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KISALTMALAR 

AD Aktivite Verisi  
AB Avrupa Birliği 
AKAKDO Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık 
ARD Ağaçlandırma/Yeniden Ormanlaştırma/Ormansızlaştırma  
ARR Ulusal Envanter Gözden Geçirme Raporları  
BMİDÇS Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
BR İki yıllık rapor   
CO2-eq Karbon dioksit eşdeğeri  
COP Taraflar Konferansı  
CORINE Avrupa uzaktan algılamaya dayalı arazi örtüsü değerlendirme sistemi 
CRF Ortak Raporlama Formatı  
ÇEM Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü  
ÇŞB    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ÇYGM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü  
İDDB İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı 
DSİ Su İşleri Genel Müdürlüğü 
EF Emisyon Faktörü  
ENVANIS Ormanlardaki karbon tutum ve değişikliği hesaplaması için anahtar veri seti 
ERT Uzman Gözden Geçirme Ekibi - BMİDÇS 
ETS Emisyon Ticaret Sistemi 
FM Orman Yönetimi  
FMP Orman Amenajman Planı  
CBS Coğrafi Bilgi Sistemleri 
GPG-LULUCF Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık için İyi Uygulama Kılavuzu 

GTHB Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  
HWP İşlenmiş Orman Ürünleri 
IPCC Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli 
LPIS Arazi Parsel Tanımlama Sistemi 
MPGM Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü 
MRV İzleme, Raporlama ve Doğrulama 
OGM Orman Genel Müdürlüğü 
OSİB Orman ve Su İşleri Bakanlığı  
SG Sera Gazı   
TACCC Şeffaflık, Doğruluk, Tamlık, Karşılaştırılabilirlik, Tutarlılık 
TANA Eğitim ve Destek İhtiyacı Analizi   
TRGM Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
TÜİK Türkiye İstatistik Enstitüsü  
UB Ulusal Bildirim   
UER Ulusal Envanter Raporu 
UOE Ulusal Orman Envanteri 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

“Eğitim Programına” ilişkin hazırlanmış olan bu rapor 29 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 

Çalıştaya ve Projenin 2.1 sayılı faaliyeti altında yapılan Eğitim ve Destek İhtiyaç Analizine (TANA) 

dayanmaktadır. TANA raporu çalıştay sırasında sunulmuş ve tartışılmıştır. Yararlanıcı ve paydaşları 

temsil eden katılımcıların geri bildirimleri Eğitim Programı Raporunun hazırlanması için derlenmiştir. 

Bu rapor, Türkiye'nin SG Envanterinin oluşturtulmasında yer alan kurumların eğitim ihtiyaçlarının 

analizini kapsamaktadır. BMİDÇS kapsamında alınan kararlar ve AKAKDO'ya ilişkin alınan AB kararları 

uyarınca, karbon stoklarını hesaplamak ve sera gazı emisyonlarını ve AKAKDO sektöründen gelen 

azaltımları raporlamak amacıyla ulusal ve yerel kapasiteyi geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim 

programının oluşturulmasına yönelik gerekli ihtiyaçların ve boşlukların belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi üzerine odaklanmaktadır. Özellikle AKAKDO SG raporlamasından sorumlu iki 

bakanlık altında yer alan Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü için (sırasıyla 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) için kapasite geliştirme ve ilave 

eğitim ihtiyaçları hem TANA Raporu'nda hem de bu raporda değerlendirilmiştir. 

TANA raporu, bakanlıkların tüm eğitim ihtiyaçlarını AKAKDO bağlamında ortaya koymaktadır. Bu 

rapor söz konusu ihtiyaçları analiz etmekte ve güncellenmiş bir eğitim programını ortaya 

koymaktadır. Öncelik düzeylerine göre çeşitli eğitim konuları belirlenmiştir. Bu konular raporda 

sunulmuştur, ancak dikkate alınacak en önemli noktalardan biri de eğitimlerin sürekliliğidir. 

Bakanlıklardaki AKAKDO personelinin teknik eğitiminin gelecek yıllarda yıllık döngülerde devam 

etmesini şiddetle tavsiye etmekteyiz. AKAKDO envanterinde uzun vadeli sürekli olarak devam edecek 

bir eğitim programına ihtiyacın ana nedenleri şunlardır; 

 Ekibe sürekli olarak yeni uzmanların eklenmesi ve bu nedenle eğitimin gerekli olması, 

 AKAKDO Envanter Kılavuzunun ve Raporlama Kılavuzlarının sürekli olarak güncellenmesi, 

 AKAKDO hesaplamalarına ilişkin AB Yönetmeliklerinin sürekli güncellenmesi, 

 AKAKDO hesaplamalarının, alt tierden daha yüksek tierlere kadar sürekli bir çaba sarf edilerek 

yükseltilmesi gerekliliği, 

 Sürekli eğitimin tecrübeli uzmanlara sık aralıklarla güncelleme sağlaması  

Bu raporda, proje çerçevesinde hazırlanmış olan Araştırma İhtiyaçları ve TANA raporlarının kapsamlı 

bir değerlendirmesini yapmakta ve sadece projenin geri kalanı için değil, proje sonrası dönem için de 

eğitim programı sağlamaktayız. 
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GİRİŞ 

Kapasite Oluşturma, Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe 

Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek başlıklı projenin ana bileşenlerinden 

biridir. Eğitim faaliyetleri, projenin kapasite geliştirme faaliyetlerinin önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. İki çeşit ana eğitim faaliyeti bulunmaktadır, 

 Çalıştay tarzı eğitimler  

 Mentorluk tarzı eğitimler  

Belirlenecek konularla birlikte eğitimlerin sayısı teklifimizin temel aldığı projenin şartnamesinde 

verilmiştir. Şartnamede önerilen sekiz tane çalıştay tarzı eğitim bulunmaktadır. Ayrıca bir tane daha 

proje tarafından planlanan çalıştay ile birlikte sayı dokuza çıkmaktadır. Mentorluk tarzı eğitimlerin 

gün sayısı da şartnamede belirtilenden daha fazladır. Şartnamede 18 gün önerilmiş, ancak projede 20 

gün olarak planlanmıştır. 

