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1. Giriş 
 

Proje faaliyeti 3.1, Türkiye’nin, AKAKDO sektöründeki sera gazı (SG) emisyonları ve tutumlarını 

tahmin ve raporlama kapasitesine destek verip geliştirecek bir çalışma programı oluşturmayı 

hedeflemektedir. Çalışma programı (PoW)  AKAKDO envanter ekibine faaliyetleri önceliklendirmede 

ve AKAKDO sektöründe Sera Gazı (SG) emisyonları ve tutumlarının ölçüm ve raporlamasını 

geliştirmede yardımcı olacaktır.  

 

Faaliyet 3.1 kapsamındaki ana görevler şunlardı: 

 Sonuç 1 (Sonuç 1: Bu raporun detaylı değerlendirmesi yoluyla AKAKDO faaliyetleri ile ilişkili 

SG emisyonları ile tutumlarını ve karbon stoklarını tahmin etmek amacıyla hazırlanan arazi 

kategorileri hakkında gerekli bilgileri içeren bir ihtiyaç analizi raporu) çıktılarına dayanarak 

kısa, orta ve uzun vadeli bir Çalışma Programının geliştirilmesi ve görüşmeler için Ankara'ya 

kısa bir ziyaret yapılması (31.10.2018 ile 2.11.2018 tarihleri arasında Ankara’da 

gerçekleştirilmiştir). 

 Çalışma prosedürlerini açık bir şekilde tanımlayan bir hesaplama kılavuzu hazırlanması. 

 Çalışma Programına dahil edilecek bir yıllık iş planı hazırlanması. 

 PoW önerisini görüşmek üzere bir çalıştay çalışması düzenlenmesi (20.12.2018 tarihinde 

Ankara'da gerçekleştirildi). 

 PoW'un Açılış Çalıştayının düzenlenmesi (23.1.2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi). 

 İlgili kurumlarla dağıtılacak azami 12 sayfalık kısa bir rapor hazırlanması. 

 

Bu özet raporun temel amacı, (Çalışma Programı’nda önerildiği şekilde) AKAKDO sektöründeki 

faaliyetleri yürütmekten sorumlu kurumlarda bulunan karar vericileri ve kilit kişileri bilgilendirmektir. 

Ayrıca, bu rapor, proje faaliyeti 3.1 kapsamında uygulanan tüm görevlerin sonuçlarından elde edilen 

temel bulguları özetlemektedir. Özellikle karar vermede önemli olan öneriler, her bölümün 

sonundaki mavi kutucuklarda belirtilmiştir. 
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2. İhtiyaç analizi raporu 
 

2.1. Temel bulgular ve çıkarımlar 

 

İhtiyaç analizi raporu, Türkiye'nin AKAKDO raporlamasındaki olası boşlukların ve eksikliklerin 

belirlenmesinde ilk adım olarak hazırlanmıştır. AKAKDO sektöründeki sera gazı emisyonlarının ve 

tutumlarının hesaplanmasını ve raporlanmasını desteklemek ve geliştirmek için daha iyi bir çalışma 

programı geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Rapor genel gözlem ve bulgular, kategoriye özgü 

konular, tavsiyeler ve sonraki adımlardan oluşmaktadır. 

 

Temel bulgular şunlardır: 

 Kapsamlı değerlendirme, AKAKDO sektörü için raporlamanın son birkaç yılda genel olarak 

düzeldiğini göstermiştir. Ancak, şeffaflık ve tamlık konularının, uygun şekilde ele alınması 

gereken ana sorunlar olduğu düşünülmektedir. Şeffaflık kısa vadede iyileştirilebilirken, 

tamlık orta ve uzun vadede iyileştirilebilir ve mevcut veriye bağlıdır. 

 Eksik raporlamanın asıl sebebi, arazi kullanım değişikliği matrisini doldurmak için faaliyet 

verilerinin eksikliği (doğada ortaya çıkması muhtemel arazi kullanım değişiklikleri) olarak 

bulunmuştur. Türkiye, ENVANIS veri tabanından ormanlık arazi alanları ile CORINE olmak 

üzere iki tür faaliyet verisi kullanmaktadır. Bununla birlikte, arazi kullanım değişikliği 

matrisleri de dahil olmak üzere uydu görüntülerine dayalı olarak yeni aktivite setleri 

üretildiği için faaliyet verilerinin tutarlılık konularının artık geçerli olmayacağı tahmin 

edilmektedir. 

 En önemli hususların orman arazileri ve tarım arazileri kategorileriyle ilgili olduğu 

bulunmuştur. ENVANIS veri tabanı yönetiminin şeffaflığı, orman arazisi kategorisinde 

çözülmesi gereken kilit konular arasında yer alırken, tarım arazilerinde ise uygun alt 

kategorilerden oluşan bir yapı, metodolojik açıklama ve yönetim sistemleri hakkında bilgi 

bulunmamaktadır. Bu son konu nedeniyle Türkiye’de tarım arazisi olarak kalan tarım 

arazilerindeki toprak organik karbon stok değişikliklerini tahmin etmek için varsayılan 

yöntem uygulanamaz, bu nedenle ilgili emisyonların düşük tahmin olduğu 

düşünülmektedir. 

 Raporda kategoriye özgü tüm konular kısaca tanımlanmış ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı 

konusunda önerilerde bulunulmuştur. Sorunları veya olası çözümleri vurgulamak için, 

mümkün olduğunda referanslar sunulmuştur. Yurtiçi görüşmelerde ana konular ulusal 

sektör uzmanları ile tartışılmıştır. 

