
Proje kapsamındaki ilk çalışma ziyareti 24-30 Haziran tarihleri arasında İtalya ya 

gerçekleştirilmiştir.  

Ziyaret edilen kurumlar şunlardır; 

 Milano Üniversitesi, Milano 

 İtalya Araştırma Konseyi (CNR), Floransa 

 Floransa Üniversitesi, Floransa 

 CREA Castelporziano Araştırma İstasyonları, Roma 

Çalışma ziyaretine katılan kişiler 2 farklı bakanlık personelinden oluşmuştur. Bunlar; Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı  

Çalışma ziyareti için İtalya’nın seçilmiş olmasının nedeni hem Türkiye koşullarına yakın ekolojik 

koşullara sahip olması hem de LULUCF envanteri konusundaki birikimleridir. 

Ziyaret edilen kurumlar ve görüşülen konular aşağıda özetlenmiştir. 

Milano Üniversitesi – Milano 
 

Milano Üniversitesi’ne yapılan ziyarette Giorgio Vacchiano tarafından Avrupa Ormanları ve Karbon 

Yönetimi yanında Gönüllü Karbon Kredilerinde Ormancılık Sektörü konulu sunumlar yapılmıştır. Bu 

sunumlar öncesi proje takım lideri Prof. Dr. Yusuf Serengil projemizi, departman Başkanı ise Milano 

Üniversitesindeki Tarım ve Ormancılık Departmanını tanıtmıştır. Bu sunumlar sayesinde; 

 İtalya’da Ormancılık ve Tarım yapılanması 

 İtalya ve AB genelinde ormancılık ve tarım sektörlerinde karbon yönetimi 

 İtalya’ya özgü bir gönüllü karbon piyasası yaklaşımı  

Konuları hakkında bilgi alınmıştır. Katılımcılar bu sayede Türkiye ormanları ve ormancılığı ile tarım 

sektörlerinin İtalya ile hem genel anlamda hem de karbon yönetimi bakımından karşılaştırmasını 

yapma olanağı bulmuştur. İtalya’da tarım ve ormancılık daha çok bölgesel ve yerel kurumlarca 

yönetilmekte, AB düzenlemelerinin ise genel yönlendirici rolü bulunmaktadır. Merkezi yönetimler 

gerek tarım gerekse ormancılık olsun genellikle kolaylaşırıcı ve yol gösterici bir rol üstlenmiştir. 

Sunum sırasında ayrıca bir ormancılık projesinin gönüllü piyasaya konu olması yönünde aşamalar ve 

önemli noktalar vurgulanmıştır.  

CNR Floransa  
 
CNR, İtalya Bilimsel Araştırma Merkezidir. Bu merkezde ziyaret edilen yer Mottles isimli AB LIFE 

projesinin arazi deneme parselleri olmuştur. Ev sahipliğini Elena Paoletti, Elisa Carrari ve Yasutomo 

Hoshika yapmıştır.  Bu parsellerde açık hava koşullarında ozon gazının bitkilere verilmesi ve bitkilerde 

ortaya çıkan zararlar incelenmektedir. Troposferik ozon önemli bir sera gazı olmanın yanısıra 

bitkilere zarar veren bir kirleticidir. Burada yapılan deneysel çalışmada farklı dozlarda ozon 

uygulamalarının farklı akdeniz bitki türlerine etkileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Troposferik 



ozon özellikle araçlardan çıkan emisyonların troposferde ozona dönüşmesi ve başta bitkiler olmak 

üzere canlılara zarar vermesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  

 

Foto 1. Floransa CNR araştırma merkezinde Ozon deneysel çalışması. Ozon zararına uğramış 

yapraklar. 

Floransa Üniversitesi  

Floransa Üniversitesi Orman Kaynakları bölümüden Davide Travaglini ev sahipliği yapmıştır. Burada 

bölüm tanıtıldıktan sonra uzaktan algılama ile orman kaynaklarının izlenmesi konusunda bir sunum 

yapılmıştır. Özellikle LİDAR teknolojisinin orman ve karbon izlemesi konularındaki uygulamaları 

konusuna ağırlık verilmiştir. LİDAR teknolojisi arazi kullanımından kaynaklanan karbon stok 

değişimlerini hesaplamada geleceğin metodolojisi olarak görülmektedir.  

CREA Castelporziano 

Castelporziano İtalya Başbakanına tahsis edilmiş tarihi bir arazi olup gezinin son bilimsel durağı 

olarak planlanmıştır. Tesise daha önceden alınmış özel izinle giriş yapılmış ve Eddy Akı Kuleleri ile 

meteoroloji istasyonları ziyaret edilmiştir. Buradaki ziyarette ev sahipliğini CREA bilim insanlarından 

Silvano Fares yapmıştır.  

Eddy kovaryans yöntemi sera gazı salımlarının hesaplanmasında doğrulama amaçlı olarak 

kullanılabilecek bir yöntemdir. Henüz ülkemiz ormanlarında uygulanmamış olduğundan yeni bir 

teknoloji olarak algılanabilir. İncelenen Eddy Akı Kulesi orman vejetasyonunun üzerine kadar uzanan 

Yüksek bir kule olup orman tepe çatısı üzerinden açık hava örneklemesi yaparak CO2, CH4, su buharı 

ölçmeleri yapmaktadır. CH4 ölçmeleri önemsenmeyecek düzeyde olduğundan bu ölçümler 

sonlandırılmıştır. İzleme sistemi Avrupa da yayılmış izleme sisteminin de bir parçasıdır.   

 

 