AKAKDO Çekirdek Grubu, eğitim programının ve özellikle de hesaplamaları yapan personelin ana 

odak noktasıdır. 

Faaliyet 2.2 altında hazırlanan bu rapor – Faaliyet 1.1, 1.2 ve 2.1 ve 29 Mayıs 2018 tarihinde 

gerçekleştirilen çalıştay ışığında hazırlanan raporlara dayanan uygulamalı eğitim dahil olmak üzere bir 

eğitim programının geliştirilmesi ve uygulanması. Söz konusu raporlar aşağıdaki gibidir; 

I. Mevcut Durum, Kalkınma Potansiyeli, Boşluk ve Anahtar Kategori Analizi Gözden Geçirme 

Raporu 

II. Araştırmanın, AKAKDO sektörü için Türkiye Sera Gazı Envanterinin gelişimini nasıl 

destekleyebileceğine dair rapor 

III. Eğitim ve Destek İhtiyacı Analizi (TANA) Raporu 

Amaç ve Kapsam 

Genel hedef-proje 

Projenin genel amacı, bilimsel kanıtlarla uyumlu olarak iklim değişikliğini hafifletmek için küresel 

çabalara katkıda bulunmak amacıyla antropojenik SG emisyonlarını azaltmaktır. Daha spesifik olarak, 

proje, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) İyi Uygulama Kılavuzlarına dayanan AKAKDO 

sektörü için gelişmiş bir analitik temele katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda, karbon stoklarını, 

emisyonları ve AKAKDO faaliyetleri ile bağlantılı sera gazlarının azaltımını hesaplamak ve Kyoto 
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Protokolü seviye raporlama sisteminin oluşturulması için arazi alanlarına yönelik uygun mevcut 

durum bilgisinin belirlenmesi amacıyla destek verilecektir. 

Bu nedenle, genel amaç, AB İklim Politikası ve Mevzuatı ile kademeli olarak uyumlu olacak, orta ve 

uzun vadeli iklim eylem planını hazırlamak için düşük karbonlu iklime doğru geçiş yapmak üzere 

ulusal ve yerel kapasiteyi daha da artırmaktır. 

Spesifik Hedef-Faaliyet 

Raporun amacı, projenin tamamı için eğitim programı sağlamaktır. Eğitim faaliyetlerinin, karbon 

stoklarını hesaplamaya yönelik ulusal kapasiteyi geliştirmesi ve BMİDÇS uyarınca alınan kararların 

yanı sıra AKAKDO ile ilgili AB kararları uyarınca alınan kararlara uygun olarak SG emisyonlarını ve 

AKAKDO sektöründen doğan azaltımları rapor etmesi beklenmektedir.   

Kapsam ve Arka Plan  

Faaliyet 2.2’nin kapsamı şöyledir; 

i. Bir eğitim programının geliştirilmesi 

ii. Eğitim programını tartışmak üzere bir günlük çalıştayın düzenlenmesi  

iii. Çalıştaydan çıkan sonuçlar ışığında kısa bir raporun (Türkçe/İngilizce) hazırlanması  

iv. Geliştirilen programın aşağıda belirtilen biçimlerde uygulanması (her bir alt aktivitenin altında 

detaylar verilmiştir); 

• Çalıştay tarzı eğitim 

• Mentorluk tarzı eğitim 

• Çalışma ziyaretleri 

Bu rapor, Faaliyet 2.2'nin her türlü eğitim faaliyetlerini kapsayan bir eğitim programı oluşturmaya 

yönelik görevlerinden biridir. 

Şartnamede faaliyet şu şekilde tanımlanmıştır; 

Eğitim, katılımcılar ve ulusal AKAKDO uzmanları tarafından, beş IPCC ilkesinin tam olarak anlaşılmasını 

sağlayacaktır; Şeffaflık, Doğruluk, Tamlık, Tutarlılık ve Karşılaştırılabilirlik. Eğitim, aşağıdaki konular 

dahil olmak üzere, en güncel iyi uygulamalar kılavuzuna dayanacaktır; 

 Kullanılan metodolojiler ve veri kaynakları  

 Şeffaflık ve dokümantasyon  
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 Mekânsal izlenebilirlik bilgisine sahip bir izleme sistemi üzerinden A1.1 ve 4.1’in sonucunu 

göz önünde bulunduran mekânsal olarak izlenebilir arazi tanımlamasının yapılması  

 KG/KK prosedürleri, 

 Belirsizlik değerlendirmeleri, özellikle de trendler üzerinde en fazla etkiye sahip olan aktivite 

verisi üzerinden 

 Anahtar kategori analizi, seviye ve trend ve uygun tier seviyesinin kullanılması  

 Modelleme  

Bu konular arasında, bazıları kesişmekte olup, ancak bir kısmı daha az insanı içine dahil eden sektöre 

özel konulardır. Bu nedenle, eğitim programı hem çalıştay hem de mentorluk tarzına ve iyi bir 

AKAKDO raporlama geçmişi olan ülkelere çalışma ziyaretlerine odaklanmalıdır. 

Eğitimin tamamında, katılımcı uzmanlar açısından uygunluğu sağlamak için TANA tarafından 

belirlenen durum dikkate alınmalıdır. 

Eğitimler, faaliyetlerin zamanlamasını planlayarak ve yıllık sera gazı envanteri ile ilgili örnekleri 

kullanarak yıllık sera gazı envanterinin tamamlanmasını destekleyecek şekilde olmalıdır. 