 

2.2. Raporun özeti 

 

AKAKDO sektöründeki mevcut raporların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için CRF tabloları, 

Ulusal Envanter Raporları, Yıllık Değerlendirme Raporları, Sentez ve Değerlendirme Raporu ve Durum 

Raporları gibi ana belgeler gözden geçirildi. İhtiyaç analizi raporunda kilit hususları sunmak için notlar 

alındı. Projenin hedeflerini tanımlamak için Norman Kiesslich (GeoVille), Yıldıray Lise (DKM proje 

koordinatörü) ve Yusuf Serengil (takım lideri) ile birkaç Skype toplantısı yapıldı ve projenin hedefleri 

belirlenerek orman arazisinin tanımı, arazi tanımlaması için kullanılan kriterler, veri kaynakları, 

minimum haritalama birimi, altbölümleme seviyesi gibi konular görüşüldü. Ayrıca, 31 Ekim - 2 Kasım 
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2018 tarihleri arasında Ankara'da uzmanların katıldığı kısa bir çalışma gerçekleştirildi. Yurtiçi 

görüşmelerde yerel uzmanlar hem tarım hem de ormancılık alanlarında önemli bilgiler verdiler. 

BMİDÇS kapsamında rapor edilen belgelerin değerlendirme incelemesi, Türkiye'nin AKAKDO 

raporlamasının 2014'ten bu yana geliştiğini göstermiştir. Sektörün toplam emisyonlarına net emisyon 

katkısı bakımından en önemli kategorilerin orman arazisi ve hasat edilmiş odun ürünleri (HWP) 

olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak, bu değerlendirmede ana kategoriye özgü sorunlar belirlenmiş 

ve önem sırasına göre sıralanmıştır. Her kategori ya da alt kategori için, sorunların kısa tanımı da 

dahil olmak üzere mevcut durum hakkında kısa bir açıklama yapılmıştır. 

AKAKDO raporlamasındaki ana sorunların şeffaflık ve tamlık olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak, 

emisyon ve tutum hesapları şeffaftır ve 2006 IPCC prensiplerine göre kullanılan denklemlerle 

ilişkilendirilmiştir ve son yıllık sunumlar da AKAKDO sektöründeki yeniden hesaplamalara ilişkin net 

açıklamalar ve varsayımlar içermektedir. Tamlık sorunları, büyük ölçüde arazi kullanım 

değişiklikleriyle ilgili eksik verilerle ilgilidir. Örneğin, arazi kullanım değişikliği matrisindeki birkaç 

dönüşüm; yok (NO) veya tahmin edilmemiş (NE) gibi notasyon işaretleriyle gösterilir ve bunlardan 

bazıları uygun şekilde kullanılmamaktadır. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri üzerinden 1990-

2015 dönemi için üretilecek olan yeni faaliyet verilerinin, raporlamanın yanı sıra emisyon 

tahminlerinin bütünlüğünü de büyük ölçüde artıracağı varsayılmaktadır. 

Kategoriye özgü konularla ilgili olarak, en önemlileri orman arazisi ve tarım arazisi kategorileridir. 

Orman arazisindeki sorunlar, orman tanımı, orman tabakalaşması, ENVANIS veri tabanı (örneğin, veri 

tabanı işlemlerinin açıklamalarının ve yıllık güncellemenin olmaması) ve önceki sunumlarla 

karşılaştırıldığında mevcut yıllık sunumda kullanılan emisyon faktörlerindeki değişikliklerle ilgili bazı 

eksik bilgilerle ilgilidir. Tarım arazileri hem şeffaflık hem de tamlık ile ilgili sorunlarla karşı karşıyadır. 

Tarım arazisi olarak kalan tarım arazilerinin yapısı iyileştirilmeli ve yıllık ve çok yıllık ürünler için 

metodolojik yaklaşımlar ayrılmalıdır. Emisyon ve tutumların tahmininde kullanılan denklemler ve 

varsayımlar hakkındaki bilgilerin iyileştirilmesi için daha fazla çaba gösterilmelidir. Yerel uzmanlar 

ayrıca, ekilebilir arazilerdeki yönetim sistemleriyle ilgili verinin bulunmadığını veya çok sınırlı 

olduğunu belirttiler. Bu durum, ülkenin mineral toprağında, toprak organik karbonundaki 

değişiklikleri tahmin etmesine engeldir ve emisyonların olduğundan düşük hesaplanmasına neden 

olabilir. Diğer meselelere daha düşük önem verilmiştir, ancak bunlar da ele alınmalı ve çözülmelidir. 

Tanımlanan her sorun için öneriler ve sonraki adımlar geliştirilmiştir. Faaliyet verileri, sera gazı 

emisyonları ve tutumları tahminlerinin temel değişkeni olduğundan, Türkiye, gelecekte coğrafi olarak 

belirli arazi kullanımı dönüşüm verileri üretebilecek sağlam bir arazi kullanımı izleme sistemi 

geliştirmelidir. UER’unda, Türkiye, ENVANIS veri tabanında verilerin nasıl toplandığını, değiştirildiğini 

ve güncellendiğini daha ayrıntılı olarak açıklamalıdır. Bazı alt kategoriler için (örneğin, orman 

arazisine dönüştürülmüş mera arazileri ve tersi) emisyon faktörleri yeniden değerlendirilmelidir ve 

referans olarak LIFE MediNet projesinin kullanılması önerilmiştir. Aynı proje, daha fazla ayrıştırılması 

gereken çok yıllık mahsuller için veri ve parametreler sunabilir. Türkiye, özellikle doğada olduğu 

varsayılan arazi kullanım dönüşümleri için notasyon işaretlerinin doğru kullanımını dikkate almalıdır. 
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Karar verme önerileri: 

AKAKDO sektöründeki sera gazı raporlaması son yıllarda daha da iyileşmiş olsa da, şeffaflığın ve 

tamlığın arttırılması önerilir. Sektördeki toplam emisyonların çoğunu sundukları için, anahtar 

kategorilere (orman arazisi, hasat edilmiş odun ürünleri) daha fazla çaba gösterilmelidir. 

