AKAKDO ile ilgili alınan BMİDÇS ve AB kararları uyarınca AKAKDO 

sektöründeki karbon stoklarının hesaplanması ve SG emisyon ve tutumların raporlanmasına yönelik 

ulusal ve yerel kapasitenin iyileştirilmesini amaçlayan bir eğitim programının oluşturulmasına ilişkin 

ihtiyaç ve boşlukların belirlenmesine ve değerlendirilmesine odaklanılmıştır. Bilhassa, AKAKDO SG 

raporlama alanından sorumlu iki ana bakanlığa (Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı) bağlı Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün kapasite 

artırma ve ilave eğitim ihtiyaçları kapsama dahil edilmiştir. 

Sera gazı (SG) emisyon ve tutumlarının raporlanması özellikle AKAKDO sektöründe zordur çünkü arazi 

örtüsü kategorilerinin belirlenmesi ile karbon stoku, emisyon ve tutumlarının hesaplanmasında pek çok 

belirsizlik söz konusudur. SG envanterinde genel standartların iyileştirilmesi ve uluslararası standartların 

karşılanması için bilgi ve kapasite açısından mevcut ve muhtemel boşlukların analiz edilmesi 

gerekmektedir. Özellikle AKAKDO alanında Avrupa’da yaşanan gelişmelere uyumun sağlanması, 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik gereklilikleri ışığında ve AB İklim politikası ve mevzuatıyla 

uyumlaştırma açısından önemlidir.   

Her ne kadar Türkiye’de sera gazı raporlama sürecine ilişkin kurumsal düzenlemeler sürece dahil olan 

tüm taraflar için memnun edici düzeyde olsa da ve Ulusal Envanter raporlaması on yılı aşkın bir süredir 

yapılsa da UER’yi (Ulusal Envanter Raporu) oluşturan veri ve bilgilerde bazı hata ve eksiklikler tespit 

edilmiştir. Aktivite verilerinde (AV) genel iyileştirilmelerin yapılması, mekânsal veri setlerinin kullanımı 

ve entegrasyonuna ilişkin kapasitenin artırılması ve tüm arazi kullanımı kategorileri ve alt kategorileri 

için karbon stok ve karbon değişimi modelleme ve hesaplamalarında kapasitenin güçlendirilmesi 

öncelikler olarak belirlenmiştir.  
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GİRİŞ 
Özellikle AKAKDO sektöründe sera gazı (SG) emisyon ve tutumların raporlanması arazi örtüsü 
kategorilerinin belirlenmesiyle karbon stok, emisyon ve tutumlarının hesaplanmasında pek çok belirsizlik 
olduğu için zordur. Mevcut proje kapsamında AKAKDO sektöründe yıllık SG Envanteri raporlama 
standartlarının iyileştirilmesinde Türk Hükümeti’ne destek verilmesi amaçlanmaktadır. SG envanterinde 
standartların genel olarak iyileştirilmesi ve bu raporlama çalışmalarında uluslararası standartların 
yakalanması için bilgi birikimi ve kapasite açısından mevcut ve muhtemel boşlukların analiz edilmesi 
gerekmektedir. Bilhassa, AB’de yaşanan gelişmelerle uyumlaştırma, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ile 
AB İklim politikası ve mevzuatına uyumun sağlanması ışığında önem taşımaktadır.   

Rapor, Bileşen 1 (AKAKDO alanında Stok Analizi ve Araştırma ihtiyaçları) kapsamındaki  Faaliyet 1.1 
ve Faaliyet 1.2’de, özellikle Türkiye’nin sera gazı (SG) envanterinde AKAKDO sektörünün iyileştirilmesi 
için mevcut veri ve metodolojilerin kullanılmasının desteklenmesi açısından nasıl bir kapasite artırma 
ihtiyacı bulunduğuna dair elde edilen sonuçlar temel alınarak hazırlanmıştır ve Faaliyet 2.2 - TANA 
kapsamında elde edilen bulgular temelinde uygulamalı eğitim dahil olmak üzere bir eğitim programının 
geliştirilmesi ve uygulanması çerçevesinde kapasite artırma faaliyetleri için girdi sağlayacaktır. 

Hedef ve Kapsam  

Genel Hedef - Proje 
Projenin genel hedefi, bilimsel kanıtlara paralel bir şekilde iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla 
ortaya konulan çabalara katkı sağlamak amacıyla antropojenik SG emisyonlarını azaltmaktır. Daha 
özele indirgemek gerekirse, proje Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) İyi Uygulama 
Kılavuzu temelinde AKAKDO sektörü için gelişmiş analitik temelin oluşturulmasına destek verecektir. 
Bu bağlamda, AKAKDO faaliyetleriyle ilişkili sera gazlarının emisyon ve tutumlarıyla karbon stoklarının 
hesaplanması amacıyla arazi alanları için uygun mevcut durum bilgilerinin belirlenmesine ve Kyoto 
Protokolü seviyesinde bir raporlama sisteminin kurulmasına destek sağlanacaktır. 

Dolayısıyla, genel hedef düşük karbonlu kalkınmaya yolunda orta ve uzun vadeli, dirençli iklim 
politikasının hazırlanması için ulusal ve yerel kapasitenin artırılmasıdır ve böylece aşamalı olarak AB 
iklim politikası ve mevzuatıyla uyumlaştırmanın sağlanmasıdır. 

Spesifik Hedef - Faaliyet 
Eğitim ve Destek İhtiyaçları Analizi (TANA) kapsamında ulaşılmak istenen hedef, AKAKDO ile ilgili 
alınan BMİDÇS ve AB kararları uyarınca AKAKDO sektöründeki karbon stoklarının hesaplanması ve 
SG emisyon ve tutumların raporlanmasına yönelik ulusal ve yerel kapasitenin iyileştirilmesini amaçlayan 
bir eğitim programının oluşturulmasına ilişkin ihtiyaç ve boşlukların belirlenmesi ve değerlendirilmesidir.   

Kapsam 
TANA faaliyetinin kapsamı envanter sürecini ilgilendiren tüm konularda AKAKDO Çekirdek Grubunun 
bilgi birikimin artırılması ve AKAKDO sektöründeki raporlama düzeyinin yükseltilmesidir. Özellikle dikkat 
edilecek hususlar arasında şunlar yer almaktadır: (i) AKAKDO envanter değerlendirmesine ilişkin 
unsurlar; (ii) arazi kullanım kategorilerinde SG emisyon ve tutumlarıyla karbon (stok) sayımı ve 
hesaplamaları için kullanılacak metodolojiler; (iii) Türkiye’de kullanılan mevcut sistemler de dahil 
mekânsal izlenebilir arazi tanımlaması için metodolojiler ve arazi alanlarının yansıtılması; (iv) AKAKDO 
ve işlenmiş orman ürünleri hesaplamalarında modelleme ve senaryoların geliştirilmesi (v) kalite 
değerlendirme ve kalite kontrol prosedürleri; ve (vi) anahtar kategori analizinin belirsizlik 
değerlendirmeleri. 

Arka plan bilgisi 

AKAKDO sektöründeki mevcut durum 
Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 2004 yılında taraf olmuş ve 
Kyoto Protokolü’nü 2009 yılında onaylamıştır. Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke olarak, Türkiye’nin 
amacı AB müktesebatıyla tam uyumlaştırmanın sağlanmasıdır. Türkiye her ne kadar BMİDÇS, Ek 1’de 
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yer alan ülkeler arasında olsa da ve her yıl BMİDÇS Sekreteryası’na Ulusal Envanter Raporu (UER) ve 
Ulusal Sera Gazı Envanteri sunma yükümlülüğü olsa da, ülke Kyoto Protokolü Ek B’de yer almamaktadır 
ve dolayısıyla niceliklendirilmiş bir emisyon sınırlaması veya azaltım taahhüdü yoktur. 

Yıllık SG envanter raporlamasına ilişkin uluslararası gereklilikler 
BMİDÇS yıllık envanter raporlama kılavuzlarında, diğer sektörlerin yanı sıra, arazi kullanımı, arazi 
kullanımı değişikliği ve ormancılık (arazi tabanlı yaklaşım) ile ilişkili arazi birimlerindeki faaliyetlerin 
neden olduğu antropojenik sera gazı emisyonları ve tutumlarının kaynak ve yutaklara göre 
hesaplanması ve raporlanmasına yönelik rehber bilgiler sunulmaktadır. İlkesel olarak, bu yaklaşımla 
antropojenik sera gazı kaynak ve yutaklarıyla ilişkili arazi birimlerindeki faaliyetlere yönelik “duvardan 
duvara (wall-to-wall)” kapsamlı bir envanter oluşturulmaktadır. Kural itibariyle SG envanterlerinin şeffaf, 
tutarlı, tam, karşılaştırılabilir, doğru ve IPCC kılavuzları ve rehber dokümanlarındaki metodolojilerle 
uyumlu olması gerekmektedir. BMİDÇS yıllık envanter raporlamalarında 2006 IPCC Ulusal Sera Gazı 
Envanterleri Kılavuzu’nun uygulanması gerekirken, 2006 IPCC Kılavuzu’nu tamamlayan 2013 Sulak 
Alanlar Eki’nin kullanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, BMİDÇS ülkeleri emisyon ve tutumların 
hesaplamalarında kullanılan metodolojileri iyileştirmek konusunda da teşvik etmektedir. Raporlama 
geçmişteki bir zaman dönemi aralığını kapsayacak şekilde yapılır, genellikle bu zaman aralığı 1990’dan 
başlayıp günümüze kadar gelir ve bu zaman serisi de envanterin merkezini oluşturur. 

Emisyon azaltımında BMİDÇS’nin rehber ilkelerini kullanan AB, Paris İklim Değişikliği Anlaşması 
kapsamında 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine kıyasla %40 azaltma 
taahhüdünde bulunmuştur. Ekim 2014 tarihinde AB liderleriyle varılan ve arazi kullanımı sektörü dahil 
tüm sektörlerin AB’nin 2030 emisyon azaltım hedefine katkı sağlaması gerektiğini belirten uzlaşıyı 
takiben Temmuz 2016’da Avrupa Komisyonu arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve ormancılıktan 
(AKAKDO) kaynaklanan sera gazı emisyon ve tutumlarının 2030 iklim ve enerji çerçevesine entegre 
edilmesi için bir mevzuat teklifi sunmuştur. Teklif kapsamında, her bir Üye Devlet için bağlayıcılığı olan, 
"no debit" kuralı olarak bilinen bir taahhüt belirlenmiştir. Bu taahhüt arazi kullanımından kaynaklanan 
emisyonların tamamının telafi edilmesi amacıyla sektördeki eylemler vasıtasıyla atmosferden eşit 
miktarda karbondioksit (CO₂) tutumunun sağlanmasını gerektirmektedir. Her ne kadar Üye Devletler bu 
taahhüdü Kyoto Protokolü kapsamında 2020’ye kadar üstlenmiş olsalar da, söz konusu teklif 
çerçevesinde AB kanunlarına göre taahhüt 2021-2030 dönemi için geçerlidir. AB yasal düzenlemeleri 
ve AKAKDO sektörü üzerindeki etkisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ek 2. 

Türkiye’nin yıllık envanteri 
BMİDÇS tavsiyeleri uyarınca, Türkiye de sera gazı envanteri için referans yılı olarak 1990 yılını 
seçmiştir. 2006 IPCC Ulusal SG Envanterleri Kılavuzu’nu uygulayan ama elinde mekânsal izlenebilir 
yüksek çözünürlüklü arazi verileri olmayan Türkiye genellikle arazi tabanlı emisyon hesaplamalarında 
Tier 1 ve Tier 2 metotlarını1 kullanmaktadır.  C stokları ile SG emisyon ve tutumlarındaki değişiklikler 
birbirini takip eden yıllar içinde değerlendirilmiş ve raporlama sürecinde iyileştirmeler yapılmıştır. 

Türkiye AKAKDO sektörü emisyon ve tutumlarını 2007 yılından bu yana her yıl UER raporunda 
sunmaktadır. En son gözden geçirilen envanter sunumu Nisan 2016 raporu ve henüz gözden 
geçirilmemiş en güncel sunum ise Nisan 2017 raporudur. BMİDÇS tarafından yapılan gözden geçirme 
kapsamında 2016 envanter raporunda, özellikle tamlık, şeffaflık, tutarlılık, karşılaştırılabilirlik ve doğruluk 
ilkeleriyle ilişkili hata ve eksikliklerin olduğuna işaret edilmiştir (ayrıca bkz. önceki proje raporları ve 
sunumları).   

Faaliyet 1.22 için hazırlanan raporda da belirtildiği üzere, her bir kategori ve alt kategorideki SG emisyon 
ve tutumlarıyla yıllık değişikliklerin hesaplanmasında emisyon faktörleri (EF) ve aktivite verileri (AV) 

                                                           
1 Sera gazı seviyelerinin hesaplanmasında basit ve daha genel formüllerden ülkeye özgü verilerin 
kullanıldığı formüllere kadar değişen seviyelere karşılık gelen ve ülkelerin seçtiği metodolojik tier 
kademeleri uygulanır. Tier 1, hesaplama katsayıları için IPCC kılavuzlarındaki varsayılan değerleri ulusal 
aktivite verilerini temel alarak kullanan varsayılan metottur. Tier 2 kapsamında her bir ülkedeki ulusal 
koşullara özgü katsayı verileri kullanılmaktadır. Tier 3 metotları genellikle daha karmaşıktır ve 
modelleme ile yüksek çözünürlüklü arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliği verilerinin kullanılmasını 
gerektirir. 
2 Faaliyet 1.2 Araştırmaların Türkiye SG envanterinde AKAKDO sektörünün iyileştirilmesinde sağlayabileceği 
destek hakkında rapor  
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kullanılmaktadır ve bunlar doğruluk düzeyi açısından kritik önem taşımaktadır. (Aktivite) verilerinin 
mevcudiyeti ve kalitesi büyük önem arz etmektedir. Bu noktada Türkiye’nin yeterli bilgi birikimi ve 
deneyim eksikliği vardır, bu nedenle eğitim ve kapasite geliştirmenin merkezini bu konu oluşturmaktadır. 
Veri eksikliğinin giderilmesi ilgili birimler arasında bilgi paylaşımıyla ve ilgili veri setlerinin 
uyumlaştırılmasıyla sağlanacak ve böylece genel veri kalitesi iyileştirilecektir. Hedefe yönelik eğitim 
sayesinde veri analizi ve karbon stokları, karbon stok değişimi ve sonucunda oluşan karbon ve karbon 
dışı sera gazları emisyon ve tutumlarının hesaplanmasına ilişkin kapasite güçlendirilecektir. Hem veri 
mevcudiyeti hem de teknik kapasitenin iyileştirilmesi, Türkiye’nin daha yüksek Tier kademelerinde 
raporlama yapmasına imkan tanıyacak ve Türkiye’deki SG emisyonlarının raporlanmasında genel bir 
gelişim sağlayacaktır. 