Gerçekleştirilen eğitimin bir kısmı diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır. 

Örneğin, mekânsal olarak izlenebilir arazi tanımlaması eğitimi, Aktivite 4.1 ile birlikte düzenlenmelidir 

ve bu tür eğitimler birbirleriyle ilgili olacaktır. 

Önerilen eğitim programı bir günlük çalıştayda sunulacak ve tartışılacaktır. Paylaşılan yorumlar 

dikkate alınarak, AKAKDO Çekirdek Grubundan ve faydalanıcıdan alınan geri bildirimlerle bir eğitim 

programı hazırlanacaktır. 8 çalıştay tarzı eğitimin konuları şartnamede aşağıdaki gibi verilmiştir; 

I. IPCC kılavuzunun yapısı, tier seviyeleri, arazi kullanımı kategorileri 

II. Türkiye'de CORINE gibi kullanılan mevcut diğer sistemler de dahil olmak üzere mekânsal 

olarak izlenebilen arazi tanımlaması için arazi alanlarının ve metodolojilerinin yansıtılması 

III. Karbon stoklarının değerlendirilmesi, karbon stokundaki değişim ve emisyon ve sera gazı 

emisyonlarının azaltılması için metodolojiler 

IV. Örnekleme ve zaman serisi tutarlılığı  

V. KG/KK prosedürleri 

VI. Belirsizlik değerlendirmeleri ve anahtar kategori analizi 

VII. İşlenmiş orman ürünleri havuzunun hesaplanması  

VIII. Modelleme ve AKAKDO için senaryo geliştirme  



8 
 

Mentorluk tarzı eğitimler, ormancılık için 8 gün, tarım bölümü için 6 gün ve arazi kullanımı ve arazi 

kullanımı değişikliği konularında 4 gün olarak belirlenmiştir.  

Çalışma ziyaretleri şartnamede şu şekilde belirtilmiştir; 

Çalışma Ziyareti 1- Bir Akdeniz ülkesine yapılacak ilk ziyaretin amacı, Türkiye'de bulunabilenlere 

benzer arazi kullanım türlerinin arazi kullanımı sınıflandırmasını öğrenmek olmalıdır. 

Çalışma Ziyareti 2- İkinci ziyaretin amacı, ülkenin mekânsal olarak izlenebilen değerlendirmeleri nasıl 

yaptığına, KG / KK prosedürlerine, veri arşivlemesine ve genel olarak AKAKDO raporlamasını nasıl ele 

aldığına odaklanmalıdır.  

Proje tarafından belirlenen faaliyet 

Faaliyet, proje tarafından iki aşamada tanımlanmış ve önerilmiştir. Eğitim programını ve bunu 

açıklayan raporu tartışmak için çalıştay düzenlenmesi. Çalıştay tarzı eğitimlerin eğitim konuları 

aşağıdaki gibidir; 

1. Arazi kullanım kategorileri için Karbon stoklarının, karbon stoku değişikliklerinin, 

emisyonların ve SG azaltımlarının değerlendirilmesi için metodolojiler 

2. AKAKDO envanter değerlendirme eğitimi 

3. Türkiye'de kullanılan mevcut sistemler de dahil olmak üzere mekânsal olarak izlenebilir arazi 

tanımlaması için arazi alanlarının ve metodolojilerinin ortaya konması 

4. Arazi kullanım kategorileri için Karbon stoklarının, karbon stoku değişikliklerinin, 

emisyonların ve SG azaltımlarının değerlendirilmesi için metodolojiler (Ocak, 2018) 

5. Modelleme ve AKAKDO ve İşlenmiş orman ürünleri için senaryoların geliştirilmesi  

6. KG/KK prosedürleri, belirsizlik değerlendirmeleri ve anahtar kategori analizi  

7. AKAKDO envanter değerlendirme eğitimi (Ocak, 2019) 

İki ek çalıştay da içi boş olarak önerilmiştir ve AKAKDO Çekirdek Grubun gereksinimleri doğrultusunda 

doldurulacaktır.  

Arka plan  

Türkiye AKAKDO Sektörü SG Envanter Raporlama 

SG envanterinde AKAKDO sektörü OGM ve TRGM’nin sorumluluğundadır. Arazi tabanlı envanterde 

orman arazisi kategorisi OGM’nin Dış işleri Eğitim ve Araştırma dairesi personeli tarafından 

hazırlanmaktadır. Tarım arazileri, meralar, sulak alanlar ve yerleşim alanları ve diğer araziler dahil 

olmak üzere geriye kalan kategoriler TAGEM’in bünyesinde yer alan Tarımsal Çevre ve Doğal 

Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı tarafından raporlanmaktadır. İki farklı rapor OGM çalışanları 
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tarafından birleştirilmekte ve TÜİK envanter grubuna gönderilmektedir. Son 2 yıl boyunca, iki proje, 

OGM ve TAGEM bünyesindeki AKAKDO envanter ekiplerinin kapasitesini desteklemiştir; GEF-5 

(Türkiye'de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi) ve TASK-GHG 

(Türkiye'nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek İçin Teknik Yardım Projesi). 

Eğitimler aşağıdakileri içeren AKAKDO hesaplama sürecinin çeşitli yönlerine ilişkin verilmiştir; anahtar 

kategori analizi, belirsizlik analizi ve IPCC yöntemleri. Bununla birlikte, aşağıda belirtildiği üzere daha 

fazla eğitim ve düzenleme yapılması zorunludur;  

 Envanter grubu halen 5 uzmandan daha az kişiyle sınırlıdır. 

 Envanterin iddialı bir iyileştirme programı bulunmamaktadır. AKAKDO sektörü büyük bir 

gelişim potansiyeline sahip olduğundan, her bildirimde envanterin bazı kısımlarının 

iyileştirilmesi gerekmektedir. 