 

3. Çalışma Programı 
 

3.1. Temel bulgular ve çıkarımlar 
 

Çalışma Programı (PoW), proje faaliyeti 3.1’in ana çıktısıdır ve ihtiyaç analizi raporuna dayanarak ve 

kilit paydaşlarla işbirliği içinde hazırlanmıştır. Gelecek yıllarda AKAKDO sektör raporlamasının 

planlanması ve iyileştirilmesi için yol gösterici olacaktır. PoW, temel faaliyetleri içerir ve kısa, orta ve 

uzun vadeli kategoriye özgü planlı iyileştirmeleri tanımlar. Çalışma Programı, AKAKDO’daki öncelikleri 

belirleme, SG emisyonu ve tutumu tahminlerini iyileştirme ve iklim hedeflerine ulaşmaya katkıda 

bulunma konularında sorumlu kurumlara yardımcı olacaktır. PoW'un uygulanması ile, daha yüksek 

kalitede raporlama, ulusal sektörel uzmanların bilgi ve kapasitelerinin artması, kilit paydaşlar 

arasında daha iyi işbirliği yapılması ve sera gazı azaltma hedeflerine yönelik durumun ve gelişmelerin 

izlenmesine yönelik performansın artması beklenmektedir. 

Temel bulgular şunlardır: 

 PoW'un yapısı, proje teklifinde öngörülmüş bileşenleri takip eder. Ana metin, yıllık iş planı 

(AWp) ve hesaplama kılavuzunu içerir. Ana metin, temel faaliyetleri içerirken, yıllık iş planı, 

AKAKDO sektörünün her bir CRF tablosu için planı da dahil olmak üzere kuruluşların zaman 

çizelgesini ve sorumluluklarını belirler. 

 PoW uygulamasının izlenmesi için Sonuç Odaklı Yönetim (RBM) yaklaşımı önerilmiştir. Bu 

yaklaşım PoW'un hedeflerine ve sonuçlarına ulaşılmasına odaklanır, ancak hedeflerin ve 

ilerleme göstergelerinin açıkça tanımlanması gerekir. Amaçların belirlenmesi için SMART 

(spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, uygun, zamana bağlı) kriterler önerilmiştir. 

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

tanımlanmıştır. Temel faaliyetler neler yapılması ve nereye odaklanılması gerektiğini açıklar. 

Hesaplama kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanmış olan görevlerin genel açıklamasıdır. 

 En önemli bölümlerden biri, AKAKDO’da uygulanacak kısa, orta ve uzun vadeli iyileştirmeler 

için gösterge niteliğinde bir zaman çizelgesine sahip olan Plan, kategorilere ve/veya alt 

kategorilere göre listelenen iyileştirmeleri ortaya koyar. 

 PoW, AWp ve hesaplama kılavuzunun içeriği Ankara'daki iki çalıştayda kilit paydaşlara 

sunuldu ve birlikte tartışıldı. 
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3.2. Raporun özeti  

 

PoW'un ana metni, sera gazı envanterinin standart bir parçası olan faaliyetleri açıklar (Şekil 1). Her 

bölüm için ne yapılması gerektiğini açıklar ve kategori ve alt kategori düzeyinde öncelikleri belirler ve 

uygulama için yaklaşık zamanlamayı önerir. PoW'un ikinci bileşeni, faaliyetlerin ne zaman ve kim 

tarafından sağlanması gerektiğini açıklayan yıllık iş planıdır (AWp). AWp'nin her bir CRF tablosu için 

özel bir planı vardır ve iki yıllık raporun ve ulusal iletişim raporunun hazırlanması için AKAKDO 

sektörüyle ilgili görevleri de içermektedir. PoW'un üçüncü bileşeni, görevlerin ve prosedürlerin 

detaylı bir tanımını içeren ve faaliyetlerin sorumlu kurumlar tarafından nasıl uygulanması gerektiği 

hakkında fikir veren bir hesaplama kılavuzudur. AWp ve hesaplama kılavuzu, ek şeklinde ayrı birer 

belge olarak hazırlanmıştır. 

 

Şekil 1: Çalışma Planının (PoW) bileşenleri   

 

RBM yaklaşımının, PoW uygulamasının amaçlarına ve sonuçlarına ulaşmak için nasıl geliştiğini kontrol 

etmek ve izlemek için kullanılması önerilmiştir. RBM, yanısıra tüm aktörlerin doğrudan veya dolaylı 

olarak bir dizi sonuç elde etmeye katkıda bulunan süreçlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin istenen 

sonuçlara (çıktılar, sonuçlar ve daha üst seviye hedefler veya etki) katkıda bulunmalarını ve gerçek 

sonuçlara ilişkin bilgiler ve kanıtları kullanarak programlar ve faaliyetlerin tasarımı, kaynak sağlama 

ve tamamlama aşamalarında karar alma süreçlerini bilgilendirmeleri ile yükümlülük ve raporlamayı 

sağlayan ve yöneten bir stratejidir (BM, 2011). Hedeflerin ölçülebilir ve gerçekçi olması gerekir, 

ayrıca hedefleri belirlerken SMART kriterlerinin kullanılması önerilmiştir. Proje sonuçlarını, periyodik 

olarak farklı seviyelerde kontrol edilmesi gereken (örneğin yılda iki kez) kontrol göstergeleri 

kullanarak izlemek önemlidir. 

 

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

tanımlanmıştır. Genel olarak, PoW, AKAKDO raporlamasını iyileştirmek için önümüzdeki yıllarda neler 

yapılması gerektiğini açıklar. Aşağıda, PoW'un her bölümü için bazı önemli noktalar verilmektedir. 

 

Metodoloji ve veri kaynakları ile uygun seviye: 

 EF veri tabanında veri toplanması ve güncellenmesi: Çalışmalar, orman arazisi kalan orman 

arazisi, orman arazisine dönüştürülmüş arazi ve hasat edilmiş odun ürünleri kategorileri için 
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veri toplamaya odaklanmalıdır çünkü bunlar AKAKDO sektörünün toplam net emisyonuna en 

fazla katkı sağlayan kategorilerdir. 

 Kategori ve kaynağa özgü veri yönetimi: Veri yönetiminin çoğunlukla orman arazisine, tarım 

arazisine, mera arazisine ve hasat edilmiş odun ürünlerine tahsis edilmesi önerilmektedir. 