Organizasyon ve Kilit Paydaşlar  
Türkiye’de sera gazı envanteri hazırlanması ve bunu takiben yapılan raporlama süreci, bakanlıkların 
ilgili birimlerinin her birinin ayrı rol ve sorumluluk üstlendiği, iyi organize edilmiş ve şeffaf bir katılımcı 
yapıyla yürütülmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık envanterin hazırlanmasından ve CRF Reporter sistemi üzerinden 
online olarak doğrudan BMİDÇS SG Envanter platformuna sunmaktan sorumlu ulusal yetkili kuruluştur. 
Yıllık raporlamanın yanı sıra, TÜİK, OSİB ve GTHB’den kilit uzmanlarla birlikte AKAKDO sektörü online 
raporlarının hazırlanmasından da sorumludur, bu kapsamda ilgili AKAKDO verileri düzenli bir şekilde 
güncellenmekte ve CRF tablolarına yüklenmektedir. 

AKAKDO sektörü hesaplamalarının yıllık Ulusal Envanter Raporu’na girdi olarak hazırlanmasından ve 
zamanında sunulmasından (UER), sorumlu olan başlıca iki kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) 
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na (GTHB) bağlı aşağıdaki genel müdürlüklerdir: 

i. OSİB’e bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Orman arazisi (kategori 5A) ile ilişkili veriler 
(turbalık yönetim faaliyetleri dahil) ve ilgili karbon stokları, tutum ve emisyon analiz ve 
hesaplamaları için kilit verileri sağlayan kuruluştur. Aynı bakanlık çatısı altında faaliyet gösteren 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM) ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
(DSİ) de ormanla ilgili verilere katkı sağlamaktadır.  

ii. GTHB’ye bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) diğer anahtar arazi kategorileri, yani 
Mera (5B), Tarım arazisi (5C), Sulak alan (5D), Yerleşim yerleri (5E), ve Diğer arazi (5F) 
kategorilerindeki ilgili veri, analiz ve hesaplamaları sağlamaktadır. Genellikle bu kategorilerdeki 
spesifik veriler konusunda Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) ile Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü TRGM’ye destek vermektedir. 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) bünyesinde yer alan ve bu projenin faydalanıcısı olan İklim 
Değişikliği Daire Başkanlığı’na (İDDB) göre, Türkiye’de SG emisyon ve tutumlarını raporlamaya yönelik 
mevcut kurumsal yapı etkili bir şekilde işlemektedir ve etkin ve zamanında raporlama yapılmasına imkan 
veren bir mekanizma vardır. ÇŞB’yi temsilen projenin genel koordinasyonundan sorumlu İDDB proje 
kapsamında idari bir role sahiptir ve AKAKDO alanında veri sunma görevi yoktur.  

Yukarıda ifade edildiği üzere, Türkiye’de AKAKDO sektöründe SG raporlama süreci, bu proje 
kapsamında AKAKDO Çekirdek Grubu içerisinde birlikte çalışan çeşitli bakanlıklar ve müdürlükler 
tarafından yürütülmektedir. Bu grup AKAKDO alanındaki raporlamanın iyileştirilmesine rehberlik 
etmektedir ve yukarıda sıralanan bakanlık ve müdürlüklerde çalışan görevlilerden oluşmaktadır. 
AKAKDO Çekirdek Grubu, bu proje kapsamında SG raporlama alanında kapasite güçlendirilmesi 
faaliyetlerinin hedef grubudur. 

METODOLOJİ 

Eğitim ve Destek İhtiyaçları Analizi (TANA), Türkiye Ulusal SG Envanterinin ve envanterle ilişkili 
raporlamanın kalitesinin artırılması için ilgili bakanlık, müdürlük ve başkanlıklar içerisindeki kapasite 
güçlendirme ihtiyacını yansıtmaktadır. Bu bağlamda, bu paydaşların münferit ihtiyaçlarının analiz 
edilmesinin dışında, söz konusu faaliyet, Bileşen 1- AKAKDO alanında Envanter Analizi ve Araştırma 
ihtiyaçları (yani Faaliyet 1.2) çalışmasının sonuç ve çıktılarının devamı niteliğindedir.  
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TANA, kullanılan metodoloji ve veri kaynakları, KG/KK prosedürleri, belirsizlik değerlendirmeleri ve 
anahtar kategori analizi, diğer raporlama yükümlülüklerine (örn. projeksiyonların üretildiği UB’ler ve 
İYR’ler) ilişkin gerekliliklerin yerine getirilme yetkinlikleri ve Bileşen 1 kapsamında belirlenen veri 
boşluklarıyla ilişkili muhtemel kapasite güçlendirme ihtiyaçlarını ele almaktadır.  

Kapasite artırma ve destek açısından gerçek ihtiyacı düzgün bir şekilde değerlendirebilmek amacıyla, 
mevcut sorumluluklar ve görev dağılımı dahil olmak üzere Türkiye’deki sera gazı envanteri hazırlama 
ve raporlama sürecini yürüten kurumsal yapı analiz edilmiştir. İlgili bakanlık ve müdürlüklerde 
uluslararası ortak standartlara ilişkin mevcut kapasite ve bilgi birikimi, çeşitli raporların masa başında 
değerlendirilmesi (yani BMİDÇS resmi dokümanları, proje dokümanları ve sunumları (örn. Proje ToR’u, 
başlangıç raporu, faaliyet raporları ve çalıştay raporları)), ilgili personelle boşluk ve eğitim ihtiyaçlarına 
yönelik yapılan kişisel incelemeler ve görüşmeler (ilgili kilit paydaşlarla 24-27 Nisan 2018 tarihlerinde 
görüşmeler yapılmıştır; görüşme yapılan kişilerin listesi için bkz. Ek 1) vasıtasıyla gözden geçirilmiştir.  

İlgili bakanlık ve müdürlüklerdeki kilit personelle yapılan toplantılar sırasında, proje kapsamındaki 
Faaliyet 1.2 sonucunda ulaşılan bilgilerden faydalanılmıştır. SG envanterini desteklemek üzere 
yapılacak araştırmaların rolünü değerlendirmek amacıyla, Faaliyet 1.2 çerçevesinde AKAKDO 
sektöründe yeterli düzeyde bir SG envanteri hazırlanmasına ilişkin veri gereksinimlerini temel alan 
araştırma konuları analiz edilmiştir. Bu sayede ortaya araştırma konuları ve bunlarla ilişkili boşluklardan 
oluşan kapsamlı bir liste ortaya çıkarılmıştır.  

Faaliyet 1.2 sonucu oluşan bu liste, ilgili araştırma alanlarındaki muhtemel bilgi eksikliklerini 
değerlendirmek üzere kullanılmıştır. Belirlenen araştırma alanlarının her biri üzerinde kilit personelle 
görüş alışverişinde bulunulmuş ve muhtemel kapasite ihtiyaçları kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. 
Ek olarak, toplantılar sırasında pek çok potansiyel öğrenim alanını içeren bir tablo da sunulmuş ve 
kısaca görüşülmüştür. Söz konusu tablo yalnızca görüş alışverişi amacıyla hazırlanmıştır ve eğitim (T) 
veya destek (A) alanları için (daha genel ya da daha teknik bir eğitim ya da desteği tanımlayan) çeşitli 
kategorilere bölünmüş şekilde daha ayrıntılı açıklamaları içeren başlıca alanları göstermektedir. Her bir 
konu için paydaşlar tarafından değerlendirilmek ve gerekirse değiştirilmek üzere bir öncelik sırası 
belirtilmiştir. 

Bölüm 2’de belirtilen kilit paydaşlardan gelen personelden tabloyu değerlendirmeleri, ihtiyaç görmeleri 
halinde belirtilen çeşitli eğitim konuları üzerinde değişiklik, düzeltme veya eklemeler yapmaları ve 
yorumlarını eklemeleri istenmiştir. Tüm değişikliklerin eklendiği tablo Türkiye’de AKAKDO alanındaki SG 
raporlama eğitim ve destek ihtiyaçlarına yönelik tavsiyeler açısından temel oluşturmaktadır (bkz. Ek 3). 

Eğitim ve İhtiyaç Analizi ile tavsiyeler Bölüm 4’te sunulmuştur ve uygulamalı mentor eğitimleri ile çalışma 
ziyareti dahil (Faaliyet 2.2 kapsamında) uygun bir eğitim programı hazırlanmasına yönelik girdi 
sağlamaktadır. 

EĞİTİM VE DESTEK İHTİYAÇLARI DEĞERLENDİRMESİ  

Genel görünüm 
En güncel UER ile ilgili gözden geçirme komisyonu tarafından belirlenen eksikliklerin ele alınması, 
AKAKDO Çekirdek Grubu’nun eğitim ve destek ihtiyaçlarının belirlenmesiyle yakından ilgilidir.  

2006 IPCC Kılavuzları uyarınca raporlamanın GPG-LULUCF (AKAKDO iyi uygulama rehberi) uyarınca 
yapılması ve diğer sektörlerdeki iyi uygulamalarla tutarlı olması gerekmektedir. Bu bağlamda, yeterli 
düzeyde SG raporlama sürecinde aşağıdakiler ele alınır3: 

• IPCC Kılavuzları bağlamında hesaplama metodunun seçilmesi; 
• Envanter hazırlanması sırasında çapraz kontroller için kalite güvence ve kalite kontrol 

prosedürleri; 
• Envanter hesaplamalarının gözden geçirilmesini ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak için 

dokümante edilecek, arşivlenecek ve raporlanacak veri ve bilgiler; 

                                                           
3 Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı değişikliği ve Ormancılık İyi Uygulama Rehberi – Hükümetler Arası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC), 2003 (http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/gpgAKAKDO/gpgAKAKDO_contents.html) 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_contents.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_contents.html
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• Eldeki kaynakların zaman içerisinde belirsizliklerin azaltılmasına yönelik kullanılmasını ve 
gerçekleşen iyileştirmelerin izlenebilmesi amacıyla kaynak veya yutak kategori düzeyinde ve 
envanterin tamamı için belirsizliklerin niceliklendirilmesi.  

Ayrıca, GPG-LULUCF kapsamında AKAKDO sektörünün arazi alanlarının tutarlı yansıtılması, alan 
hesaplamaları ile emisyon ve tutumların hesaplanması için örnekleme, doğrulama konularındaki spesifik 
özellikleriyle ilgili rehber bilgilerin yanı sıra Kyoto Protokolü kapsamındaki ek gerekliliklerin yerine 
getirilmesi için Sözleşme çerçevesinde yapılan AKAKDO sektörü raporlamasının nasıl 
tamamlanacağına dair bilgiler sunulmaktadır. 

En son BMİDÇS yıllık envanter değerlendirmesinden4 anlaşıldığı üzere, Türkiye’nin Ulusal Envanter 
Raporu’nda raporlama unsurlarının çoğuyla alakalı hata ve eksiklikler tespit edilmiştir. Bunların her biri 
için 2006 IPCC Ulusal Sera Gazı Envanterleri Kılavuzları’na (kısaca: 2006 IPCC Kılavuzları) ve ARR’de 
2016 Türkiye UER bulguları hakkındaki geribildirimlere bakılabilir (bkz. Ek 4). Genel itibariyle, gözden 
geçirme sırasında belirlenen ve önceki envanter raporlarında da sorun teşkil eden hususlar tamlık, 
şeffaflık, tutarlılık, karşılaştırılabilirlik ve doğruluk ile ilişkilidir. 

Uzman gözden geçirme ekibinin (ERT) bulguları, proje dokümanlarında (proje ToR dokümanı, projenin 
Başlangıç Raporu, faaliyet raporları ve sunumlar) yer alan gözlemlerle tutarlıdır ve teknik destek ve 
eğitim açısından belirli alanlara işaret etmektedir. Yapılan doküman analiziyle ÇŞB, OSİB ve GTHB’den 
kilit paydaşlarla yapılan toplantılar sırasında alınan geribildirimler de aynı ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. 
Bilhassa, Faaliyet 1.25 kapsamındaki çalıştayın sonuçlarından biri olarak Çekirdek Grubu üyeleri 
tarafından daha fazla kapasite oluşturma çalışması özellikle talep edilmiştir.1.2:  

Dolayısıyla, ilgili başkanlık ve müdürlükler için gereken eğitim ve destek konularına ilişkin yapılan 
değerlendirme genel itibariyle projenin ToR dokümanında öngörülen desteğe uygun olmakla birlikte kimi 
ilave teknik destek alanları ve/veya belirlenen alanlarda bazı uyarlama (“ince ayar”) gereklilikleri tespit 
edilmiştir. Söz konusu bulgular raporun devamında açıklanmaktadır. 

Genel bulgular 

AKAKDO sektörü 
Türkiye AKAKDO sektöründeki emisyon ve tutumları BMİDÇS’ye 2006 yılından beri raporlamaktadır ve 
Ulusal Envanter Raporu’nda (UER) 2007’den beri sunmaktadır. Mevcut kurumsal yapılandırma 
içerisinde iki ana bakanlığın (OSİB ve GTHB) 6 arazi kategorisi için temel hesaplamaları yaptığı, TÜİK’in 
verileri derleyerek UER’yi hazırladığı mekanizma memnuniyet verici şekilde işlemektedir.  