 EF ve AV yapılan her yıl ki bildirimde geliştirilmelidir. Envanterde sürekli olarak kullanılan EF 

ve AV'yi üretmek ve güncellemek için ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların sonuçları 

toplanmalıdır. Bu nokta, Envanter ekibine dahil edilecek ek personel ile güçlendirilmelidir. 

 Envanter ekibi ekosistem modelleme uzmanlığına sahip teknik personel tarafından 

desteklenmelidir. Bu kapasite kısmen OGM'nin araştırma birimlerinde bulunmaktadır. 

Bununla birlikte ekosistem karbon modellemesinde daha fazla eğitim gereklidir. 

 Kapasite gelişimi, projeksiyonlardaki gelişmeleri de içermelidir. Bu nokta, İki Yıllık Raporların 

ve Ulusal Bildirimin sunumunu da destekleyecek daha doğru ve gerçekçi azaltım hedefleri için 

gerekli olan geleceğe yönelik hesaplamalar için çok önemlidir. 

Son 2016 ARR Raporunda tespit edilen genel konular şu şekildeydi; 

YENİDEN HESAPLAMALAR-UER'in bazı bölümlerinde ve ilgili CRF tablolarında gerçekleştirilen yeniden 

hesaplamalarla ilgili ayrıntılı bilgileri içerir ve yeniden hesaplamaların mantığı da dahil olmak üzere 

açıklayıcı bilgiler sağlar. 

KG/KK-KG/KK planında öngörülen KG/KK prosedürlerini uygular, raporun kalitesini güçlendirir, 

envanterin genel ve spesifik Kalite Kontrol prosedürlerine özellikle dikkat eder ve önceki inceleme 

raporlarında yapılan KG/KK prosedürleriyle ilgili aşağıdaki gibi önerileri tam olarak uygular:  

 Envanter hazırlığının her aşamasında KK prosedürlerinin iyileştirilmesi  

 Sektöre özel KG/KK prosedürlerinin uygulanması 

TUTARLILIK-Ülkedeki emisyon trendleri için kilit unsurların yeterli ve ayrıntılı açıklamalarını sağlar.  



10 
 

ŞEFFAFLIK-Envanter hazırlama sürecinde alınan önlemleri ve alınan kararları, AV, EF ve 

metodolojilerin seçimi için kullanılan uzman görüşünü eksiksiz ve şeffaf bir şekilde açıklar. 

DOĞRULUK-Envanterdeki gelişmelere öncelik vermek için belirsizlik analizinin sonuçlarını kullanır. 

Şartnamenin 8. Bölümünde, Projenin Başarı Göstergeleri İzleme ve Değerlendirme Kontrol Listesi 

verilmiştir. Diğer göstergeler arasında; 

Bir AKAKDO raporlama eğitimi programı; 

 AKAKDO raporlamasında çalışan en az 10 personel, AKAKDO sektörü için SG envanterinin 

oluşturulması için eğitim ve destek almıştır. 

 Tamlıkla ilgili olarak: SG envanteri bütün ülkeyi kapsamaktadır.  

 Şeffaflıkla ilgili olarak: bütün arazi kullanımı kategorileri yansıtılmıyor veya açıklanmıyorsa 

 2014 gözden geçirme raporundaki tüm öneriler ele alınmış ya da alınmamışsa yapılması için 

planlar hazırlanmıştır. 

2014 yılına ait ARR raporuna ilişkin 2016 yılında aşağıdaki konular gündeme getirilmektedir: 

Gözden Geçirme Raporlarında Tespit Edilen AKAKDO Envanterine İlişkin Raporlama Hususları 

Tüm Ulusal Envanter Raporları (UER) ve ilgili Ortak Raporlama Formatı (CRF) tabloları, her yıl BMİDÇS 

sekretaryası tarafından oluşturulan Uzman Gözden Geçirme Ekipleri (ERT) tarafından 

değerlendirilmektedir. Ulusal Envanter Gözden Geçirme Raporları (ARR) olarak adlandırılan bu 

raporlar, envanterin objektif bir değerlendirmesini mümkün kılmaktadır. Bu bölümde ERT tarafından 

Türkiye'nin AKAKDO envanteri için belirlenen konuları derledik (Tablo 1). 

Tablo 1. ARR 2016’da ortaya konan konular. 

Gaz ARR 2016 KONU 

Gen Paragraf 114. Yeniden hesaplamaların sebep sonuç 
açıklamalarının şeffaflığının artırılması 

ŞEFFAFLIK 

Gen Paragraf 115. Envanter hazırlığını iyileştirmek için kurumsal 
düzenlemelerin, özellikle de AKAKDO sektöründeki veri ve 
bilginin entegrasyonunun ve BMİDÇS raporlama kılavuzunda 
yer alan plan uyarınca UER'in AKAKDO bölümünün daha 
tutarlı biçimde hazırlanmasının güçlendirilmesi. 

KURUMSAL DÜZENLEMELER, 
UER’DE TUTARSIZLIK 

Gen Paragraf 117. Arazi kategorilerinin açıklamalarının 
netleştirilmesi, tüm zaman serilerinde toplam arazi alanının 
bütünlüğünün kontrol edilmesi ve bulguların raporlanması 

ŞEFFAFLIK 
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Gen Paragraf 117.  Yerli veri ve bilgileri kullanarak, ülke çapında 
tutarlı bir arazi çerçevesi geliştirmek için gerekli çalışmaların 
yürütülmesi ve zaman içinde tüm ülke için arazi kullanım 
kategorilerinin mekânsal olarak tutarlı bir şekilde analizinin 
yapılması için iki ana veri kaynağının uyumlu hale getirilmesi 
ve ilerlemenin raporlanması 