 Girdi verileri için yardımcı hesaplamalar: Orman arazileri, tarım arazileri, mera arazileri, sulak 

alanlar, yerleşimler ve hasat edilmiş odun ürünleri için gereklidir; orman arazisi önceliğe 

sahiptir.  

 Emisyon ve tutumların tahmini: Tamlığı artıracak olan yeni faaliyet verileri seti nedeniyle kısa 

vadede daha iyi emisyon ve tutum tahminleri olması beklenmektedir. 

 Kapasite geliştirme ve bilgi aktarımı: SG envanteri yöntemleri hakkındaki bilgileri arttırmak 

için çalıştay ve danışmanlık tarzı eğitimleri içermektedir. 

 

Farklı arazi kullanım kategorileri ve alt kategoriler için mekansal olarak belirli arazi kullanım 

verileri: 

 Faaliyet verilerinin toplanması ve güncellenmesi: Ülkenin kısa sürede mekansal olarak belirli 

verileri kullanması beklenmektedir, ancak bu alandaki bilgi ve insan kapasitelerinin 

geliştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca gelecekte AKAKDO raporlaması için LPIS verilerinin 

kullanılmasını da sağlanmalıdır. 

 Arazi geçiş matrisinin geliştirilmesi: Arazi kullanım değişikliği matrisini üretmek için önerilen 

üç seçenek vardı. Türkiye, daha geniş bir paydaş grubu içerisinde çok amaçlı kullanımı ve 

harcama getirisi en iyi olanı dikkate alarak tercih edilen seçeneği belirlemelidir.  

 Faaliyet verilerinin hazırlanması: Toprak türü, iklim ve yönetim sistemi ve sulak alan rejimi ile 

ilgili haritaların hazırlanmasını içerir. Yerel uzmanlar orman arazisini ekozonlara ve orman 

ekolojik bölgelerine sınıflandırmayı önermiştir. 

 Kapasite geliştirme ve bilgi aktarımı: AKAKDO faaliyet verileriyle ilgili çalıştay ve danışmanlık 

tarzı eğitimleri ve faaliyet verileri uygulamalarıyla ilgili genel yöntemleri içerir. 

 

QA/QC (KG/KK) prosedürleri: 

 KG/KK planının sürekli iyileştirilmesi: AKAKDO sektörünün KG/KK prosedürleriyle ilgili 

herhangi bir büyük sorunu olmadığı görülmektedir, ancak envanter sürecinde değişiklikler 

olduğunda planın iyileştirilmesi ve güncellenmesi önerilir. 

 Genel KK prosedürleri: Ulusal derleyici, dış kaynaklı paylaşılan veritabanları veya veri 

toplanması üzerinde genel KK prosedürlerinin uygulanmasından sorumludur. Sorumluluklar 

ve zamanlama KG / KK planında açıkça tanımlanmalıdır. 

 Kategoriye özgü KK prosedürleri: Kategoriye özgü KK prosedürleri, temel kategoriler üzerine 

odaklanmalıdır; bu nedenle, bu faaliyetlerin anahtar kategori analizi yapıldıktan sonra 

yapılması önerilir. 

 KG prosedürleri: Temel bilgileri ve uzmanlığı olan bağımsız denetçiler tarafından 

gerçekleştirilen KG'yi içerir ve temel kategorilere daha fazla dikkat etmek iyi bir uygulamadır. 

 Doğrulama: Diğer (bağımsız) çalışmalardan alınan emisyon veya tutum tahminleriyle 

karşılaştırmaları içermelidir ve bu çalışmalardan elde edilen değerlendirmeler ve veriler 

dokümantasyon için referans kütüphanesine dahil edilmelidir. 

 Dokümantasyon, arşivleme ve raporlama: faaliyet verileri, emisyon faktörleri, yöntem 

seçiminin gerekçesi vb. dahil olmak üzere envanterle ilgili tüm önemli bilgileri içerir. 
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Belirsizlik değerlendirmeleri ve anahtar kategori analizi: 

 Faaliyet verilerinin belirsizlik değerlendirmesi: Arazi kullanımı/örtüsü veri kümeleri için, 

kullanıcı doğruluğu ve üretici doğruluğu ile ilgili doğruluk değerlendirmesi yapılması 

olağandır; belirsizlik değerlendirmesinin deneyimli uzmanlar tarafından yapılması 

önerilmektedir. 

 Emisyon faktörlerinin belirsizlik değerlendirmesi: Emisyon faktörlerinin belirsizliğinin hangi 

temelde hesaplandığını açıklamak iyi bir uygulamadır; yayınlanmış araştırmalardan, 

varsayılan değerlerden veya uzman kararlarından tahmin edilebilir. 

 Emisyonların (alt) kategorilere göre belirsizliğinin değerlendirilmesi: Kategori veya alt 

kategori seviyesindeki birleşik belirsizlik, envanter ekibine hangi karbon havuzlarının belirli 

bir kategorideki toplam belirsizliğe en fazla katkıda bulunduğunu belirlemeye ve nerede 

iyileştirmelerin gerekli olacağını belirtmeye yardımcı olur. 

 Sektör için belirsizlik değerlendirmesi: envanter ekibinin belirsizliği yüksek kategorileri 

tanımlamasına yardımcı olur; her yıl ulusal envanter derleyicisi tarafından yapılmalıdır. 

 Duyarlılık analizi: envanter derleyicileri için bir duyarlılık analizinin amacı, envanterin hangi 

bölümlerinin sonuçlarını etkileyebileceğini belirlemektir. Envanterin çeşitli seviyelerinde bu 

analizi gerçekleştirmek için farklı yaklaşımlar mümkündür. 

 Anahtar kategorilerin belirlenmesi: Anahtar kategori analizi, ülkenin sera gazı envanterini 

iyileştirmek için kaynakları önceliklendirmesine yardımcı olan en önemli bilgidir. Genellikle 

envanter derleyici tarafından gerçekleştirilir. 