Raporlama konusundaki sorunsuz yapıya rağmen, ülkenin raporlarda yukarıda sıralanan hususlara 
ilişkin genel kalite düzeyini iyileştirmesi gerekmektedir. Özellikle, raporun tutarlılık, tamlık ve doğruluk 
ilkeleri açısından iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Tutarlılık ilkesi, raporun tamamında tüm hesaplamaların 
tutarlı yapılmasını ve temel verilerin tutarlı kullanılmasını gerektirir, söz konusu hesaplama ve veriler 
önceki SG raporlarıyla da uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde, hesaplamalarda başka veri setleri metotları 
ya da kademeleri kullanıldıysa bunların gerekçelerinin düzgün bir şekilde açıklanıp raporlanması 
gerekir. Doğruluk ilkesi, altı arazi kullanımı kategorisi ve ilgili alt kategorilerde AKAKDO faaliyetlerinden 
kaynaklanan karbon stok değişimleriyle SG emisyon ve tutumlarına yönelik hesaplamalarla ilişkilidir. 
Tamlık ilkesi tüm arazi kategorilerinin ve alt kategorilerinin kapsanması anlamına gelir. Ancak, verilerin 
mevcut olmaması, emisyon veya tutum gerçekleşmemesi ya da düzgün hesaplamaların yapılmasının 

                                                           
4 Uzman Gözden Geçirme Ekibinin (ERT) BMİDÇS gözden geçirme rehber ilkelerine göre 2016 envanter sunumu 
değerlendirmesi  
 
5 “… çoğu paydaş, SG Envanterinin spesifik gerekliliklerine dair personelin bilgi birikiminin iyileştirilmesi 
ve derinleştirilmesi, veri toplama ve analizi için iyi uygulamaların paylaşılması ve geliştirilmesi ile gerekli 
veri setlerinin kalite ve kapsamını iyileştirmeye yardımcı olacak yeni teknolojilerin geliştirilmesine hız 
kazandırılması amacıyla kapasite artırma çalışmalarına ihtiyaç olduğu kanaatindedir” (Faaliyet 1.2: 
Türkiye’de SG Envanterinde AKAKDO sektörünün iyileştirilmesinin desteklenmesine yönelik 
araştırmanın rolü hakkında rapor – sayfa 13) 
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mümkün olmaması halinde raporda söz konusu boşluklar görülebilir. Bu boşluklar (“NA”, NO”, veya “NE” 
olarak ifade edilir) için de uygun bir gerekçe ve açıklama yapılmalıdır. Mevcut durumda, Türkiye’nin 
envanter raporlarında çok fazla sayıda boşluk bulunmaktadır. Tutarlılık, tamlık ve doğruluk AKAKDO 
sektöründeki sera gazlarının etkili ve güvenilir bir şekilde raporlanmasında kritik önem taşıyan unsurlar 
olarak değerlendirilmektedir.  

SG kaynak ve yutaklarıyla bunların antropojenik ve doğal bileşenlerinin analizine ve anlaşılmasına özel 
dikkat gösterilmelidir, bunun temelini de iyileştirilmiş, sağlam ve süreç odaklı modelleme yaklaşımları ile 
atmosferik SG ölçümleriyle yerinde ve uzaydan arazi gözlemleri kullanan değerlendirme yöntemleri 
oluşturmaktadır.  

 

Sektördeki genel yetkinlik düzeyinin ilerletilmesi ihtiyacının yanı sıra, söz konusu yetkinlik ve bilgi 
birikimine sahip kişi sayısının da artırılması gerekmektedir. AKAKDO sektöründe yetkin personel 
sayısının sınırlı kalması, risk oluşturması itibariyle bir zayıflık olarak değerlendirilmektedir.  TÜİK dahil 
ilgili müdürlükler ve sorumlu daire başkanlıklarındaki genel kapasite ve yetkin personel sayısı artışı, 
kamu sektörünün dışındaki (yani özel sektörde) daha iyi fırsatlardan dolayı personelin ayrılması 
hususundaki evrensel sorunu beraberinde getirecek ve bu da AKAKDO alanındaki yıllık raporlamalarda 
istenmeyen bir baskıya neden olacaktır.  

İlgili ülke dokümantasyonunun analizi ve toplantılardaki geribildirimler temelindeki kişisel analizler, 
TANA ile ilişkili olarak aşağıdaki genel gözlemlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır: 

- Söz konusu daire başkanlıkları ve müdürlükler 2006 IPCC Kılavuzları uyarınca AKAKDO 
hesaplamalarını yapacak genel kapasite ve teknik bilgi birikimine sahiptir fakat belirli alanlardaki 
spesifik bilgiler konusunda eksiklikler vardır (ayrıntılı bilgi için bkz. bölüm 3.3). 

- Raporlamada daha yüksek tiere geçmek için Türkiye’nin belirli konulardaki teknik eğitime (bölüm 
3.2.3) ve eğitimli personel sayısına vurgu yaparak genel kapasitesini beslemesi gerekir. 

- Arazi tabanlı bilgilerle mekânsal veri setlerinin entegrasyonunun olmaması AKAKDO raporlaması 
açısından önemli bir engel olarak görünmektedir çünkü arazi kullanımı kategorileri ve alt 
kategorilerinin güvenilir biçimde tanımlanmasını ve geçmiş zaman serilerinin oluşturulmasını 
engellemektedir, değerlendirilen alan ve AKAKDO raporlamasının yapıldığı arazi alanı arasında 
boşluk olmasına neden olmaktadır. 

- Genellikle uyuşmayan verileri bir araya getiren veri setlerinde entegrasyonun uyumlu olmaması 
(örn. farklı veri toplama ölçekleri, farklı ve birbirleriyle uyuşmayan sınıflandırma standartları, vs.) 
AKAKDO raporlamasında değerli verilerin kaybolmasına neden olmaktadır. 

- Mevcut envanter raporlarında emisyon veya tutum hesaplamalarının yapılmadığı çok sayıda 
kategori ve alt kategori vardır. Çoğunda sera gazları “not occurring” (gerçekleşmemiştir) veya “not 
estimated” (hesaplanmamıştır). Arka plan verilerinin mevcut olmadığı ve/veya algoritmaların 
kullanılması için yeterli kapasite olmadığı anlaşılmaktadır. Özellikle ulusal aktivite verileri ile 
güncel emisyon faktörleri ve emisyon katsayılarının olmaması (bilinmemesi) bu sorunun 
nedenidir. Bunların güncellenmesine yarayacak bilimsel çalışmalarla bu sorun yeterince 
çözülecektir. 

- Bakanlıklar (teknik) İngilizce konusundaki yetersizlikten bahsetmektedir. Bu dil sorunu orijinal 
IPCC Kılavuzları gibi İngilizce hazırlanan resmi dokümanların düzgün bir şekilde anlaşılmasının 
önünde engel oluşturmaktadır. Ancak, teknik dil kursu ihtiyacı müdürlükler ve bakanlıklarda kurum 
içi bir sorun olarak değerlendirilmektedir ve yeterli personelin seçilmesi/işe alınmasıyla ve kurum 
içi kursların düzenlenmesiyle çözülmelidir. 

Belirlenen araştırma konularıyla ilişkili TANA  
Faaliyet 1.2 kapsamında AKAKDO sektörü envanterinin iyileştirilmesi için farklı araştırma konuları 
belirlenmiştir. TANA faaliyeti çerçevesinde bu verinin kullanılması ya da üretilmesi için eğitime (yani 
araştırma alanlarında eğitim) ne ölçüde gerek olduğu değerlendirilmiştir. İlgili kurumlarla yapılan 
toplantılarda elde edilen geribildirim aşağıda Tablo 1’de sunulmuştur. Bu tablo kullanılarak belirlenen 
eğitim ihtiyaçları, kurumlara sunulan taslak tablo (tablo in Ek 3) kullanılarak münferit bir şekilde 
belirlenen ve Bölüm 3.3’de ayrıntılı bir şekilde ele alınan eğitimlerle büyük oranda eşleşmektedir. 

Tablo 1 – Faaliyet 1.2 kapsamında belirlenen araştırma konularıyla ilişkili eğitim ihtiyaçları 
AKAKDO sektörü envanterinin iyileştirilmesi 
amacıyla belirlenen araştırma konuları 

Eğitim ve Destek İhtiyaçları Talep Eden 
Kurum 

Anahtar arazi örtüsü kategorileri için mekânsal verilerin iyileştirilmesi  
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AKAKDO Eğitim ve Destek İhtiyaçları  

Genel konular 
AKAKDO sektörünün tamamında, SG raporlama sürecinin uygun yapılamamasında birden fazla alanı 
ilgilendiren bazı hususlardan bahsedilebilir.  

ERT tarafından belirtildiği üzere, özellikle mevzuattaki orman arazisi tanımı ve CORINE arazi örtüsü 
bilgilerinin zaman serileri olmak üzere başlıca iki arazi kullanımı kategorisi veri kaynağındaki uyuşmazlık 
nedeniyle tutarlı bir arazi çerçevesi sağlayacak orman tanımı ve arazi örtüsü verisi mevcut değildir. 
Özellikle, envanter için gerekli aktivite verileri (örn. farklı veri toplama ölçekleri ve farklı orman arazisi 
tanımları) uyuşmamaktadır. Ayrıca, uzaktan algılama değerlendirmelerini temel alan LPIS arazi örtüsü 
tanımları da yine farklılık arz etmektedir. Bu da arazi alanlarında eksik ya da fazla sayım riskini 
artırmaktadır. 

Ek olarak, orman arazisi ve mera, tarım arazisinde mera ve tek yıllık bitkiler arasında olmak üzere bazı 
arazi kullanımı kategorileri arasında karışıklık yaşanmaktadır. Muhtemelen yukarıda belirtilen 
uyuşmazlık, arazi kullanım alanlarında ve dolayısıyla hesaplamalarda görülen büyük ve açıklanmayan 
boşluklara neden olmaktadır (proje TOR6 dokümanında da belirtilmiştir). Arazi alanı verilerinin 2006’nın 
ötesine ekstrapolasyonuna dair UER’de açıklama yapılmamıştır ve Türkiye veri setinde mekânsal 
bütünlük sergileyememiştir. Genel olarak, ERT’nin envanter sunumu değerlendirmesinde, arazi 
bilgilerinin şeffaf işlenmediği ve raporlanan bilginin tutarsız olduğu, bunun da özellikle tarım arazisi ve 
meralarda olmak üzere tüm arazi kategorilerindeki hesaplamaların güvenilirliğini ortadan kaldırdığı tespit 
edilmiştir. 

Türkiye’nin arazi kategorileri açıklamalarını netleştirmesi ve zaman serilerinin tamamında toplam arazi 
alanının bütünlüğünü kontrol etmesi gerekmektedir. Bu noktada, ülkenin tamamı için zaman içerisinde 
mekânsal olarak tutarlı bir arazi kullanım kategorisi dökümü oluşturulmasında yukarıda belirtilen tutarlı 
ve uyumlu veri çerçevesinin mevcut olması çok önemli bir girdidir. 

                                                           
6 Türkiye 2015’te 22,682 milyon hektar için raporlama yapmıştır fakat toplam arazi alanı 78 milyon hektardan 
fazladır. Bu da büyük ölçüde alanın ve ilgili emisyon ve tutumların eksik olması demektir (kaynak: AKAKDO Projesi 
TOR dokümanı). 

1990’dan bu yana, Corine, Envanis ve LPIS’i birleştiren 
tutarlı Arazi Kullanımı Matrisi 

Ortak anlayış TRGM / OGM 

Türkiye için Ulusal Orman Envanterinin (UOE) 
tamamlanması 

UOE’yi Orman Amenajman 
Planlarıyla bağlantılı 
kullanmanın yolu 

OGM 

C stokları ve SG hesaplamalarının iyileştirilmesi  
İklim ve toprak türlerine göre meralarda ortalama toprak 
üstü ve toprak altı C stokları  

Modelleme ve hesaplamalara 
ilişkin eğitim  

TRGM / OGM 

İklim (ekozon) ve toprak türlerine göre toprak C stok 
değerleri  

TRGM / OGM 

Hacim/DBH biyokütle denklemleri OGM 
Toprak ve C modelleme TRGM / OGM 
Çok yıllık tarım arazilerinde biyokütle, artım ve CF TRGM 
Akı ölçümleri (pilot projelerle) TRGM / OGM 
Çıkarılan turbalar için CF ve EF  OGM 
Müdahalelerin C stokları ve SG emisyonlarına etkisinin daha iyi anlaşılması 
Yasal ve kaçak kesimler, orman yangınları, böcekler, 
kuraklık, rüzgar 

Doğal ve insan kaynaklı 
kontrolsüz ormansızlaştırma ve 
orman bozulmasının 
anlaşılması ve yönetilmesi 

OGM 

Çalıştay Grupları tarafından önerilen envanterle ilgili ek araştırma projeleri 
Tüm iklim türlerindeki ağaç türlerini ve yaş sınıflarını 
kapsayan EF ve AV araştırması  

(Anahtar) arazi kategorilerinin 
belirlenmesinde gerekli AV ve 
EF hakkında eğitim 

TRGM / OGM 

Arazi kullanımı değişikliklerinden kaynaklanan SG 
emisyon/tutumlarının ve toprak, ölü odun, sulak alanlar ve 
meralarda tutulan karbon miktarının hesaplanması. 

Modelleme ve hesaplamalara 
ilişkin eğitim 

TRGM / OGM 
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Tüm arazi kategorilerinde ilgili kurumlar tarafından emisyon ve tutumların yeterli bir şekilde 
hesaplanabilmesi için hesaplama yöntemlerine ilişkin kapsamlı bir bilimsel değerlendirme yapılmalıdır 
ve sonrasında da bu yöntemler her havuzdaki karbon girdi ve çıktılarının hesaplanmasında kapsamlı ve 
dengeli bir yaklaşım sergilenerek uygulanmalıdır. 