TUTARLILIK 

Gen Paragraf 118.  Mevcut verilerin kullanılması, yeni verilerin 
toplanması için gerekli bütün çabaların sarf edilmesi ve 
özellikle orman arazisinden diğer arazi kullanımı 
kategorilerine dönüşüm ve mineral mera topraklarındaki 
karbon stoku değişikliği gibi konular başta olmak üzere 
gözden geçirme raporunda tespit edilen zorunlu kategoriler, 
alt kategoriler ve havuzlar için hesaplamaların raporlanması   

TAMLIK 

Gen Paragraf 119.  Bir faaliyet gerçekleşmediğinde "NO" işaretinin, 
bir faaliyet gerçekleştiğinde fakat emisyonu 
hesaplanmadığında ise "NE" kısaltma işaretinin tutarlı biçimde 
kullanılması 

KISALTMA İŞARETLERİNİN YANLIŞ 
KULLANILMASI  

Gen Paragraf 120.   Her bir AKAKDO kategorisi için ve ilgili IPCC 
kılavuzuna göre toplam sektör için belirsizlik tahminlerinin 
hesaplanması 

TAMLIK, DOĞRULUK 

CO2 Paragraf 122. Orman alanları için kullanılan hesaplama 
yöntemlerinin kapsamlı bir bilimsel değerlendirmesinin 
yapılması, her havuzda karbon girdilerinin ve çıktılarının 
hesaplanması için kapsamlı ve dengeli bir yaklaşımın 
sağlanması; Gerekirse tahminlerin revize edilmesi, UER'de veri 
kaynakları ve hesaplama metodolojisi hakkında açık ve 
eksiksiz bilgi sağlanması  

ŞEFFAFLIK 

CO2 Paragraf 122.1990 yılından bu yana orman amenajman 
uygulamalarında meydana gelen önemli değişikliklerin 
emisyonlar ve azaltımlar üzerindeki etkisinin 
değerlendirmesinin dahil edilmesi. 

ŞEFFAFLIK 

CO2 Paragraf 123. Bu varsayımın revizyonunu desteklemek için 
yeterli kanıt elde edilmediği sürece, tek yıllıklar için 0 Mt / ha 
(tier 1) biokütle karbon stoku olarak varsayılması 

TUTARLILIK 

CO2 Paragraf 124. Tutarlı arazi kullanımı bilgileri ve kısaltma 
işaretlerinin doğru kullanımı hakkındaki önerileri dikkate 
alarak Aktivite Verilerindeki trendlerin açıklanması 

ŞEFFAFLIK, TUTARLILIK 

Gen Sulak alanlar ve diğer arazilerden gelen net CO2 
emisyonlarının/azaltımların NE, NO olarak, yerleşim yeri 
olarak kalan alanlardan gelen net CO2 
emisyonlarının/azaltımların NE olarak raporlanması. 

TAMLIK 

Gen UER 4.1, Orman arazisinden meralara, tarım arazisinden 
meralara ve yerleşim yerlerine geçişleri göstermektedir. 4.A- 
4.F Tabloları aşağıdaki geçişler için veri sağlamaktadır; 
meralardan orman arazilerine, meralardan tarım arazilerine, 
orman arazilerinden tarım arazilerine ve meralara, tarım 
arazilerinden ve meralardan yerleşim yerlerine.  Orman 
arazisine, meraya ve diğer arazilere olan bütün diğer geçişler 
NE olarak raporlanmaktadır. 

TAMLIK 
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Gen Tablo 4.1'de birbirini izleyen iki yılda rapor edilen arazi 
kullanımı başına nihai ve başlangıç alanlarda tutarsızlıklar 
vardır. Ayrıca, toplam alan yıllar arasında farklılık 
göstermektedir (örneğin, 2013 yılında 22.902.40 ha ve 
2014'te 23.074.05 ha). FAO veri setine göre toplam alan- 
78,356 ha'dır. 

TUTARLILIK 

Gen N girdilerinden yönetilen topraklara doğrudan N2O 
emisyonları ve yönetilen topraklardan kaynaklanan dolaylı 
N2O emisyonları NE olarak raporlanmaktadır. Organik ve 
mineral toprakların drenaj ve yeniden sulanması (rewetting) 
ve diğer yönetimlerden kaynaklanan emisyonların ve 
azaltımların bir kısmı, mineralizasyon / immobilizasyondan 
doğrudan gelen N2O emisyonları ve biokütle yakma altında 
yer alan emisyonlar da NE olarak raporlanmaktadır. Tablo 9, 
veri eksikliği ile birlikte ihmali açıklamaktadır. 

TAMLIK 

CO2 Ölü odun ve organik topraklardaki net karbon stoku 
değişikliği, hem orman arazisi olarak kalan orman arazileri 
hem de orman arazisine dönüşen araziler için NE olarak 
raporlanmaktadır. Orman arazisi olarak kalan orman 
arazilerindeki ölü örtü ve mineral topraklardaki net karbon 
stoku değişikliği de NE olarak raporlanmaktadır.  

TAMLIK 

CO2 Meradan orman arazisine dönüşen arazilerde (2.41 t C/ha) 
mineral toprakta ima edilen karbon stoku değişikliği için 2014 
yılında raporlanan değer uç değer olarak tespit edilmiştir. 
Taraflarca raporlanan en yüksek rakam 1.27 +2.41 t C/ha 
aralığındadır. 

TUTARLILIK 

CO2 Mineral topraklar (1.16 t C/ha) için ima edilen karbon stoku 
değişikliği uç değer olarak tespit edilmiştir. Taraflarca 
bildirilen en yüksek ikinci değerdir (ABD (16.01 t C / ha) hariç 
(-0.37 ila 1.16 t C / ha aralığı) 

TUTARLILIK 

CO2 Mera olarak kalan meralar için yalnızca organik topraklardan 
gelen net karbon stoku değişliği raporlanmaktadır. Diğer tüm 
havuzlar NE olarak raporlanır. 