 Anahtar kategori analizinin dokümantasyonu: Anahtar kategori analizi, AKAKDO ile olsun 

olmasın tüm sektörler için hazırlanmalıdır. Anahtar kategori analizi sonuçları, her BMİDÇS 

sunumunda UER’de ek olarak verilecektir. 

 

AKAKDO için tedbirsiz, tedbirli ve ek tedbirleri olan modelleme senaryoları: 

 Ulusal koşullara en uygun modellerin araştırılması ve seçilmesi: Karar vericilere belirli 

varsayımlar ve koşullar altında neler olabileceğini anlamalarına yardımcı olacak 

projeksiyonlar için modelleme senaryoları. Modellerin uygunluğu ve özellikleri önce ulusal 

koşullar dikkate alınarak gözden geçirilmelidir. 

 AKAKDO sektörü için WOM, WEM ve WAM senaryolarının tanımı: AKAKDO sektörüyle ilgili 

tüm politika ve önlemlerin listesinin, sera gazı emisyon ve tutumlarına katkı seviyeleri 

bakımından önemi uyarınca hazırlanması gerektiği önerilmiştir. 

 Sera gazı projeksiyonlarının modellenmesi ve hazırlanması: Türkiye’nin AKAKDO anahtar 

kategorileri ile modellemeye başlaması tavsiye edilmiştir. Şekil 2'de gösterilen modelleme 

adımları önerilmiştir 

 

Şekil 2: AKAKDO SG projeksiyonlarının hazırlanması için önerilen modelleme adımları  

Veri hazırlama 
Senaryoların 

tanımı
Varsayımlar 

yapmak
Modelleme  

(simülasyonlar)
Model/sonuç 

değerlendirme
Etki 

değerlendirme
Senaryoların 

karşılaştırması
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 Eğitimler ve kapasite geliştirme: Çalıştay tarzı eğitimleri ve hasat edilmiş odun ürünleri dahil 

AKAKDO için senaryoların geliştirilmesini içerir. 

 

 

Sürekli iyileştirme ve güncelleme planı: 

 Önceki çalışmanın değerlendirilmesi ve yıllık çalışma planının tanımı: Önceki çalışmalardan 

elde edilen değerlendirme raporu, planlanan iyileştirmelerin ne kadar uygulandığını tespit 

etmek için temel oluşturur. AKAKDO envanter ekibinin her yıl yıllık çalışma planını 

tanımlamasına yardımcı olur. 

 Diğer genel görevler: Kategoriye özel yeniden hesaplamaları, CRF tablolarını doldurmayı ve 

dosyaları CRF raportörüne aktarmayı, kategoriye özgü planlı iyileştirmelerin tanımını ve 

UER'nun AKAKDO bölümünü genel olarak iyileştirmeyi ve güncellemeyi içerir. 

 Referans Kütüphanesi: Envantere destek olarak kullanılan referansların yanı sıra, metodolojik 

seçim, emisyon faktörleri, faaliyet verileri ve uygun referanslar ve uzman hükümleri ile ilgili 

belgeler de dahil diğer tahmin parametrelerinin nedenlerine dair bilgiler içerir. 

 Arşivleme prosedürleri: BMİDÇS kararlarına uygun olarak her yıl için arşiv envanter bilgileri 

bulunması zorunludur. Tüm arşiv bilgilerinin uzman inceleme ekipleri tarafından erişilebilir 

olması gerekir. 

 İki Yıllık Rapor (BR) ve Ulusal Bildirim’e (NC) özel bölüm: AKAKDO sektörü ile ilgili olarak, 

politikalar ve tedbirler ve projeksiyonlar gibi konulara odaklanması önerilmiştir. BMİDÇS’nin 

BR ve NC raporlamasına ilişkin yönergelere göre, projeksiyonlar için WEM senaryosu 

zorunludur. 

 Kategoriye özgü planlı iyileştirmeler: Her kategori ve alt kategori için iyileştirmeler 

tamamlanmış ve gösterge süresi ve uygulamalarından sorumlu organizasyon belirlidir. 

Bunlar, ihtiyaç analizi raporunun bulgularına dayanarak önerilmiştir. 

 

PoW, AWp ve Hesaplama Kılavuzunun içeriği Ankara'da gerçekleştirilen iki çalıştayda kilit paydaşlara 

sunuldu ve tartışıldı. İlk çalıştay 20 Aralık 2018'de Latanya Otelinde, ikincisi 23 Ocak 2019'da 

Mövenpick Otel'de yapıldı. İlk çalıştayda, Yıllık Çalışma Planı (AWp) ve Hesaplama Kılavuzu da dahil 

olmak üzere Çalışma Programının (PoW) yapısı kilit kurumlardan (OGM, TRGM ve TÜİK) gelen 

katılımcılara sunuldu. İkinci çalıştayda, PoW'un ilk taslağı katılımcılara sunuldu ve bu sayede 

geliştirilmesi için yararlı öneriler alındı.   

 

Çalıştay çalışmalarında öne çıkan konular şunlardı: 

 2018 yıllık değerlendirme raporunun incelenmesi ve bazı eylemlerin önerilen şekilde 

güncellenmesi önerildi. 

 TÜİK'in çapraz referanslama için kullanılabilecek kendi KG/KK kurallarına sahip olması 

gerektiği vurgulanmıştır. 

 Katılımcılar, devlet kurumları arasında veri paylaşımında bazı ulusal kısıtlamalar olduğunu 

belirtti. 

 TÜİK, yasal yetkisi ile ilgili bir soru ortaya koydu ve yeni bir yönetim mekanizmasının (aktif 

çalışma grupları) kurulması konusunda fikir önerisinde bulundu. 

 Paydaşlar Hesaplama Kılavuzunun karmaşık hesaplamalar için bazı örnekler içermesini 

önerdiler. 
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 Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı yeni bir çalışma grubu, Orman Genel Müdürlüğü, Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden 

katılacak üyeler ile oluşturulabilir. 