Son olarak, ERT tarafından belirlenip AKAKDO Çekirdek Grubu’na iletildiği üzere, UER’de (2016) 
zorunlu birkaç kategori için hesaplama yapılmamış, yani “NE”, “NA” veya “NO” şeklinde raporlanmıştır. 
Bu ya verilerin olmadığını veya hesaplamaların uygun olmadığını ya da muhtemelen çeşitli havuzlar için 
ilgili arazi kategorileri ve alt kategorilerinde karbon stok değişimlerini hesaplayacak kapasite olmadığını 
gösterir. Kapasite eksikliği daha muhtemel bir nedendir çünkü gerçekten de sorumlu müdürlükler doğru 
hesaplamaların yapılmasını ve aktivite verilerindeki (AV) trendlerin açıklanmasını sağlayacak bilgiler 
açısından boşluklar bulunduğunu belirtmiştir.  

AKAKDO sektöründeki emisyon ve tutumların raporlanması sürecinde rol oynayan bakanlıkların her biri 
için talep edilen eğitim ve desteğe yönelik genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

Eğitim İhtiyaçları ÇYGM 
Projenin faydalanıcısı olarak, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Daire Başkanlığı 
vasıtasıyla, koordinasyon rolü üstlenmektedir. SG raporlama sürecinde doğrudan bir sorumluluğu 
olmadığından spesifik bir teknik eğitim ihtiyacı da yoktur. Yine de daire başkanlığı ya da MPGM kapasite 
artırma çalışmalarına katılacak ve aşağıdaki alanlarda verilecek desteklerden yararlanacaktır (öncelik 
sırasına göre dizilmemiştir): 

1. AB ile uyumlaştırma ve AB Direktifleri: AKAKDO envanterine ilişkin yürürlükte olan ve çıkarılması 
öngörülen mevzuatının anlaşılması, hesap verebilirlik ve raporlama, mevcut envanter 
uygulamalarının uyumlaştırılmasının teşvik edilmesi. 

2. Doğru veri toplama ve verilerin bütünlüğü: veri kalitesinin artırılması için veri toplama 
(prosedürlerinin) güçlendirilmesi, veri kaybının önlenmesi ve AKAKDO sektöründe Ulusal SG 
Raporlama sürecinin güçlendirilmesi. 

3. Mekansal veri analizi: mekansal veri setlerinin kullanımına ilişkin başlangıç eğitimine katılım (örn. 
CORINE, Sentinel 1 ve 2, GokTurk1) ve CBS sistemleri üzerinden mekânsal veri analizi. 

4. Toplu veri ihtiyaçları: sürece katılan ilgili müdürlükler/daire başkanlıklarının toplu veri ihtiyaçlarının 
tanımlanmasında harici danışman vasıtasıyla destek. 

5. Aktivite Verileri ve Emisyon Faktörleri: eldeki verilerin AB yasal düzenlemeleriyle karşılaştırılıp AV 
ve EF açısından başlıca ihtiyaç ve boşlukların belirlenmesi. 

6. AKAKDO (alt) kategorileriyle çalışma: gerçek toplam arazi alanının ve (alt) kategori başına alanın 
belirlenmesi. 

7. Deneyim paylaşımı: AKAKDO ve SG Envanteri alanlarında İyi Uygulamaların uluslararası düzeyde 
paylaşılması 

Eğitim İhtiyaçları OGM 
Faaliyet 1.2 hakkındaki raporda belirtildiği üzere, OGM’nin bölgelerdeki teşkilat yapısı içerisinde sahada 
veri toplama konusunda bilgili ve tecrübeli, nitelikli ve iyi eğitim almış personel vardır. Fakat, genel 
müdürlükte spesifik bazı konularda eğitime ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Bilhassa, canlı biyokütle ve ölü 
organik madde havuzlarında karbon izlemeye ilişkin spesifik denklem ve algoritmalarla çalışırken zorluk 
yaşadıkları belirtilmiştir. Bu da orman arazisinde karbon izleme ve tutumlarda eksiklik olabileceği ve 
kaçak kesim dahil tüm beşeri ve doğal müdahalelerin biyokütle karbon stokuna etkisinin de hesaba 
katılmamasından kaynaklı fazla hesaplamaların olabileceği anlamına gelmektedir. ERT de bu durumu 
tespit etmiş ve tavsiyelerde bulunmuştur. 

Belirtilen diğer ihtiyaçların dışında, genel müdürlüğün özellikle arazi kategorileri ve arazi kullanımı 
değişikliklerinin tespitinde zorluklarla karşılaştığı belirtmiştir. 1990 yılından bu yana orman amenajman 
uygulamalarında yaşanan önemli değişiklikler, emisyon ve tutumlar hakkında veriler yeterli değildir 
(geçmiş trendlere ilişkin bilgi eksikliği). 

Özetle, OGM ile OSİB bünyesindeki diğer genel müdürlüklerin (DSİ ve ÇEMGM) spesifik eğitim 
ihtiyaçları şöyle sıralanmaktadır (öncelik açısından yüksekten düşüğe sıralanmıştır): 

1. Aktivite Verileri ve Emisyon Faktörleri: karbon havuzlarındaki karbon stok değişimleri için 
modelleme, hesaplamalar ve algoritmaların kullanılması ile genel olarak emisyon ve tutumlar 
konusunda iyileştirme. Örn: 
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a. AV rolünün anlaşılması, böylece farklı karbon havuzlarındaki karbon stok değişimleri ile arazi 
kullanımı değişiklikleri (arazinin bir kategoriden başka bir kategoriye geçmesi) kapsamında 
yapılan hesaplamaların iyileştirilmesi; 

b. tüm arazi kategorileri ve alt kategorileri, arazi kullanımı dönüşümleri ve biyokütle artımı ile 
fraksiyon değerlendirmesi, toprak organik madde ve ölü örtü/ölü odun için toprak üstü ve 
toprak altı karbon yutak ve kaynaklarının hesaplanması; 

c. arazi kategorilerinde karbon tutumları ve/veya emisyonlara neden olan insan etkisinin turbalık 
ve sulak alanlara dikkat edilerek belirlenmesi. 

2. Mekansal veri analizi: CORINE ve LPIS eğitimi, yani: 
a. CORINE ve LPIS temel süreçlerinin anlaşılması (yorumlama ve işleme); 
b. arazi ve (geçmişteki) arazi kullanımının arazi kullanımındaki mekânsal değişikliklerle 

sınıflandırılması. Faaliyet 4.2 Türkiye’de uydu tabanlı arazi izleme sisteminin uygulanması 
kapsamında, geçmişteki arazi kullanımı değişikliğine ilişkin (mevcut) varsayımlardan orman 
arazisinden diğer arazi kategorilerine dönüşümlerin Envanis uydu bilgileri temel alınarak 
hesaplanmasına geçiş; 

c. uydu tabanlı bilgilerin arazi tabanlı bilgilerle uyumlaştırılması ve entegrasyonu (“arazi 
doğrulama”). 3 günlük bir eğitim kapsamında veri setlerinin değerlendirilmesi ve uydu 
verilerinin arazi tabanlı bilgilerle entegre edilmesine yönelik metodoloji hakkında Avrupalı bir 
uzmandan destek alınması öngörülmektedir.  

3. Arazi kullanımı değişikliği matrisleri ve arazi kullanımı/arazi kullanımı değişikliği izleme sistemi: 
geçmiş zaman serileri için arazi kullanımı değişikliği matrislerinin hazırlanması ve Türkiye için arazi 
kullanımı ve arazi kullanımı değişikliği izleme sistemi geliştirilmesi; Faaliyet 4.2 kapsamında. 

4. AKAKDO (alt)kategorileri: toplam arazi alanı ve (alt) kategori başına alan hesaplamalarıyla anahtar 
arazi kategorilerinin belirlenmesi. 

5. Orman alanında karbon akıları: HWP kaynaklı karbon stok ve karbon emisyonlarının 
hesaplanması. 

6. Emisyon ve tutumların hesaplanması: spesifik olarak sulak alanlar ve ormana dönüştürülen araziler 
için CO2, (CH4), ve (N2O) karbon stok ve akılarının niceliklendirilmesi 

7. Orman arazisi envanteri: orman envanteri için spesifik veri toplanması (metodoloji) ve toplam arazi 
alanıyla orman (alt)kategorisi başına alanın belirlenmesi. 

8. Arazi kullanımı yönetim uygulamaları: genel AKAKDO eğitimi ve iyi arazi kullanımı yönetiminin bu 
yönetim faaliyetlerin karbon stoku, SG emisyon ve tutumları üzerindeki etkisi vurgulanarak 
anlaşılması. Müdahalelerin karbon stoku, SG emisyon ve tutumları üzerindeki etkisine, bir 
müdahale matrisi hazırlanmasına ve ağaç kesimlerinin etkisi ve gerekli önlemler konularına dikkat 
gösterilmelidir. 

9. Belirsizlik hesaplamaları: her havuz için karbon girdi ve çıktılarının hesaplanmasında kapsamlı ve 
dengeli bir yaklaşım sağlayarak orman arazisi için kullanılan hesaplama yöntemlerinin daha iyi 
anlaşılması. 

10. Toprak sınıflandırma ve toprak haritaları: toprak bilgileri/toprak özelliklerinin sınıflandırılması 
arasında bağlantı kurularak ve bunun karbon yutakları ve emisyonlarıyla ilişkilendirerek toprak-
karbon içeriği ve karbon akıları konularına odaklanarak genel toprak bilimi temel eğitimi. 

11. Mera örtüsü / tarım arazisi özellikleri temel eğitimi: orman arazisi faaliyetleri ile arazi kullanımı 
değişikliği arasındaki ilişkinin anlaşılması (örn. FL–GL ve FL-CL). 

12. Türkiye’de SG raporlama sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi: AKAKDO faaliyetleriyle ilişkili 
karbon stok ve tutum/emisyonların, trend analizi ve öngörülerle hesaplanması. Teknik destek 
şeklinde verilebilir. 

13. Genel SG raporlama becerilerinin iyileştirilmesi: KG/KK prosedürlerinin yeterli düzeyde olmasıyla 
tutarlılık ve doğruluk (yukarıdaki eğitim unsurları) ilkelerinin öne çıkarılması. 

Eğitim İhtiyaçları TRGM 
Genel müdürlüğün Ek 3’teki taslak tabloya yönelik verdiği geribildirim ve toplantıdaki görüşmeler 
sonucunda, TRGM ile OGM’nin öncelik sırası biraz farklı olmakla birlikte aşağı yukarı benzer eğitim 
gereklilikleri olduğu görülmüştür. TRGM için talep edilen kapasite artırma ve destek ihtiyaçları şunlardır 
(öncelik sırası yüksekten düşüğe): 

1. Mekansal veri analizi: CORINE ve LPIS eğitimi, odak konuları: 
a. CORINE ve LPIS temel süreçlerinin anlaşılması (yorumlama ve işleme); 
b. uydu tabanlı bilgilerin ENVANIS arazi tabanlı bilgileriyle uyumlaştırılması ve entegrasyonu 

(“arazi doğrulama”).  
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2. Arazi kullanımı değişikliği matrisleri ve arazi kullanımı/arazi kullanımı değişikliği izleme sistemi: 
geçmiş zaman serileri için arazi kullanımı değişikliği matrislerinin hazırlanması ve Türkiye için arazi 
kullanımı ve arazi kullanımı değişikliği izleme sistemi geliştirilmesi; Faaliyet 4.2 kapsamında. 
Yüksek öncelik! 

3. AKAKDO (alt)kategorileri: toplam arazi alanı ve (alt) kategori başına alan hesaplamalarıyla anahtar 
arazi kategorilerinin belirlenmesi. 

4. Arazi kullanımı yönetim uygulamaları: genel AKAKDO eğitimi ve iyi arazi kullanımı yönetiminin bu 
yönetim faaliyetlerin karbon stoku, SG emisyon ve tutumları üzerindeki etkisi vurgulanarak 
anlaşılması. Müdahalelerin karbon stoku, SG emisyon ve tutumları üzerindeki etkisine, bir 
müdahale matrisi hazırlanmasına ve ağaç kesimlerinin etkisi ve gerekli önlemler konularına dikkat 
gösterilmelidir.  

5. Aktivite Verileri ve Emisyon Faktörleri: karbon havuzlarındaki karbon stok değişimleri için 
modelleme, hesaplamalar ve algoritmaların kullanılması ile genel olarak emisyon ve tutumlar 
konusunda iyileştirme. Örn: 
a. AKAKDO sektöründe arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliğinin belirlenmesi amacıyla AV 

belirlenmesi ve rolünün anlaşılması, böylece farklı karbon havuzlarındaki karbon stok 
değişimleri ile arazi kullanımı değişiklikleri (arazinin bir kategoriden başka bir kategoriye 
geçmesi) kapsamında yapılan hesaplamaların iyileştirilmesi. AV netleştirilmeli ve Türkiye’deki 
duruma odaklanılmalıdır; 

b. alt sektörlerde sera gazı emisyon ve yutak hesaplamaları (tarım arazisi, mera, sulak alan, 
yerleşim yeri ve diğer araziler; 

c. AV ve algoritmalardaki uygulamasının anlaşılması. GTHB bünyesindeki genel müdürlükler ve 
daire başkanlıkları arasında bilgi alışverişinin artırılması. 

6. Mera envanteri: mera envanteri için spesifik veri toplanması (metodoloji) ve toplam arazi alanıyla 
mera (alt)kategorisi başına alanın belirlenmesi. 

7. Genel SG raporlama becerilerinin iyileştirilmesi: Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanterinin yazılması 
ve hazırlanmasına ilişkin Çekirdek Grup üyelerine eğitim verilmesi. 