TAMLIK 

CO2 Orman arazilerinden meralara dönüşen arazilerde karbon 
stoku değişimleri 2015 yılındaki sunumda NO olarak 
bildirilmiştir. Bununla birlikte, net CO2 emisyonları / 
azaltımları 2016 sunumundaki tüm zaman serileri için 
raporlanmıştır. 

TAMLIK 

CO2 1996/1997 ve 2008/2009 yılları arasında, orman arazisinden 
meraya dönüşen mineral topraklarındaki yıllar arası 
değişiklikler %27,3 ve %28,2 oranlarında uç değerler olarak 
belirlenmiştir. 

TUTARLILIK 

CO2 1999/2000 yılları arasında meraya dönüşen tarım arazilerinde 
mineral topraklar alanındaki yıllık değişimler, %147,5 oranında 
artışla bir uç değer olarak tespit edilmiştir. 

TUTARLILIK 

  Yaklaşım A ya göre iç tüketim ve kazanım bakımından mevcut 
HWP’de 2013/2014 yılları arasındaki değişiklik, 2013’de 
(45,274,923.324 t C) 2014’de (47,404.692 t C) olmak üzere 
%99,9 oranında bir değişiklik görülerek uç değer olarak tespit 
edilmiştir.  

TUTARLILIK 
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Tablodan anlaşıldığı üzere, AKAKDO envanteri ile ilgili konuların çoğu, Tamlık, Tutarlılık ve Şeffaflık 

olarak belirlenmiştir. Bundan dolayı eğitimler TTŞ üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. 

Eğitim İhtiyaçlarına İlişkin TANA Raporundaki Bulgular  

Genel bulgular 

TANA’da aşağıdaki genel bulgular ortaya konmuştur; 

 İlgili iki bakanlığının (OSİB ve GTHB) mevcut organizasyonel yapısı, 6 arazi kategorisi için 

mevcut duruma yönelik hesaplamaları hazırlarken, TÜİK verileri toplamakta ve UER'in hazır 

hale gelmesi üzerinde çalışmaktadır. 

 Raporlamadaki düzgün yapıya rağmen, ülkenin Tablo 1'de listelenen maddelerle ilgili raporun 

genel kalitesini iyileştirmesi gerekmektedir. 

 Özellikle, raporun tutarlılığını, tamlığını ve şeffaflığını geliştirmelidir. 

 SG kaynaklarının ve yutak alanların ayrıca bunların antropojenik ve doğal bileşenlerinin analizi 

ve anlaşılması üzerinde durulmalıdır. Bu, atmosferik sera gazı ölçümleri ve yerinde ve 

mekânsal arazi gözlemleri kullanan iyileştirilmiş, sağlam, süreç odaklı modelleme yaklaşımları 

ve değerlendirme yöntemlerine dayanmalıdır. 

 Bakanlıklar içinde (ÇŞB'den bireysel iletişim), yanlış veya kötü kalitede veri setlerinin 

Türkiye'nin imajını zayıflatabileceği ve kötü bir uluslararası imaj yaratabileceği konusunda 

genel bir endişe vardır. Kapasitenin ve verilerin kalitesinin genel olarak iyileştirilmesi (daha iyi 

araştırmalar yoluyla), Türkiye'nin SG raporlaması için BMİDÇS uluslararası standartlarına bağlı 

kalmasını sağlayacaktır. 

 Sektörde genel yeterliliğin artırılması ihtiyacının yanı sıra, ilgili kapasite ve bilgi birikimine 

sahip kişi sayısını arttırmaya da eşit ihtiyaç duyulmaktadır. AKAKDO sektöründe şu an sınırlı 

sayıda çalışanın olması bir zayıflık olarak düşünülmekte ve bu durum bir risk oluşturmaktadır. 

TÜİK dahil olmak üzere, müdürlükler ve sorumlu başkanlıklar genelinde mevcut kapasite 

üzerinde fazla artış olması (sayısal olarak), Kamu Sektörü dışında (örnek, Özel sektör) daha iyi 

fırsatlar sunulması nedeniyle personelin işten ayrılması gibi evrensel bir probleme ve yıllık 

AKAKDO raporlamasına yönelik olarak istenmeyen streslerin oluşmasına neden olacaktır. 

 Bakanlıklar, (teknik) İngilizcenin doğru kullanılmadığını belirtmektedir. Bu dil sorunu, orijinal 

IPCC Kılavuzları gibi İngilizce hazırlanmış resmî belgelerin doğru anlaşılmasını 

engellemektedir. 
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AKAKDO Araştırma İhtiyaçları  

Araştırmaya yönelik eğitim ihtiyaçları aşağıda özetlenmiştir; 

 Aktivite Verisi analizi 

Corine, Envanis ve LPIS bir araya getirilerek 1990’dan itibaren Tutarlı Bir Arazi Kullanımı 
Matrisinin Oluşturulması 

Orman Amenajman planlarıyla bağlantılı olarak UOE’nin nasıl kullanılması gerektiği  

 Karbon Stoku ve SG hesaplamalarının iyileştirilmesi  

Modelleme ve hesaplama eğitimi 

(Anahtar) arazi kategorilerinin belirlenmesi için gerekli olan AV ve EF’ye yönelik eğitim  

 Müdahalelerin Karbon stokları ve SG emisyonları üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılması  

Doğal ve insan kaynaklı nedenlerle kontrolsüz ormansızlaştırma ve orman tahribatını anlamak 
ve yönetmek 

SG Envanteri İhtiyaçları  

TANA analizi ile tespit edilen AKAKDO sektörü ile ilgili genel konular şunlardır; 

Genel konular  

ERT tarafından bahsedildiği üzere, yasal orman tanımında ve arazi örtüsü verilerinde, arazi kullanımı 

kategorisindeki iki ana kaynağın, özellikle de yasal orman arazisi tanımının ve CORINE arazi örtüsü 

bilgisinin zaman serilerinin uyumlaştırılmaması nedeniyle tutarlı bir arazi çerçevesi sağlamak üzere 

uyumlaştırma yapılmamıştır. 