 Meyve bahçeleri için faaliyet verileri bulunmadığından, bu konu için özel bir araştırma projesi 

önerilebilir. 

 Bazı kategorilerde EF'lerin geliştirilmesi için PoW'a özel bir eylem dahil edilmelidir. 

 Sektör, EF ve referans gibi ana unsurlarla birlikte bir EF veri tabanı ve referans kütüphanesi 

geliştirilmelidir. 

 BR ve NC raporlamaları için tavsiyelerin genel konularla değil, sadece AKAKDO ile ilgili olması 

gerektiği belirtildi. 

 

Karar verme önerileri: 

Çalışma Programının uygulanışını ve sürecini izlemek için Sonuca Dayalı Yönetim (RBM) 

yaklaşımının uygulanması önerilmektedir. Kısa, orta ve uzun vadeli iyileştirmeler, sürekli iyileştirme 

ve güncelleme planında önerilen faaliyetleri takip etmelidir.  

 

4. Yıllık çalışma planı 
 

4.1. Temel bulgular ve çıkarımlar  

 

Yıllık çalışma planı (AWp) envanter yılında AKAKDO sektörü için uygulanacak faaliyetleri içerir. 

Kapsamında tamamlanması gereken özel görevler, sorumlu kurumlar, son teslim tarihleri ve 

faaliyetlerin kısa bir tanımı bulunur. AWp, ulusal envanter ekibine faaliyetler ve zamanlama için 

rehberlik eder ve BMİDÇS gerekliliklerine göre geliştirilmiş raporlama sağlar. 

 

Temel bulgular şunlardır: 

 AWp, genel görevler ve özel görevler olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Ortak görevler her 

yıl rutin olarak gerçekleştirilen görevlerdir; özel görevler ise büyük ölçüde istenen her 

kategorinin emisyon ve tutum tahminleriyle ilişkilidir.  

 Her Ortak Raporlama Formatı (CRF) tablosu için ayrıntılı yıllık çalışma planı hazırlanmıştır. 

Bu tablolar arasında, görevleri, sorumlu kurumu, veri saklama ve arşivleme sürecinin 

tanımı, yıllık programı, tahmin yöntemi, mineral ve organik topraklarla ilgili varsayım ve 

gereklilikler ile her bir kategoriyle ilgili genel bilgi tablosu bulunur. 

 AWp takvimi genellikle, sera gazı envanter döngüsünün zaman çizelgesi ile tutarlıdır. Ancak, 

ulusal uzmanlar AKAKDO sektör raporlaması için gerçekleştirilecek görev zamanlamasını 

ayarlayabilirler. 

 AWp'nin yanı sıra, İki Yıllık Rapor ve Ulusal Bildirim sunumları için de çalışma planı 

hazırlandı.  

 AWp'nin görevlerini yerine getirmekten sorumlu ana kurumlar OGM, TRGM ve TÜİK'tir. 
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4.2. Rapor özeti 

 

AWp, her yıl AKAKDO raporlaması için tamamlanması gereken 13 genel görev ve 3 özel görevden 

(Tablo 1) oluşmaktadır. Bu 13 görevden 12'si, BMİDÇS raporlamalarındaki sera gazı envanterinde 

sektörel özelliklerden bağımsız olarak oldukça standart görevlerdir. Yıllık AKAKDO faaliyetlerine dahil 

edilmesi için önerilen ek görev uygulanan iyileştirmelerin değerlendirilmesidir (Görev 1). 

Değerlendirme analizinin çıktısı, şu ana kadar hangi iyileştirmelerin uygulandığını belirten kısa bir 

rapor olmalıdır. Bu rapor, hangi iyileştirmelerin planlanacağını ve gelecekte tamamlanacağını 

belirlemeye yardımcı olacaktır. 

 

BMİDÇS kapsamında raporlanması gereken AKAKDO sektörünün tüm CRF tabloları için detaylı yıllık 

çalışma planı hazırlanmıştır. Her bir CRF tablosu için hem ortak hem de özel olarak belirli görevler 

tanımlanmıştır. Ayrıca, faaliyet verilerinin toplanması, mineral ve organik toprak verilerinin işlenmesi 

ve uygun emisyon faktörlerinin ve tahmin yönteminin seçilmesi için sorumlu kuruluşlar 

tanımlanmıştır (seviye). Veri depolama ve arşivlemenin yanı sıra yıllık görev çizelgesi için kısa 

açıklama yapılmıştır. Tüm AKAKDO kategorileri için önemli bilgileri özetleyen genel bakış tabloları 

oluşturulmuştur.   

 

AWp görevlerinin uygulanması için gösterge niteliğindeki program UER’undaki SG envanter 

döngüsünün zaman çizelgesine göre hazırlanmıştır. AWp'nin görevleri çoğu durumda, sera gazı 

envanterinin zaman çizelgesi ile tutarlıdır. Mayıs-Ekim döneminde planlama faaliyetleri, Eylül-Nisan 

arası hazırlık ve Nisan-Mayıs arası yönetim olarak planlanmaktadır. Bununla birlikte, ulusal AKAKDO 

uzmanları tercihlerine bağlı olarak faaliyetlerin uygulama zamanlarını değiştirebilirler. Bu, ulusal sera 

gazı envanteri derleyicisiyle (TÜİK) görüşülmeli ve ilk toplantıda kabul edilmelidir. 