SONUÇLAR VE TAVSİYELER 
Eldeki (proje) raporlar ve belgelerin incelenmesi, ilgili kurumlarla (daire başkanlıkları ve genel 
müdürlükler) yapılan görüşmeler sırasında elde edilen geribildirimlerle desteklenen analizler ve  uzman 
gözden geçirme ekibinin (ERT) 2016 envanter sunumuna ilişkin BMİDÇS gözden geçirme ilkeleri 
uyarınca yaptığı değerlendirmeden gelen geribildirimlerin tamamı Türkiye’de AKAKDO sektöründe Sera 
Gazı (SG) Envanterinin iyileştirilmesi için kapasite oluşturma ve desteğe ihtiyaç olduğunu göstermiştir.  

Daire başkanlıkları ve genel müdürlükler düzeyinde spesifik eğitim ihtiyaçları olsa da, tüm sektörleri 
ilgilendiren ve AKAKDO sektörünün tamamında raporlamanın iyileştirilmesini sağlayacak bazı kapasite 
geliştirme ve eğitim ihtiyaçları vardır. Temel olarak, öncelikler Türkiye’deki anahtar arazi kategorilerinin 
belirlenmesi için kaliteli veri setlerinin olması, arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliklerinin izlenmesi 
ve raporlanması (örn. arazi dönüşümlerine ilişkin geçmiş yıllara ait veri setleri ve AKAKDO 
faaliyetlerinden kaynaklanan emisyon ve/veya tutumların gereken şekilde hesaplanması için ulusal 
aktivite verileri ve emisyon faktörlerinin geliştirilmesi ve kullanılmasında kapasite geliştirilmesi 
şeklindedir. 

Sonuçlar  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) bünyesinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne (ÇYGM) bağlı 
İklim Değişikliği Daire Başkanlığı (İDDB), yetkili kuruluş olarak iklim değişikliğiyle mücadele için gerekli 
önlemlerin alınması ve iklim değişikliği politika, strateji ve planlarının uygulanmasında diğer kurum ve 
kuruluşlarla koordinasyonu sağlamaktadır. AKAKDO sektöründe iki bakanlığa (OSİB ve GTHB) 6 arazi 
kategorisi için temel hesaplamaların hazırlanmasında rehberlik ederken, TÜİK ile Ulusal Envanter 
Raporunun hazırlanmasında verilerin derlenmesi konusunda işbirliği yapmaktadır. Böylece, on yıldan 
uzun bir süredir yürütülen, Türkiye’de sera gazlarının raporlanması çalışmaları mevcut kurumsal 
düzenlemeleri sürece dahil olan taraflar açısından memnuniyet verici düzeydedir.  

Fakat UER’deki arka plan verileri ve bilgilerinde bazı hata ve eksiklikler görülmüştür. Genel olarak 
aktivite verilerinde (AV) iyileştirme, mekansal veri setlerinin kullanılması ve entegrasyonu açısından 
kapasitenin artırılması ve tüm arazi kullanımı kategorileri ve alt kategorilerinde karbon stok ve karbon 
değişikliği modelleme ve hesaplamalarında kapasite geliştirilmesi öncelikler olarak tespit edilmiştir.  
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AV konusunda, emisyon faktörleri belirli ölçüde uluslararası veri tabanlarından alınabilse de aynı durum 
ülkedeki bilgiler temelinde derlenmesi gereken aktivite verileri için geçerli değildir7. Bunun için AV’nin iyi 
anlaşılması ve Türkiye’nin raporladığı tierlerdeki denklemler kullanılarak algoritmalarda etkili bir şekilde 
uygulanması gerekir. Ayrıca, aktivite verilerinin sınırlı şekilde biliniyor ve kullanılıyor olması mevcut 
durumda arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliğinin düzgün bir şekilde belirlenmesinde zorluklara 
neden olmakta ve farklı karbon havuzlarında ve arazi kullanımı değişiklikleri kapsamında karbon ve 
karbon stok değişimlerinde hatalı hesaplamalara yol açmaktadır. 

Kaliteli veri setleriyle ilgili olarak, SG Envanter sürecine dahil tüm paydaşlar, mekansal veri setlerinin, 
özellikle uydu tabanlı ve arazi tabanlı bilgilerin kullanımı ve entegrasyonu konusunda kapasite 
geliştirmenin gerekli olduğunu düşünmektedir. Mevcut durumda farklı formatlardaki (ölçek, çözünürlük, 
kalite, vs.) verilen entegre edilmesi ve uyumlaştırılması sayesinde arazi kategorileri ve alt kategorilerinde 
geçmiş yıllardaki ve mevcut durumdaki dönüşüm bilgileriyle birlikte tutarlı bir arazi kullanımı değişikliği 
matrisinin hazırlanması mümkün olacaktır. 

Karbon stok ve karbon değişimiyle ilgili modelleme ve hesaplamalarla ilgili olarak, 6 arazi kategorisinin 
tamamında alt sektörlerdeki sera gazı emisyon ve yutak hesaplamalarına odaklanılmalıdır. AKAKDO 
sektörünün tamamını ilgilendirdiği için sorumlu bakanlıklardaki ilgili tüm dairelerin katıldığı bir eğitim 
düzenlenmelidir. 

Bunların yanı sıra, uluslararası anlamda değer verilen SG raporlamasının önünde başlıca üç eksiklik 
bulunmaktadır; bir dizi eğitim ve destek ihtiyacı belirlenmiş, bir araya getirilmiş ve aşağıda bir sonraki 
bölümde Tablo 2 ve 3’te kapsamlı bir eğitim yaklaşımı çerçevesinde sunulmuştur.  

Tavsiyeler 
Belirlenen ve önerilen eğitim konuları, Türkiye’de AKAKDO sektörü SG Envanterini destekleyen Faaliyet 
2.2. kapsamında geliştirilecek eğitim programı için girdi oluşturmaktadır ve Tablo 2’de sunulmuştur.  

Eğitim için tespit edilen konular Başlangıç Raporu’nda8 sıralanan genel eğitim alanlarına paraleldir ve 
öncelik sırasına göre dizilmiştir. Öncelik sıralaması farklı kurumlar tarafından sunulan geribildirim ve 
kişisel analizleri temel almaktadır. Her konu için öngörülen eğitimin içeriği, katılacak kurum, hedef kitleye 
göre belirlenen eğitim türü (uygulamalı mentor eğitimi ya da çalışma grubu tarzı eğitim) hakkında ayrıntılı 
açıklama sunulmuştur. Doğrudan eğitim belirli bir konuda kapasite geliştirmeye odaklanıp ilgili müdürlük 
ya da başkanlığın talebine uyum sağlanmasına imkan tanırken çalıştay tarzı eğitimlerde envanter 
sürecinin çeşitli alanlarında AKAKDO Çekirdek Grubunun genel bilgi birikiminin artırılması 
sağlanacaktır. 

Tablo 3’te kurumlara verilecek ilave destek belirtilmiştir.  

Tablo 2 - Türkiye’de AKAKDO SG Envanterinin İyileştirilmesine Yönelik Eğitim İhtiyaçları 

Eğitim konusu Açıklama 
Hedef 
Kitle / 
Kurum 

Öncelik Format 

ULUSAL SG ENVANTERİNE YÖNELİK GENEL METODOLOJİ VE YAKLAŞIMLAR 

AKAKDO envanteri değerlendirme eğitimi 
Aktivite ve 
Emisyon 
Faktörlerinin 
Seçilmesi 

AV ve EF tanımlanması, kullanılması ve geliştirilmesine 
ilişkin genel eğitim. Eğitim unsurları: 

(i) AV konusunun daha iyi anlaşılması ve algoritmalarda 
uygulanması, böylece bakanlıklardaki çeşitli müdürlük 
ve başkanlıklar arasında bilgi ve veri paylaşımının 
artırılması  

(ii) Türkiye’deki farklı arazi kategorileri için AV ve EF 
belirlenmesi ve daha da geliştirilmesi 

(iii) AKAKDO sektöründe arazi kullanımı ve arazi 
kullanımı değişikliğinin belirlenmesinde AV rolünün 

Çekirdek 
Grup 

Yüksek Çalıştay  

                                                           
7 AKAKDO Projesi TOR dokümanı 
8 Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin 
Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek Projesi Başlangıç Raporu 
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anlaşılması, böylece farklı karbon havuzlarındaki 
karbon stok değişimleri ile arazi kullanımı değişiklikleri 
(arazinin bir kategoriden başka bir kategoriye 
geçmesi) kapsamında yapılan hesaplamaların 
iyileştirilmesi 

(iv) mevcut verilerin AB yasal düzenlemeleriyle 
karşılaştırılmasıyla başlıca ihtiyaç ve boşlukların 
belirlenmesi  

AKAKDO (alt) 
kategorileriyle 
çalışma 

Arazi kategorileri ve alt kategorilerinin tanımlanması 
sürecinin anlaşılması ve toplam arazi alanıyla (alt) 
kategori başına alan hesaplamalarıyla Türkiye’de anahtar 
arazi kategorilerinin belirlenmesi  

Çekirdek 
Grup 

Yüksek – 
Orta 
Yüksek 

Çalıştay  

Arazi kullanımı 
yönetim 
uygulamaları 

AKAKDO eğitimi ve iyi arazi kullanımı yönetiminin bu 
yönetim faaliyetlerin farklı arazi kategorileri ve alt 
kategorilerinde karbon stoku, SG emisyon ve tutumları 
üzerindeki etkisi vurgulanarak anlaşılması. Müdahalelerin 
karbon stoku, SG emisyon ve tutumları üzerindeki 
etkisine, bir müdahale matrisi hazırlanmasına ve ağaç 
kesimlerinin etkisi ve gerekli önlemler konularına dikkat 
gösterilmelidir. 

Çekirdek 
Grup 

Orta 
Yüksek 

Çalıştay  

Mera örtüsü / 
tarım arazisi 
özellikleri 

Orman arazisi faaliyetleriyle arazi kullanımının diğer arazi 
kategorilerine dönüşümü arasındaki ilişkinin anlaşılması 
(örn. FL–GL ve FL-CL). 

Çekirdek 
Grup 

Orta 
Yüksek 

Çalıştay  

AB ile 
uyumlaştırma ve 
AB Direktifleri  

AKAKDO envanteri hakkında mevcut ve çıkarılması 
öngörülen AB mevzuatının anlaşılması, hesap verebilirlik 
ve raporlama, raporlama sürecinin iyileştirilmesi (örn. 
envanter sürecindeki boşlukların giderilmesi) ve mevcut 
envanter uygulamalarının uyumlaştırılmasının teşvik 
edilmesi  

Çekirdek 
Grup 

Orta 
Yüksek 

Çalıştay  

Müdahalelerin C 
stok ve SG 
emisyonları 
üzerindeki etkisi 

Arazi kullanımı üzerindeki kontrolsüz etkilerin ve bundan 
kaynaklanan SG emisyonlarının anlaşılması. Eğitim 
unsurları: 

(i) kontrolsüz ormansızlaştırmayla yasal ve kaçak 
kesimin anlaşılması ve yönetilmesi  

(ii) mera ve tarım arazisi üzerinde yangın, zararlılar ve 
diğer kontrol edilemeyen etkiler  

(iii) müdahale matrisi hazırlanması  

Çekirdek 
Grup 

Düşük - 
Orta 
Yüksek 

Çalıştay  

Arazi kullanımı kategorilerinde C stok, C stok değişimi, SG emisyon ve tutumlarının değerlendirilmesi 
metodolojileri 

Toprak 
sınıflandırma ve 
toprak haritaları  

Toprak bilgileri/sınıflandırması ile toprak özellikleri 
arasında bağlantı kurarak ve bunu karbon yutak ve 
emisyonlarıyla ilişkilendirerek toprak-karbon içeriği ve 
karbon akılarına odaklı genel toprak bilimi eğitimi. 

OGM 

TRGM 

Yüksek – 
Orta 
Yüksek 

Mentor 
eğitimi 

Mera envanteri Ortak bir mera tanımının (türü ve durumu) belirlenmesiyle 
sorumlu birimler arasındaki uyumsuzluğun çözülmesi ve 
envantere, veri setlerine uygulanması. Odaklanılacak 
konular:  

(i) mera envanteri için spesifik veri toplanması 
(metodoloji)  

(ii) toplam arazi alanının ve mera (alt)kategorisi başına 
alanın belirlenmesi 

TRGM 

OGM 

Orta 
Yüksek 

Mentor 
eğitimi 

Türkiye’de SG 
raporlama 
sürecinin 
izlenmesi ve 
değerlendirilmesi 

AKAKDO faaliyetleriyle ilişkili karbon stok ve 
tutum/emisyonları hesaplamalarının doğruluğunu 
iyileştirecek şekilde ulusal ve mekânsal izlenebilen 
verilerin kullanılmasıyla envanter raporlamasında daha 
üst tierlere geçilmesi. Trend analizi ve projeksiyonlar 
dahil. 

Çekirdek 
Grup 

Orta 
Yüksek 

Çalıştay  

Veri toplama ve 
veri bütünlüğü 

Veri kalitesinin artırılması, veri kaybının önlenmesi için 
veri toplamanın (prosedürlerinin) geliştirilmesi ve 
AKAKDO sektöründe ulusal SG raporlamasının 
geliştirilmesi. Eğitim unsurları: 

Çekirdek 
Grup 

Düşük - 
Orta 
Yüksek 

Çalıştay  
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(i) Veri bütünlüğü ve veri uyumlaştırılmasının önemi  
(ii) Temel veri tabanı yönetimi 
(iii) Veri mevcudiyeti ve alışverişi  
(iv) KG/KK sürecinin bir parçası olarak veri kalitesi ve 

bütünlüğü 
(v) UER’de veri kalitesi ve tutarlılığı arasındaki ilişki  

Arazi alanlarının yansıtılması ve Türkiye’de kullanılan sistemler dahil mekânsal izlenebilen veri tanımlama 
metodolojileri  

Mekansal veri 
analizi 

Aşağıdakiler vasıtasıyla arazi örtüsü ve arazi 
kategorilerinin belirlenmesi ve arazi kullanımı 
değişikliğinin izlenmesi 

(i) Uydu tabanlı bilgi kaynaklarının (örn. CORINE, 
Sentinel 1 ve 2, GökTürk1) ve arazi tabanlı veri 
kaynaklarının (örn. LPIS) anlaşılması; verilerin 
yorumlanması ve işlenmesine odaklanılması 

(ii) Arazi kullanımı değişikliği analizinin yapılması ve 
anlaşılması, bir kategoriden diğerine geçişin 
hesaplanması. Eğitim unsurları uydu tabanlı bilgileri 
kullanarak arazi sınıflandırması (arazi kullanımı ve 
arazi birimleri) ile (geçmiş yıllardaki) arazi kullanımı 
değişikliğini içerir. 