Arazi kullanımı kategorileri arasında, özellikle orman arazileri ve meralar arasında ayrıca meralarla 

tarım arazilerindeki yıllık bitkiler arasında birtakım karışıklıklar vardır.  

Arazi alan verilerinin 2006 yılı sonrasındaki ekstrapolasyonu UER'de açıklanmamıştır ve Türkiye, veri 

setinde mekânsal bütünlüğün korunduğunu gösterememiştir. ERT’nin envanter sunumuna ilişkin 

değerlendirmesinde, arazi bilgilerinin işlenmesinin şeffaf yapılmadığı, rapor edilen bilgilerin tutarsız 

olduğu ve bu durumun tüm arazi kategorilerinde, özellikle tarım arazilerinde ve meralarda 

güvenilmez hesaplamalara yol açtığı ifade edilmiştir. 

Türkiye için arazi kategorileri açıklamalarının netleştirilmesine ve tüm zaman serilerinde toplam arazi 

alanının bütünlüğünün kontrol edilmesine ihtiyaç vardır.  

Tüm arazi kategorileri için kesişen ve ilgili kurumların emisyon ve azaltımları doğru bir şekilde 

hesaplamalarına yönelik kendi sorumlulukları altında bulunan, kapsamlı ve bilimsel bir hesaplama 

yöntemi değerlendirmesinin yapılması ve sonrasında bunun uygulanması ve her bir havuzdaki karbon 
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girdi ve çıktılarının hesaplanması için kapsamlı ve dengeli bir yaklaşımın ortaya konması 

gerekmektedir. 

UER (2016) 'da bazı zorunlu kategoriler hesaplanmamaktadır, yani “NE”, “NA” veya “NO” olarak 

raporlanmaktadır. Bu, herhangi bir verinin bulunmadığını, hesaplamaların alakalı veya olası 

olmadığını, arazi kategorileri için karbon stok değişikliklerini hesaplama kapasitesinin ve çeşitli 

havuzlar için alt kategorilerin bulunmadığını gösterir.  

Spesifik Konular  

1. AB ile uyumlaştırma ve AB Direktifleri: AKAKDO envanterine, hesap verebilirlik ve raporlamaya 

ilişkin mevcut ve öngörülen AB düzenlemelerini anlama gerekliliği ve mevcut envanter 

uygulamalarının uyumlaştırılmasının teşvik edilmesi. 

2. Doğru Veri Toplama ve Verilerin Bütünlüğü: Veri kalitesini artırmak, veri kaybını önlemek ve 

LULUCF sektörü için Ulusal SG Raporlamasını geliştirmek için veri toplama prosedürlerini geliştirmek. 

3. Mekânsal Veri Analizi: Mekânsal veri setlerinin kullanımı için başlangıç eğitimine (örnek; CORINE, 

Sentinel 1 ve 2, GökTurk1) ve CBS sistemleri aracılığıyla mekânsal veri analizine katılmak. 

4. Toplu Veri İhtiyaçları: İlgili ve katılım gösteren başkanlıkların / müdürlüklerin toplu veri 

ihtiyaçlarının belirlenmesinde dışarıdan bir danışman aracılığıyla yardım desteği sağlanması. 

5. Aktivite Verileri ve Emisyon Faktörleri: Mevcut verileri AB düzenlemeleri ile karşılaştırarak AV ve EF 

açısından temel ihtiyaçları ve boşlukları belirlemek. 

6. Aktivite Verileri ve Emisyon Faktörleri: Geliştirilmiş modelleme, hesaplamalar, karbon havuzlarında 

karbon stoku değişiklikleri için algoritmaların kullanımı ve toplam emisyonlar ve azaltımlar. Örneğin: 

 AV'nin rolünün anlaşılması, arazi kullanımındaki değişikliklere göre (bir kategoriden diğerine 

dönüştürülmesi) farklı karbon havuzlarındaki karbon ve karbon stoku değişiklikleri için 

iyileştirilmiş tahmin veya hesaplamaların yapılmasıyla sonuçlanır. 

 Yer üstü ve yer altı karbon yutakları ve kaynakları, tüm arazi kategorileri ve alt kategorileri ve 

arazi kullanımı dönüşümleri ile biokütle artışları ve karbon fraksiyonu değerlendirmesi, toprak 

organik maddesi ve ölü örtü / ölü odun için hesaplamalar; 

 Karbon ve/veya emisyon azaltımlarıyla sonuçlanan arazi kategorileri için insan etkisinin 

belirlenmesi, bu bağlamda turbalıklara ve sulak alanlara odaklanılması  

7. Mekânsal Veri Analizi: aşağıdaki amaçlar doğrultusunda CORINE ve LPIS eğitimi 

 CORINE ve LPIS'in temel süreçlerine ilişkin ortak anlayış geliştirme (yorumlama ve işleme) 

 Arazi kullanımında mekânsal değişiklikler yoluyla arazi ve (geçmişe dönük) arazi kullanımının 

karakterizasyonu. Orman arazilerinin dönüşüm hesaplamalarında geçmişe dönük arazi 

kullanımındaki varsayımlardan (şu andaki) Envanis'den gelen uydu bilgilerine dayalı diğer 
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arazi kullanımı kategorilerine geçilmesi. Faaliyete 4.2'ye ilişkin Türkiye için uydu tabanlı arazi 

izleme sisteminin uygulanması; 

 Uydu tabanlı bilgilerin arazi tabanlı bilgilerle uyumlaştırılması ve bütünleştirilmesi (“arazi 

doğrulaması”). Tahmini 3 günlük bir eğitimde, Avrupalı Uzman tarafından veri setlerini 

değerlendirmek ve uydu bilgisinin arazi tabanlı bilgilerle nasıl entegre edileceğine dair 

metodolojiyi ortaya koymak noktasında girdi sağlanacaktır.  