 

 

Tablo 1: AWp’deki ortak ve özel görevler 

Genel görevler Başlangıç Bitiş 

Görev 1 Uygulanan iyileştirmelerin değerlendirilmesi  belirlenecek belirlenecek 

Görev 2 Yıllık çalışma programının açıklaması ve güncellenmesi  belirlenecek belirlenecek 

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

Görev 4 Veri toplanması ve EF veritabanının güncellenmesi  belirlenecek belirlenecek 

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

Görev 6 
CRF tablolarının doldurulması ve CRF raportörüne 
aktarılması 

15.02.XX 15.03.XX 

Görev 7 Anahtar kategorilerin belirlenmesi  15.02.XX 15.03.XX 

Görev 8 Belirsizlik değerlendirmesi ve zaman serisi tutarlılığı  15.02.XX 15.03.XX 

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

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

Görev 11 
UER’de AKAKDO bölümünü geliştirmek ve 
güncellemek 

15.02.XX 31.03.XX 

Görev 12 Referans kütüphanesi oluşturma  belirlenecek belirlenecek 

Görev 13 Veri depolama, yedekleme ve arşivleme  15.04.XX 30.05.XX 
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Özel görevler  Başlangıç Bitiş 

Görev 14 Kategori ve kaynağa özgü veri yönetimi  belirlenecek belirlenecek 

Görev 15 Girdi veriler için yardımcı hesaplamalar  belirlenecek belirlenecek 

Görev 16 Emisyon ve tutum tahminleri  ve raporlama 15.12.XX-1 15.01.XX 

 

BR ve NC gönderimi AWp'nin bir parçası olmasa da, bunların da çalışma planları önerilmiştir. BR 

gönderimi her 2 yılda bir ve NC başvurusu her 4 yılda bir yapılmalıdır. Ancak, NC’nin gelecekteki 

zamanlamasının Paris Anlaşması’nda belirtilmediğine dikkat edilmelidir. BR ve NC'nin hazırlanmasına 

yönelik faaliyetler, zamanında sunulmaları için yeterince erken başlamalıdır. Ülkenin, AKAKDO ile 

ilgili politikaların ve önlemlerin açıklaması ve sera gazı projeksiyonlarının hazırlanması gibi konulara 

daha fazla dikkat etmesi gerektiği önerildi. Ayrıca, BR ve NC'nin onaylanmadan ve BMİDÇS’ye resmi 

olarak sunulmadan önce OGM ve TRGM tarafından gözden geçirilmesi önerildi.  

 

Genel olarak OGM, ormanla ilgili kategorilerdeki (orman arazisi, HWP ve biyokütle yakma) görevlerin 

uygulanmasından, TRGM ise diğer kategorilerden (tarım arazileri, mera arazileri vb.) sorumludur. 

TÜİK, verilerin depolanmasından ve arşivlenmesinden sorumludur.  

 

Karar verme önerileri: 

AKAKDO sektörü için yıllık çalışma planının zaman çizelgesinin, sera gazı envanteri döngüsü ile 

tutarlı olması önerilmektedir. Sektörel uzmanlar, UER, BR ve NC sunumları dahil olmak üzere 

zamanında raporlamaya olanak sağlamak için planın her bir görevinin bitiş tarihine özen 

göstermelidir. 

 

5. Hesaplama Kılavuzu 
 

5.1. Temel bulgular ve çıkarımlar  

 

Hesaplama Kılavuzu, TACCC ilkelerini (Şeffaflık, Doğruluk, Tamlık, Tutarlılık, Karşılaştırılabilirlik) 
dikkate alarak BMİDÇS raporlamasını geliştirmek için AKAKDO sektöründe tamamlanması gereken 
tüm önemli görevleri içeren kısa bir kılavuz olarak görülmelidir. Hesaplama kılavuzu, Çalışma 
Programının ayrılmaz bir parçasıdır ve görevlerin nasıl uygulanması gerektiğini ayrıntılı olarak 
açıklar. İhtiyaç analiz raporlarının bulgularına, ulusal uzmanlarla görüşmelere ve Ankara'daki 
çalıştaylarda yapılan görüşmelere dayanarak hazırlanmıştır. Hesaplama Kılavuzu, IPCC kurallarına 
uygundur, ancak bunların yerine kullanılmamalıdır. AKAKDO SG envanterinin önemli konularıyla 
ilgili görevlerin kısa bir açıklamasıdır ve birçok bölümde IPCC yönergelerine uyumludur. 

 

Temel bulgular şunlardır: 

 Hesaplama Kılavuzu’nun merkezi ve kilit kısmı 2. kısımdır - UER'de kullanılan yöntemler. 

Kategori ve kaynağa özgü veri yönetimi, girdi verileri için yardımcı hesaplamalar ve 

emisyonların ve tutumların tahmini dahil olmak üzere metodoloji hakkında detaylı bir 

rehberdir. Emisyonların ve tutumların henüz tahmin edilmediği karbon havuzları için, 
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sektörde şeffaflığı ve tamlığı artırmak üzere ülke tarafından hangi faaliyetlerin ve/veya 

varsayımların yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunulmaktadır. 

 Mekansal Verilerin Yönetimi, faaliyet verilerinin nasıl toplanması gerektiğini, arazi geçiş 

matrisini ve CRF tablolarının gerekliliklerine göre hazırlanan verileri açıklayan, Hesaplama 

Kılavuzu’nun en önemli ikinci kısmıdır. 

 AKAKDO yıllık envanter hazırlığı açısından Hesaplama Kılavuzu’nun diğer önemli 

bölümleri EF veri tabanı yönetimi, KG/KK prosedürleri, belirsizlik değerlendirmesi ve 

anahtar kategori analizidir. 

 Hesaplama Kılavuzu ayrıca, politikalarla ilgili olduğu düşünülen iki bölümü de 

içermektedir; senaryolar için modelleme ve BR ve NC'ye özgü bölüm. Sera gazı 

projeksiyonları için modelleme yapılırken, AKAKDO sektörü için BR ve NC bölümleri hem 

projeksiyonlara hem de politikalara/önlemlere odaklanmalıdır.  