(iii) Uydu tabanlı bilgilerin arazi tabanlı bilgilerle 
uyumlaştırılması ve entegrasyonu (örn. ENVANIS), 
arazi örtüsü haritasının LPIS veri tabanıyla 
karşılaştırılmasıyla tutarlılığın sağlanması 

Çekirdek 
Grup 

Yüksek Çalıştay  

SG Raporlama becerileri   

Genel SG 
raporlama 
becerileri 

Uygun KG/KK prosedürleriyle Ulusal Sera Gazı Emisyon 
Envanterinin yazılması ve hazırlanmasında tutarlılık ve 
doğruluk (yukarıdaki eğitim unsurları) ilkelerinin 
sağlanması. Eğitim unsurları: 

(i) Şeffaflık, Doğruluk, Tamlık, Karşılaştırılabilirlik ve 
Tutarlılık (TACCC) ilkeleri 

(ii) KG/KK prosedürlerinin ve belirsizlik 
değerlendirilmesinin önemi 

(iii) CRF tablolarına kısaltma işaretlerinin (örn. “NE”, “NA” 
veya “NO” şeklinde raporlama) kullanılması 

(iv) Yıllık envanter raporlama (UER) ve Ek 1 ülkelerinin 
diğer yükümlülükleri, yani İYR ve UB arasındaki ilişki 

Çekirdek 
Grup 

Orta 
Yüksek 

Çalıştay  

KALİTELİ BİR ULUSAL SG ENVANTERİ HAZIRLANMASI İÇİN TEKNİK KAPASİTE  
AKAKDO ve HWP hesaplamaları için modelleme ve senaryo hazırlama 

Arazi kullanımı 
değişikliği 
matrisleri ve 
AKAKDO izleme 
sistemi 

İlgili veri setlerinin (yani uydu tabanlı ve arazi tabanlı) 
birleştirilmesiyle geçmiş yıllardaki zaman serilerinde 
tutarlı bir arazi kullanımı değişikliği matrisinin 
hazırlanması ve Faaliyet 4.2. kapsamında Türkiye için 
arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliği izleme sistemi 
geliştirilmesi  

Çekirdek 
Grup 

 

Yüksek Çalıştay  

SG 
hesaplamalarının 
iyileştirilmesi -1 

Karbon havuzlarındaki karbon stok değişimleri ve genel 
emisyon ve tutumlarında modelleme, hesaplamalar ve 
algoritmaların kullanımının anlaşılması. Örn.: 

(i) arazi kullanımındaki değişikliklerden kaynaklanan SG 
emisyon/tutumlarının ve toprak, ölü odun, sulak 
alanlar ve meralarda tutulan karbon miktarının 
hesaplanması 

(ii) tüm arazi kategorileri ve alt kategorilerinde, arazi 
kullanımı dönüşümlerinde toprak altı ve üstü karbon 
yutak ve kaynaklarının yeterli düzeyde belirlenmesi  

(iii) tüm (alt)sektörler için sera gazı emisyon ve yutak 
hesaplamaları  

(iv) tüm arazi kategorileri için SG hesaplamalarında 
uygun aktivite verisi ve  emisyon faktörlerinin 
kullanılması  

(v) kullanılan EF’nin analiz edilmesi ve geliştirilmesi 

Çekirdek 
Grup 

 

Yüksek Çalıştay  
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(vi) tüm arazi kategorileri ve 5 havuzun tamamında SG 
değerlendirmelerinde Tier 2 ve Tier 3 için 
algoritmaların yeterli düzeyde kullanımı 

SG 
hesaplamalarının 
iyileştirilmesi -2 

Karbon havuzlarındaki karbon stok değişimleri ve genel 
emisyon ve tutumlarında modelleme, hesaplamalar ve 
algoritmaların kullanımının anlaşılması. Örn.: 

(i) toprak üstü ve altı karbon yutak ve kaynakları, orman 
arazisi (FL), arazi kullanımı dönüşümleri ve biyokütle 
artımı (örn. hacim/DBH biyokütle denklemleri) için 
hesaplamalar 

(ii) karbon fraksiyonu (KF) değerlendirmesi dahil, toprak 
organik madde, ölü örtü/ölü odun iklim (ekozon) ve 
farklı toprak türleri için toprak karbon stok değişim 
hesaplamaları 

(iii) ilgili alt sektörler için sera gazı emisyon ve yutak 
hesaplamaları, örn. turbalıklar için KF ve EF 

(iv) orman arazisi kategorisinde sulak alanlar ve 
turbalıklara ilişkin AV’ye odaklanarak SG 
hesaplamaları için uygun aktivite verisi ve emisyon 
faktörlerinin kullanılması 

(v) HWP kaynaklı karbon stok ve karbon emisyonları 
hesaplamalarına odaklanarak orman arazisinde 
karbon akıları 

OGM Yüksek Mentor 
eğitimi 

SG 
hesaplamalarının 
iyileştirilmesi -3 

Karbon havuzlarındaki karbon stok değişimleri ve genel 
emisyon ve tutumlarında modelleme, hesaplamalar ve 
algoritmaların kullanımının anlaşılması. Örn.: 

(i) tüm arazi kullanımı kategorileri ve alt kategorilerinde 
(ormancılık dahil), ve arazi kullanımı dönüşümlerinde 
toprak üstü ve altı karbon yutak ve kaynakları 
hesaplamaları 

(ii) tüm arazi kullanımı kategorilerinde karbon fraksiyonu 
(KF) değerlendirmesine ilişkin (örn. çok yıllık tarım 
arazileri için), akı ölçümleri, toprak karbon stok 
değişimleri (toprak organik madde dahil), ve biyokütle 
artımı için modelleme ve hesaplamalar  

(iii) alt sektörler için sera gazı emisyon ve yutak 
hesaplamaları (tarım arazisi, mera, sulak alan, 
yerleşim yeri ve diğer araziler) 

(iv) tüm arazi kategorilerinde SG hesaplamaları için 
uygun aktivite verisi ve emisyon faktörlerinin 
kullanılması 

TRGM Yüksek Mentor 
eğitimi 

KG/KK prosedürleri, belirsizlik değerlendirmeleri ve anahtar kategori analizi 

Belirsizlik 
hesaplamaları 

UER’de genel doğruluk ve tutarlılık düzeyini artıracak 
şekilde her havuz için karbon girdi ve çıktılarının 
hesaplanmasında kapsamlı ve dengeli bir yaklaşım 
sağlayarak orman arazisi için kullanılan hesaplama 
yöntemlerinin daha iyi anlaşılması 

Çekirdek 
Grup 

Yüksek – 
Orta 
Yüksek 

Çalıştay  

Anahtar kategori 
analizi 

Türkiye’de AKAKDO sektöründe, alt kategorilerin etkili bir 
şekilde ayrıştırılması dahil olmak üzere uygun anahtar 
kategori analizinin (seviye ve trend) yapılması ve 
anlaşılması. Eğitim kapsamında AV ve EF açısından 
doğru seçimin yapılması ve sonrasında 
emisyon/tutumların hesaplanması temelinde Arazi 
Kullanımı için Anahtar kategorilerin belirlenmesi vardır. 

Çekirdek 
Grup 

Yüksek – 
Orta 
Yüksek 

Çalıştay  

KG/KK 
prosedürleri 

Uluslararası düzeyde kabul gören SG raporlama 
sürecinde kalite güvence ve kalite kontrolün yeri ve 
öneminin anlaşılması. Eğitim unsurları: 
(i) veri ve bilgilerin kalite  ve tutarlılığı  

(ii) hata kaynakları (örn. örnekleme; değerlendirme; 
sınıflandırma; modelleme) ve hata yayılımı  

(iii) kalite kontrollerinin uygulanması 

OGM 

TRGM 

Orta 
Yüksek 

Mentor 
eğitimi 



19 
 

(iv) kurum içi ve dışardan uzmanlar tarafından yapılan 
(akran) değerlendirme 

(v) UER’de KG/KK prosedürlerine ilişkin raporlama  

 

Tablo 3 - Türkiye’de AKAKDO SG Envanterinin İyileştirilmesine Yönelik Destek İhtiyaçları 

Konu Desteğe ilişkin açıklama Kurum Öncelik 
Veri envanteri Farklı veri setlerinde (uydu tabanlı ve arazi tabanlı) depolanan çeşitli 

ölçek ve kalite düzeylerinde mevcut mekânsal izlenen ve 
izlenemeyen verilerin boşluk analizinin yapılması ve uyumlaştırma 
sürecine ilişkin tavsiyeler verilmesi  

OGM 

TRGM 

Orta Yüksek 

Ulusal Orman 
Envanteri 

Ulusal Orman Envanterinin Türkiye’nin SG Envanterini 
destekleyecek şekilde Orman Amenajman Planlarıyla bağlantılı bir 
şekilde kullanılması. Uygun algoritmaların seçilmesi, kullanılması ve 
sonrasında karbon stok ve karbon stok değişimlerinin hesaplanması  

OGM Düşük – 
Orta Yüksek 

Deneyim 
paylaşımı 

AKAKDO ve SG Envanterinde İyi Uygulamaların Uluslararası 
Paylaşımı 

Çekirdek 
Grup 

Düşük – 
Orta Yüksek 
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Ek 2 SG Envanterinin AB Düzenlemeleriyle Uyumlaştırılması9 
AB’nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması kapsamında sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 
seviyelerine kıyasla en az %40 azaltma taahhüdü bulunmaktadır. Mevcut AB düzenlemelerine göre, 
2020’ye kadar, AB Üye Devletleri’nin Kyoto Protokolü çerçevesinde arazi kullanımından kaynaklanan 
sera gazı emisyonlarını sektördeki ilave adımlarla sağlanacak eşit miktarda CO₂ tutumuyla telafi etme 
yükümlülüğü vardır. Avrupa Komisyonu, arazi kullanımı ve ormancılığı ilk kez AB’nin emisyon-azaltım 
çabalarına entegre ederek ("no-debit kuralı" olarak bilinen) bu ilkeyi 2021-2030 dönemi için AB 
mevzuatına dahil etmeyi amaçlamaktadır. 

AKAKDO 

AB’nin arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve ormancılıktan (AKAKDO) kaynaklanan sera gazı 
emisyon ve tutumları, 2021-2030 dönemini kapsayan 2030 iklim ve enerji çerçevesinde, daha önce 
AB’nin sera gazı emisyonlarıyla mücadele sürecine dahil edilmemiştir. Aralık 2017’de Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi, AB’nin 2030 iklim hedeflerinin uygulanması için kilit önem taşıyan bu mevzuat 
önerisi üzerinde uzlaşmışlardır. AKAKDO yönetmeliğiyle tarım arazileri ve ormancılıkla ilişkili sera gazı 
emisyon ve tutumları 2021’den itibaren AB’nin iklim çerçevesine dahil edilecektir. Yeni kurallarla birlikte 
arazi ve ormanların karbon yutakları olarak önemi artacak, biyo-temelli ekonomi ve akıllı iklim tarımı 
geliştirilerek arazi ve ormanların verimli ve sürdürülebilir kullanımı teşvik edilecektir. 

Komisyon AKAKDO teklifini 20 Temmuz 2016’da "Avrupa’nın düşük karbon ekonomisine geçiş süreci" 
paketinin bir parçası olarak sunulmuştur. Üye Devletler için 2021-2030 dönemine yönelik (Çaba 
Paylaşımı Tüzüğü) bağlayıcı sera gazı emisyon azaltım hedefleri önerilmektedir ve böylece geleceğe 
hazırlanmak aynı zamanda da Avrupa’nın rekabet gücünü devam ettirmek adına rehber niteliğinde açık 
ve adil ilkeler ortaya konulmaktadır. Bu Enerji Birliği ve geleceğe dönük iklim değişikliği politikasının 
ayrılmaz bir parçasıdır. 

Yol gösterici bu ilkeler Avrupa’nın modern ve temiz ekonomiye geçiş sürecini oluşturmaktadır. Paris 
Anlaşması’yla uyumlu bir şekilde bu teklif kapsamında uzun vadeli iklim değişikliğinin etkilerini azaltım 
hedeflerine ulaşılmasında arazi kullanımı sektörünün kritik rolü vurgulanmaktadır. 

Teklif kapsamında, her bir Üye Devlet için bağlayıcılığı olan, "no debit" kuralı olarak bilinen bir taahhüt 
belirlenmiştir. Bu taahhüt arazi kullanımından kaynaklanan emisyonların tamamının telafi edilmesi 
amacıyla sektördeki eylemler vasıtasıyla atmosferden eşit miktarda karbondioksit (CO₂) tutumunun 
sağlanmasını gerektirmektedir. Her ne kadar Üye Devletler bu taahhüdü Kyoto Protokolü kapsamında 
2020’ye kadar üstlenmiş olsalar da söz konusu teklif çerçevesinde AB kanunlarına göre taahhüt 2021-
2030 dönemi için geçerlidir.  

Yeni kurallar Üye Devletlere yeni kısıtlamalar ya da bireysel aktörler açısından bürokrasi yaratmadan 
daha iklim dostu bir arazi kullanımının teşvik edilmesi için bir çerçeve sunmaktadır. Bu durum, çiftçilerin 
akıllı iklim tarımı uygulamaları geliştirmelerine yardımcı olup atmosferde karbon tutan orman ürünlerinin 
iklim faydalarına daha fazla görünürlük sağlayarak ormancıları destekleyecektir. 