    

5.2. Raporun özeti 

 

Hesaplama Kılavuzu’nun 2. kısmı, gerekli karbon havuzlarına ve (alt) kategorilere göre karbon stok 

değişikliklerini tahmin etme metodolojilerini ele almaktadır. UER'de açıklanmış olan yöntemler, 

ihtiyaç analizi raporunda bulunan boşluklar ve en son yıllık inceleme raporları dikkate alınarak 

yönlendirmeler sunulmuştur. Bazı alt başlıklar (FL, HWP) için emisyon tahmini prosedürü adım adım 

ortaya konmuş ve hesaplama örneği ile desteklenmiştir. Şeffaflığı artırmak için gelecekte hangi 

varsayımların yapılması gerektiği önerilmiştir. Sera gazı raporlamasında tamlığa ulaşmak için gerekli 

faaliyetler, PoW’un iyileştirme planına dahil edilmiştir. Kısa vadeli gelişmelere ilişkin olarak, UER 

2019 raporunda kanıtlandığı üzere, bazılarının zaten uygulandığı kaydedilmiştir. 

 

Etkinlik verilerinin toplanması ve güncellenmesi, mekansal verilerin yönetiminde bulunan tek 

görevdir. Bununla birlikte, faaliyet verilerini toplama/güncelleme, arazi kullanım değişikliklerinin 

izlenmesine dayanan arazi geçiş matrislerinin geliştirilmesi ve bunlarla ilgili raporlama tabloları 

hazırlanmasını içerir. Türkiye, geçmişte tüm arazi kullanım değişikliklerine ilişkin bilgi eksikliği, 

ormanla ilgili faaliyet verilerinin uyuşmaması vb. gibi eksik ve tutarsız raporlamayla sonuçlanan 

faaliyet verileriyle ilgili sorunlarla karşı karşıyaydı. Bunun ana nedeni, faaliyet verileri için farklı bir 

kaynak kullanılmasıydı (örneğin, CORINE, ENVANIS). Türkiye artık güncellenmiş arazi geçiş matrisi de 

dahil olmak üzere yeni faaliyet veri setleri için uydu görüntülerini kullanarak mekansal olarak belirli 

bir yaklaşım uyguladığı için bunun artık sorun olmadığı varsayılmaktadır. Bu yaklaşımın AKAKDO 

raporlamasının tutarlılığı ve tamlığını arttırdığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, ülke, uzaktan algılama 

(uydu görüntüleri) kullanmanın dezavantajlarından birinin bilgisayar ekipmanı, insan kaynakları ve 

bilgi alanlarında geniş kapasite gerektiren pahalı veri işleme süreci olduğunun bilincinde olmalıdır. 

 

Türkiye'nin EF Veritabanını kurması ve şüpheli bulunan bazı EF'leri gözden geçirmesi önerilmiştir. T 

Türkiye, EF veri tabanı ve referans kütüphanesini kurmuş ve şu anda kullanılmakta olan EF'lerin yeni 

araştırmalarla geliştirilebileceğini belirtmektedir. Ülkenin uygun EF seçimlerinin dikkatle ele alması 

tavsiye edilir, çünkü yanlış seçim, emisyonların ve tutumların olduğundan düşük veya yüksek tahmin 

edilmesine neden olabilir. EF'lerin, özellikle yeniden sınıflandırılmış ormanlar açısından, orman arazisi 

kategorisine uyumlu hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır.  
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KG/KK prosedürleri, belirsizlik değerlendirmesi ve anahtar kategori analizi ile ilgili olarak büyük bir 

sorun bulunmadığı görülmüştür. KG/KK prosedürlerinin ve doğrulamasının KG/KK planının bir parçası 

olduğu ve geliştirilmesi ve uygulanmasının ulusal derleyici sorumluluğunda olduğu vurgulanmıştır. 

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. Kalite kontrol faaliyetlerinin kurum içindeki sektörel uzmanlar 

tarafından gerçekleştirildiği varsayılırken, kalite güvencesi faaliyetlerinin fiili envanter derlemesi 

dışındaki bağımsız uzmanlar tarafından yapılması daha doğru olacaktır. Hem KG hem de KK 

faaliyetleri anahtar kategorilere odaklanmalıdır. Ayrıca, notasyon anahtarının doğru kullanılmasının, 

özellikle “yok” (NO) ve “tahmin edilmemiş” (NE) işaretlerinin tutarlı bir şekilde uygulanması için 

kontrol edilmesi önerilmiştir. Anahtar kategori analizi sadece bir gereklilik olarak değil (örneğin, 

UER'in eki olarak) anlaşılmalı, aynı zamanda toplam emisyonlara en fazla katkıda bulunan kategorileri 

tanımlamalıdır. Benzer şekilde belirsizlik değerlendirmesi, ülkenin hangi kategorilerin tahminlerde en 

fazla varyasyona sahip olduğunu belirlemesine yardımcı olmaktadır. Bu şekilde, ülke anahtar olan ve 

daha fazla çaba ve özen gösterilmesi gereken kategorileri tanımlayabilir. 

 

AKAKDO farklı arazi kategorileri, karbon havuzları ve sera gazları ile ilgili olduğu için karmaşık bir 

sektör olarak kabul edilir. Karar vericilerin en uygun politika ve önlemleri belirlemelerine yardımcı 

olan sera gazı projeksiyonları yapmak için farklı modelleme yaklaşımları kullanılabilir. Türkiye’nin 

kendi koşullarına en uygun modelleri araştırması ve seçmesi ve projeksiyonları yaparken anahtar 

kategorilere odaklanması önerilmiştir. BR ve NC raporunun hazırlanmasında AKAKDO sektörüyle ilgili 

faaliyetler, politikalar, önlemler ve öngörüler olmak üzere iki konu ile ilgili olmalıdır. Türkiye sera gazı 

emisyonları ve tutumlarında en büyük etkiye sahip olan politika ve önlemlere nasıl öncelik verdiğini 

tanımlamalıdır.  

 

Karar verme önerileri: 

Türkiye'nin mekansal olarak belirli bir arazi kullanım sistemi kullanmaya devam etmesi, kaynakları 

ulusal orman envanterinin geliştirilmesine yönlendirmesi ve gelecekte LPIS verilerini AKAKDO 

raporlaması amacıyla kullanması önerilir. 
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Bu belge, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle üretilmiştir. 

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

yansıtmamaktadır. 