Enerji alanında kullanılan biyokütle emisyonları kayıt altına alınacak ve her üye ülkenin 2030 iklim 
taahhütleri kapsamında sayılacaktır. Böylece AB mevzuatında enerji üretiminde kullanılan biyokütle 
kaynaklı emisyonlarının sayılmadığına ilişkin eleştirilere cevap verilmektedir. Orman yönetimi, enerjide 
biyokütle ve odun üretimi açısından ana kaynağı oluşturduğundan, bu alanda daha sağlam sayım 
kuralları ve yönetişim sayesinde Avrupa’nın 2020 sonrası yenilenebilir enerji politikasının sağlıklı bir 
temeli olacaktır. 

Komisyon teklifi Kyoto Protokolü kapsamında mevcut sayım metodolojisini basitleştirip 
güncellemektedir, orman ve tarım arazisi kullanımındaki emisyon ve tutumların hesaplanma 
yöntemlerinin izlenmesine yönelik yeni bir AB yönetişim süreci tesis etmektedir. 

Teklifte Üye Devletlere kısmi esneklik de sunulmaktadır. Örneğin, ülkelerden birinin arazi kullanımı ve 
ormancılık kaynaklı net emisyonları varsa, "no debit" taahhüdünü karşılamak için Çaba Paylaşımı 

                                                           
9 Kaynak: (i) 2021-2030 AB AKAKDO - Arazi kullanımı ve ormancılık teklifi 
(https://ec.europa.eu/clima/policies/ormans/AKAKDO_en); ve (ii) Avrupa Komisyonu Basın Bülteni 
Veri tabanı, 14 Aralık 2017 

https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_en
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Tüzüğü10 kapsamındaki tahsisleri kullanabilir. Diğer üyelerle net tutum alışverişi de yapabilirler. Bu 
uygulama Üye Devletleri CO₂ tutumlarını taahhütlerinden de daha çok artırmak konusunda teşvik 
etmektedir. 

Ormancılık11 
Stratejide orman-bağlantılı AB politikalarının ulusal orman politikaları kapsamında tam olarak hesaba 
katılması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Orman yönetiminin düzgün yapılması, ormanların karbon döngüsündeki rolünün idame ettirilmesi veya 
güçlendirilmesi halinde ve karbon-yoğun materyal ve yakıtların yerine geçici karbon deposu veya 
‘karbon ikamesi’ görevi yapacak biyo-malzemelerin sağlanmasıyla iklim değişikliğinin etkilerini 
azaltabilir. AB yakın zamanda AKAKDO alanında hesaplama, izleme ve raporlama kuralları 
benimsemiştir, bu kapsamda Üye Devletler örneğin yutakların geliştirilmesi ve ormanla ilişkili 
emisyonların azaltılmasına yönelik planlarıyla ilgili bilgi vermek durumundadırlar. AB Üye Devletlerinin 
aynı zamanda Kyoto Protokolü kapsamında 2. Taahhüt Döneminde 2020’ye kadar AKAKDO ile ilişkili 
taahhütleri vardır. 

İklim Eylemi ve Kırsal Kalkınma finansmanı için yeni LIFE+ programının emisyonları sınırlayan ya da 
net biyolojik verimi artıran (örn. CO2 tutumu) yeni veya mevcut orman yönetim uygulamalarını teşvik 
edip desteklediği göz önünde bulundurularak Üye Devletler, odun kullanımı dahil, tutumları artırıp 
emisyonları azaltarak ormanlarının azaltım potansiyelini nasıl yükselteceklerini göstermelidir. Bunun için 
AKAKDO eylemlerine ilişkin bilgiler bağlamında son tarih 2014 yılının ortaları olarak belirlenmiştir. 

Yeni mevzuatın ana başarıları: 

- Paris Anlaşması kapsamında amaca yönelik muhtemel güncellemeler dahil, tarım arazisi, mera, 
yönetilen orman arazisi, ağaçlandırılan ve ormansızlaştırılan arazi ve sulak alanlardan kaynaklanan 
karbon emisyon ve tutumlarının ölçülmesi için sayım kuralları; 

- Her 5-yıllık uyum döneminde (2021-25, 2026-30), AKAKDO sektöründe tutulan karbon miktarının 
sayım kuralları uyarınca salınan karbona en azından eşit olmasının sağlanmasıyla 'no-debit' kuralına 
uyuma ilişkin her Üye Devlet için temel bir taahhüt; 

- Yönetmelikte çiftçiler ve ormancılar dahil özel taraflara yönelik bir yükümlülük getirilmemesi; 
- Çeşitlilik gösteren ulusal koşullarla başa çıkmak amacıyla esneklikler içeren dengeli bir paket. 

Özellikle, ormanların önemli bir karbon yutağı oluşturduğu Üye Devletler için Parlamento ve Konsey 
sayım açısından esneklik tanımıştır. ETS dışı sektörün en az %30 emisyon azaltımı hedefinin 
desteklenmesi amacıyla söz konusu 'Yönetilen Orman Arazisi' esneklik mekanizması ancak AB’nin 
tamamında 'no-debit' kuralının yerine getirilmesi halinde aktive edilecektir. 

Atılacak adımlar (Nisan 2018) 

 (Parlamento, Konsey ve Komisyon “üçlüsü” arasındaki müzakerelerde varılan) geçici uzlaşmanın şimdi 
Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Kurulu tarafından resmen onaylanması gerekmektedir. Onayı 
takiben, yönetmelik AB’nin Resmi Gazetesi’nde yayınlanacak ve 20 gün sonra yürürlüğe girecektir.  

 

                                                           
10 Eleştiriler, önerilen Çaba Paylaşım Tüzüğünün AB ETS dışındaki sektörlerde ve AKAKDO sektöründe 
ulusal düzeyde bağlayıcı sera gazı emisyon azaltım hedefleri koyma önerisi getirirken bu hedeflere en 
maliyet etkin şekilde nasıl ulaşılacağının belirtilmediği yönündedir.  
 
11 Yeni bir AB Orman Stratejisi: ormanlar ve orman-temelli sektör, Brüksel, 20.9.2013, COM(2013) 659 
son 
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Ek 3  Türkiye AKAKDO SG Envanteri için Taslak Eğitim ve Destek İhtiyaçları Değerlendirmesi 
Öncelik sınıfları: 1 = Çok Yüksek; 2 = Yüksek – Çok Yüksek; 3 = Yüksek; 4 = Orta Yüksek; 5 = Düşük – Orta Yüksek 

Kategori E veya D konusu Açıklama Eğitim / 
Destek 

Bakanlık 
/ Birim 

Öncelik Yorumlar 
(OGM / TRGM) 

Genel AKAKDO prosedürlerinin ve 
gerekliliklerinin anlaşılması  

- Dile, yani teknik İngilizceye daha hakim 
olunmasıyla konunun daha iyi anlaşılması  

E/D TRGM - Bu ilgili bakanlık ya da dairenin 
sorumluluğundadır  

 AB yönetmelikleri 
(katılım ve verilerin 
uyumlaştırılması) 

- AKAKDO envanterinin hesap verebilirliği ve 
raporlama hakkında mevcut ve çıkarılması 
öngörülen AB yönetmeliklerinin anlaşılması 

E OGM / 
TRGM / 
DGEM 

2 FRL ve FREL yönetmelikleri dahil 

Veri toplama Veri sahibi kurumlar arasında 
işbirliği  

- Kolay ve sınırsız/açık veri erişimi, bakanlıklar ve 
birimler arasında veri paylaşımı ve alışverişi  

D OGM / 
TRGM 

4  

 Ulusal Orman Envanteri - Tamamlanması ihtiyacı (tam kapsama) 
- Orman tanımının (FAO kılavuzları uyarınca) 

yapılması ve envanterle veri setlerine 
uygulanması 

- Uydu tabanlı (Corine) bilgilerinin arazi tabanlı 
bilgilerle uyumlaştırılması ve entegrasyonu 
(=arazi doğrulama); veri setlerinin uluslararası 
uzman tarafından değerlendirilmesi ve 
metodolojiye ilişkin tavsiyeler verilmesi 

- AKAKDO’da UOE verilerinin kullanılması ve 
Orman Amenajman Planları ile ilişkisi 

D 
E/D 

 
 

E/D 
 
 
 
 

E/D 

OGM 
OGM 
 
OGM / 
TRGM 
 
 
 
OGM 

1 
3 

 
1 
 
 
 

 
3 

 

 Mera envanteri - Mera (türü ve koşulları) için ortak bir tanımın 
belirlenmesi ve envanterle veri setlerine 
uygulanmasıyla sorumlu birimler arasındaki 
uyuşmazlığın çözülmesi 

D/E TRGM / 
OGM 

2 TRGM’ye mera envanter 
verilerinin toplanmasında nasıl 
destek verilebilir? 

 AKAKDO (alt) kategorileri - Toplam arazi alanının ve (alt kategori) başına 
alanın belirlenmesi  

E/D OGM / 
TRGM 

1 DSİ, ÇEM ve MPGM eğitime 
dahil edilmelidir  

 Arazi tanımlama ve 
değerlendirme  

- Arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliğinin 
aşağıdakilerle belirlenmesi: 
o uygun model ve metodolojilerin kullanılması  

E OGM / 
TRGM 

 
 

2 
 

4 
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o mekânsal izlenebilen ve izlenemeyen 
araçlara ilişkin (örn. RS/IP; CBS, Excel) odaklı 
teknik eğitim  

o AV ve EF konularının anlaşılması 

 
2 

 Orman arazisinde karbon akıları, 
yani İşlenmiş Orman Ürünleri 
(HWP) hesaplamaları 

- HWP kaynaklı karbon stok ve karbon 
emisyonları hesaplamalarının yapılması ve Tier 
2’nin uygun şekilde kullanılması (2006 IPCC 
Kılavuzları) 

E OGM 2  

Veri yönetimi 
ve analizi 

Bağlantılı veri tabanı setleri 
 

- Veri setlerinin kalite, erişilebilirlik ve 
paylaşımının aşağıdakilerle iyileştirilmesi  
o Kurumlarda birimler arası platformlarda veri 

alışverişi ve tutarlılığının sağlanması, 
iyileştirilmesi ve desteklenmesi,  KG/KK yani 
ORBİS (OGM bünyesinde), MERBİS 
kapsamında iyileştirme amacıyla genel 
DBMS eğitimi  

E OGM / 
TRGM 

3  

 Mekansal analiz - Aşağıdakilerle arazi örtüsü ve arazi 
kategorilerinin hesaplanması ve arazi kullanımı 
değişikliğinin izlenmesi  
o CORINE ve LPIS temel süreçlerinin 

(yorumlama ve işleme) anlaşılması 
o ENVANIS kullanımı 
o Veri setlerinin uyumlaştırılması için 

ENVANIS, CORINE ve LPIS entegrasyonu  
o Mekansal izlenebilen arazi değişikliğinin 

hesaplanması için RS/IP kaynakları (Sentinel 
½; GökTürk1; vs.) kullanılarak ileri düzey 
mekânsal analiz.  

E  
 
OGM / 
TRGM 
 
OGM 
OGM / 
TRGM 
TRGM 

 
 

3 
 
 

4 
1 
 

2 

Çeşitli kaynaklardan verilerin 
uygun bir şekilde Arazi 
Kullanımı Matrisiyle 
birleştirilmesi için gerekli 

  - Veri analizi için girdi olarak SFM planları, 
envanter ve veri toplama için LIDAR Arazi 
Tarayıcı kullanımı 

E OGM / 
TRGM 

4  

 İstatistik hesaplamalar - Belirsizlik değerlendirmesi E OGM / 
TRGM 

2  

  - Tüm arazi kategorileri ve 5 havuzda Tier 2 + Tier 
3 kapsamında SG değerlendirmesinde 
algoritmaların kullanılması  

E/D OGM / 
TRGM 

2  
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SG envanteri Arazi kullanımı yönetim 
uygulamaları 

- Aşağıdakilere odaklanarak genel AKAKDO 
eğitimi 
o arazi kullanımı yönetim uygulamalarının 

karbon stok, SG emisyon ve tutumları 
üzerindeki etkisi 

o kesime odaklanarak, müdahale matrisi 
hazırlanması için müdahalelerin karbon 
stokları, SG emisyon ve tutumları üzerindeki 
etkisi 

- İyi Arazi Kullanımı Yönetiminin anlaşılması, yani: 
o korumalı tarımı  
o otlak yönetimi ve ıslahı 
o orman yönetimi ve ıslahı  
o arazi hazırlama  
o sulak alan yönetimi  

E OGM / 
TRGM 
 
 
 
 
 
OGM / 
TRGM 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 Arazi kategorilerinde karbon 
tutum ve/veya emisyonlarına 
neden olan insan etkilerinin 
belirlenmesi 

- Türkiye’de arazi kategorileri için uygun ve 
uygulanabilir ulusal aktivite verilerinin (AV) 
belirlenmesi, yani aşağıdakiler için AV 
belirlenmesi 
o turbalıklar/sulak alanlar 
o tarım arazileri 
o meralar 

- Arazi dönüşümü için AV belirlenmesi 

E OGM / 
TRGM 
 

1 
 
 
 
 
 

1 

 

 Modelleme ve hesaplamalarda 
aktivite verilerinin (AV) 
kullanılması 

- Farklı karbon havuzlarında karbon stok 
değişikliklerinde AV’nin rolünün anlaşılması 

E OGM 2  

 Arazi dönüşümünden kaynaklı 
karbon değişikliğinin 
hesaplanması 

- Arazi kullanımında mekânsal değişiklikler, örn.  
o Orman arazisinden diğer arazi kullanımı 

kategorilerine dönüşümün hesaplanması 
(CL, GL, S, O) 

o Tarım arazisinden diğer arazi kullanımı 
kategorilerine dönüşümün hesaplanması 

o Meradan diğer arazi kullanımı kategorilerine 
dönüşümün hesaplanması 

E OGM / 
TRGM 
 

2 Geçmiş yıllardaki veri, trendler 
vs. temelinde  

 AV / EF kullanılarak hesaplanan 
emisyon/tutumlar temelinde 

- T1 ve T2 için metot seçimi 
- Aktivite verisi seçimi  

E / D OGM / 
TRGM 

2  



26 
 

arazi kullanımı için anahtar 
kategori belirlenmesi 

- Emisyon/tutum faktörleri seçimi 
- Belirsizlik değerlendirilmesi 

 

 AKAKDO hesaplamalarında 
uyumlu ulusal ormancılık 
verilerinin kullanımı 

- Hesaplamalarda karbon stok ve CO2 emisyon 
dönüşümlerinin belirlenmesinde orman 
verilerinin kullanılması amacıyla uygun 
algoritmaların belirlenmesi ve kullanılması 

E OGM 2  

 Toprak konusunun anlaşılması, 
yani karbon yutakları ve 
emisyonlarıyla ilişkili farklı toprak 
türleri ve toprak özellikleri  

- Aşağıdakilere odaklanarak Türkiye’deki 
topraklar konusunun anlaşılması: 
o Toprak türleri ve coğrafi yayılımı  
o Başlıca toprak özellikleri (fiziki ve kimyasal 

süreçler) 
o Karbon akılarına, yani depolama ve 

değişim/emisyonlara odaklanma 

E OGM / 
TRGM 
 

2  

 Karbon stok değişikliklerinde 
modelleme ve hesaplamalar 

- Tier 1 ve Tier 2 kapsamında modelleme 
hakkında bilgilendirme 

- Süreç odaklı modellemenin daha iyi anlaşılması  
- Tüm arazi kategorileri ve alt kategoriler, arazi 

kullanımı dönüşümleri için aşağıdaki havuzlarda 
toprak üstü ve altı karbon yutak ve 
kaynaklarının hesaplanması: 
o Biokütle artımı ve karbon fraksiyon 

değerlendirmesi 
o Toprak organik madde 
 İklim(eko) bölgeleri 
 Toprak türleri 

o Ölü örtü/ölü odun 

E OGM / 
TRGM 
 

1 
 

2 
 

1 
 
 
 
 
 

 

 Emisyon / tutumların 
hesaplanması 

- Aşağıdaki kategoriler için özellikle emisyon / 
tutumların hesaplanmasında karbon dioksit 
(CO2), metan (CH4) ve nitröz oksit (N2O), 
karbon stok ve akılarının niceliklendirilmesi: 
o Sulak alanlar: tüm gazlar 
o Mera: CO2 
o Tarım arazisi: CH4 
o Orman arazisi (yani ormana dönüştürülen 

arazi): CH4, N2O  
o Yerleşim yeri: CO2 

E OGM / 
TRGM 
 

2  
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o Diğer arazi: CO2, CH4, N2O 
 Türkiye’de SG raporlama 

sürecinin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi 

- AKAKDO faaliyetleriyle ilişkili karbon stok ve 
tutum/emisyonlarının, trend analizi ve 
projeksiyonlarla hesaplanması. Uygun 
modellerin kullanılması  

E/D OGM / 
TRGM 
 

1  

 İyi Uygulamalar - Veri toplama ve analizi konusunda (uluslararası) 
iyi uygulamaların paylaşılması ve geliştirilmesi 

D OGM / 
TRGM 

2  

Raporlama Genel SG raporlama becerilerinin 
iyileştirilmesi 

- Aşağıdakilere odaklanarak UER’de ve ileriyi 
düşünerek UB, NDC ve İYR’de genel raporlama 
becerilerinin iyileştirilmesi: 
o Tutarlılık 
o Şeffaflık 
o Kalite Güvence (KG) 
o Kalite Kontrol (KK)  
o 2006 IPCC Kılavuzları (kullanımı) 

E OGM / 
TRGM / 
TÜİK 

2  

 AB’ye üyelik sonrasındaki AB 
rehberleri ve raporlama 
gerekliliklerinin öngörülmesi  

- AB’nin tecrübe ve uygulamalarıyla 
uyumlaştırmanın sağlanması  

D/E OGM / 
TRGM / 
ÇYGM / 
TÜİK 

2  
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Ek 4 ARR bulguları ve genel IPCC Kılavuzları uyarınca tavsiyeler 
TACCC ilkeleri 2006 IPPC Kılavuzları 2016 Türkiye UER hakkında ARR 

bulguları  
ARR tavsiyeleri 

Tamlık 
1. Yeniden 

hesaplamalar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. KG/KK 
 

- IPCC Kılavuzlarındaki tüm kaynaklar/yutaklar ve 
gazlar 

- Diğer spesifik kaynak/yutak kategorileri  

- Taraf ülkenin kaynak/yutaklarının tam olarak 
kapsanması 

Ölü organik madde havuzlarına geçişle sonuçlanan 
biyokütle karbon havuzları kayıplarının tamamının 
öncelikle biyokütle karbon stoklarına dönüşüm olarak 
raporlanması iyi uygulamadır.  
 
Biyokütle ve toprak C emisyon ve tutum envanterinde 
yer alan arazi alanlarının zaman içerisinde tutarlı bir 
şekilde hesaplanması, tüm arazi kullanımı kategorileri 
için aktivite verilerinin ortak bir iklim ve toprak türleri 
tanımıyla katmanlandırılmasını gerektirir. 

Arazi kullanımı değişiklikleri kapsamında karbon stok 
ve karbon stok değişiklikleri için hesaplamalar eksik 
veya raporlanmamıştır. 

- CL-FL ve GL-FL için mineral topraklarda karbon 
stok değişiklikleri raporlanmamıştır 

- GL için mineral topraklarda karbon stok 
değişiklikleri NE olarak raporlanmıştır 

- FL-GL için organik topraklarda karbon stok 
değişiklikleri NE olarak raporlanmıştır  

- WL-GL için mineral topraklarda karbon stok 
değişiklikleri NE olarak raporlanmıştır 

- CL-SL ve GL-SL organik topraklar için NE olarak 
raporlanmıştır 

- FL-SL NO olarak raporlanmıştır 
- FL-OL NO olarak raporlanmıştır 
- CL-OL NE olarak raporlanmıştır 
- GL-CL dönüşümleri için organik madde 

kazanım/kaybı nedeniyle N mineralizasyonu 
kaynaklı doğrudan N2O emisyonları NE olarak 
raporlanmıştır. Diğer dönüşümler NO olarak 
raporlanmıştır.  

Spesifik UER bölümlerinde ve ilgili CRF tablolarında 
yapılan yeniden hesaplamalara ilişkin ayrıntılı bilgi verin 
ve yeniden hesaplamalara ilişkin gerekçelendirme de 
dahil olmak üzere açıklayıcı bilgileri sunun  

Veri işleme, kullanma, raporlama ve dokümantasyon 
ile ilişkili genel KG/KK prosedürlerinin kaynak-spesifik 
kategori prosedürleriyle tamamlanması iyi 
uygulamadır. KK sürecinin bir parçası olarak 
hesaplamaların temelinin gözden geçirilmesi gerekir. 
Dokümantasyon gözden geçirme sürecinin kritik 
bileşenlerinden biridir ve gözden geçirme 
uzmanlarının yanlışlıkları, boşlukları belirlemesini ve 
iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmasını sağlar. 
 
Tüm arazi kullanımı kategorilerindeki alanların 
toplamlarının, envanterdeki alan toplamı ve iklim, 
toprak türlerine göre katmanlandırma zaman içinde 
sabit kalacak şekilde olması gerekir. 

 Envanter kapsamında genel ve spesifik KK 
prosedürlerine özel dikkat göstererek raporlamanın 
kalitesini güçlendirecek şekilde KG/KK planında 
öngörülen KG/KK prosedürlerini uygulayın ve önceki 
gözden geçirme raporlarında belirtilen aşağıdakiler gibi 
KG/KK prosedürleriyle ilgili tavsiyeleri tam anlamıyla 
uygulayın:  
1) KK prosedürlerinin envanter hazırlama aşamalarının 

tamamında iyileştirilmesi 
2) Sektöre özgü KG/KK prosedürlerinin uygulanması 

Kurumsal 
düzenlemeler 

(kurumsal düzenlemelere ilişkin kılavuz yok) Arazi kullanımı verisinin entegrasyonu sorunu hala 
çözülmemiştir. Halen AKAKDO bölümünün 
tutarlılığının iyileştirilmesi gerekmektedir. 

İki bakanlık tarafından hazırlanan bileşenler arasında 
kopukluk vardır. Türkiye’nin envanter hazırlama sürecini, 
özellikle AKAKDO sektöründeki veri ve bilgilerin 
entegrasyonuyla UER’de BMİDÇS raporlama 
kılavuzlarında yer alan şablon uyarınca daha tutarlı ve 
şeffaf bir AKAKDO bölümü hazırlanması açısından 



 

29 
 

iyileştirmek amacıyla kurumsal düzenlemelerini 
kuvvetlendirmesi gerekir. 
Bu nedenle envanter hazırlama sürecini, özellikle 
AKAKDO sektöründeki veri ve bilgilerin entegrasyonu 
açısından iyileştirmek amacıyla kurumsal düzenlemeleri 
pekiştirin 

Şeffaflık Tekrarlama ve değerlendirmeyi kolaylaştırmak için 
varsayımlar ve metodolojiler net bir şekilde açıklanır. 
Ülkenin diğer ilkeleri karşıladığını gösterebilmek için 
destekleyici belge sunabiliyor olması gerekir. 

 Envanter hazırlama sürecinde atılan adımlar, alınan 
kararlar ve AV, EF ve metodoloji seçimlerinde kullanılan 
uzman kanaatini kapsamlı ve şeffaf şekilde açıklayın 

Tutarlılık - Envanter kendi içinde ve önceki yılların 
envanterleriyle tüm unsurlar açısından tutarlı 
olmalıdır  

- Baz yılı ve takip eden yıllar için aynı metodolojiler 
kullanılmalıdır 

- Kaynak/yutaklardan emisyon ve tutumların 
hesaplanması için tutarlı veri 

- setleri mevcut olmalıdır. 

 Ülkedeki emisyon trendlerine ilişkin kilit faktörler 
hakkında yeterli ve ayrıntılı açıklama sunun 

Doğruluk 
1. Arazi Kategorileri 

 
 

2. Arazi kullanımında 
tutarlılık 
 
 
 

3. Belirsizlik 
hesaplamaları 

- Emisyon / tutum hesaplamalarının kesinliğinin nispi 
ölçüsü 

- Mevcut veri ve bilgiler ışığında değerlendirilebileceği 
ölçüde hesaplamaların gerçek emisyon/tutumların 
sistematik olarak üzerinde ya da altında olmaması 
gerekir  

- Belirsizlikler mümkün olduğunca azaltılmalıdır  

- IPCC kılavuzları uyarınca uygun metodolojiler 
kullanılmalıdır 

Türkiye 2015 ve 2016 UER’lerinde, arazi 
kategorilerinin tanımını iyileştirmiştir ancak arazinin 
tam raporlamasını yapmamıştır. 

Arazi kategorilerinin tanımlarını netleştirin, zaman 
serilerinin tamamındaki toplam arazi alanının 
bütünlüğünü kontrol edin ve bulguları raporlayın  

  Başlıca iki arazi kullanım alanı veri kaynağı ENVANIS 
ve CORINE entegre olmadığı için Türkiye arazi 
kullanımında tutarlı raporlama yapamamaktadır. Söz 
konusu entegrasyonun iyileştirme planlarında olduğu 
bildirilmiştir. 

Ülkedeki veri ve bilgileri kullanarak kendi içinde tutarlı bir 
arazi çerçevesi geliştirmek amacıyla gerekli çalışmayı 
yapın ve zaman serilerinde ülkenin tamamında arazi 
kullanımı kategorileri için mekânsal açıdan tutarlı bir 
ayrıştırmanın yapılabilmesi amacıyla başlıca iki veri 
kaynağını uyumlaştırın, kaydedilen ilerlemeyi raporlayın. 

Çok sınırlı, sadece Orman Arazisi Kategorisinde 
hesaplanıyor 

Orman arazisindeki tutum, Türkiye UER’sinde ikinci 
en önemli anahtar kategori olduğundan orman arazisi 
ve orman arazisinde tutulan CO2 tutumunun yeniden 
hesaplamaları gereklidir 

 

Envanterde yapılacak iyileştirmeleri önceliklendirmek 
için belirsizlik analizi sonuçlarını kullanın. 

Her havuz için karbon girdi ve çıktılarını hesaplarken 
kapsamlı ve dengeli bir yaklaşımla hesaplama 
metotlarına ilişkin tam kapsamlı bir bilimsel 
değerlendirme yapın ve gerekirse hesaplamaları revize 
edin  
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Karşılaştırılabilirlik - Taraf ülkelerin hesaplamaları birbiriyle 
karşılaştırılabilir olmalıdır 

- COP’larda üzerinde anlaşılan metodoloji ve 
formatlar 

- Revize 1996 IPCC Kılavuzları uyarınca 
kaynak/yutak kategorilerinin tahsisi 

“NO” ve “NE” kısaltmaların kullanımı hala tartışmaya 
açıktır. Türkiye, çoğu durumda bir kategorinin “NO” ve 
veya “NE” şeklinde sınıflandırmasına ilişkin 
destekleyici bilgi sunmadığı için bu kısaltma 
anahtarlarının doğru kullanılıp kullanılmadığını 
anlamak güçtür 

Meydana gelmeyen bir aktiviteyi raporlarken “NO” 
kısaltmasını, meydana gelen ama emisyonların 
hesaplanmadığı aktivite için “NE” kısaltması olmak üzere 
kısaltmaları tutarlı şekilde kullanın 
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Bu doküman Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği, AESA'nın liderliğini 
yürüttüğü Konsorsiyumun sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini 

yansıtmamaktadır. 
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