8. Arazi Kullanımı Değişikliği Matrisleri ve Arazi Kullanımı / Arazi Kullanımı Değişikliği İzleme Sistemi: 

geçmişe dönük zaman serileri için arazi kullanım değişikliği matrislerin hazırlanması ve Türkiye için 

arazi kullanımı ve arazi kullanım değişikliği izleme sisteminin geliştirilmesi; Faaliyet 4.2 ile ilgili 

9. AKAKDO (alt-) kategorileri: Toplam arazi alanı ve her bir kategori (alt) için alanın doğru yapılmış 

hesaplamalarıyla anahtar arazi kategorilerinin belirlenmesi. 

10. Orman alanında karbon akışı: HWP’den gelen karbon emisyonlarının ve karbon stoklarının 

tahmini/hesaplanması 

11. Emisyon ve azaltımların hesaplanması: karbon stoklarının ve CO2, (CH4) ve (N2O) akışlarının, 

özellikle sulak alanlar ve ormana dönüşen araziler için sayısallaştırılması 

12. Mera envanteri: Mera envanteri (metodoloji) için spesifik verilerin toplanması ve gerçek toplam 

arazi alanı ile her bir mera için (alt) kategorinin belirlenmesi. 

13. Arazi kullanımı yönetimi uygulamaları: Arazi kullanımı yönetimi uygulamalarının karbon stoklarını 

ve sera gazı emisyonlarını ve azaltımları nasıl etkilediğine vurgu yaparak, genel bir AKAKDO eğitimi ve 

iyi bir arazi kullanımı yönetimini anlayışının ortaya konması. Müdahalelerin karbon stokları ve sera 

gazı emisyonları ve azaltımlar üzerindeki etkilerine dikkat sarf edilmesi, bir müdahale matrisinin 

hazırlanması, ağaç kesimlerinin etkilerinin belirlenmesi ve gerekli karşı önlemlerin alınması. 

14. Belirsizlik hesaplamaları: Orman arazileri için kullanılan hesaplama yöntemlerinin daha iyi 

anlaşılması, her havuz için karbon girdilerinin ve çıktılarının hesaplanmasında kapsamlı ve dengeli bir 

yaklaşımın sağlanması. 

15. Toprak sınıflandırması ve toprak haritaları: Toprak-karbon içeriği ve karbon akışlarına 

odaklanarak genel olarak toprak bilimi ile ilgili temel eğitim, toprak bilgisi / sınıflandırmasıyla toprak 

özellikleri arasında bağlantı kurulması ve bu bağlamda konunun karbon yutakları ve emisyonlarla 

ilişkilendirilmesi. 

16. Mera-örtü / tarım arazisi özelliklerine ilişkin temel eğitim: Orman arazisi faaliyetleri ile arazi 

kullanımı değişikliği arasındaki ilişkinin anlaşılması (ör. FL– GL ve FL-CL). 

17. Türkiye'de SG gelişiminin izlenmesi ve değerlendirilmesi: Trend analizi ve tahminlerle beraber 

AKAKDO faaliyetleriyle bağlantılı karbon stoklarının ve azaltım/emisyonların hesaplanması ve 

tahmini. Bu teknik yardım şeklinde verilebilir. 



17 
 

18. Genel SG raporlama becerilerinin iyileştirilmesi: doğru KG/KK prosedürleri ile tutarlılık ve doğruluk 

(yukarıda belirtilen eğitim öğeleri) üzerinde durulacaktır. 

19. Mekânsal veri analizi: aşağıdaki amaçlar doğrultusunda CORINE ve LPIS eğitimi; 

 CORINE ve LPIS'in temel süreçlerine ilişkin ortak anlayış geliştirme (yorumlama ve işleme); 

 Uydu tabanlı bilgilerin ENVANİS’den gelen arazi tabanlı bilgilerle uyumlaştırılması ve 

bütünleştirilmesi (“arazi doğrulaması”).  

20. Arazi kullanımı değişikliği matrisleri ve Arazi kullanımı / arazi kullanımı değişikliği izleme sistemi: 

geçmişe dönük zaman serileri için arazi kullanım değişikliği matrislerin hazırlanması ve Türkiye için 

arazi kullanımı ve arazi kullanım değişikliği izleme sisteminin geliştirilmesi; Faaliyet 4.2 ile ilgili. Yüksek 

Öncelik! 

21. AKAKDO (alt) kategoriler: Toplam arazi alanı ve her bir kategori (alt) için alanın doğru yapılmış 

hesaplamalarıyla anahtar arazi kategorilerinin belirlenmesi. 

22. Arazi kullanım yönetimi uygulamaları: Arazi kullanımı yönetimi uygulamalarının farklı arazi 

kategorilerinde ve alt kategorilerdeki karbon stoklarını ve sera gazı emisyonlarını ve azaltımları nasıl 

etkilediğine vurgu yaparak, genel bir AKAKDO eğitimi ve iyi bir arazi kullanımı yönetimini anlayışının 

ortaya konması. Müdahalelerin karbon stokları ve sera gazı emisyonları ve azaltımlar üzerindeki 

etkilerine dikkat sarf edilmesi. 

23. Aktivite Verileri ve Emisyon Faktörleri: Geliştirilmiş modelleme, hesaplamalar, karbon 

havuzlarında karbon stoku değişiklikleri için algoritmaların kullanımı ve toplam emisyonlar ve 

azaltımlar. Örneğin; 

 AKAKDO sektöründe arazi kullanımını ve arazi kullanımı değişikliğini tespit etmek için AV'nin 

belirlenmesi ve rolünün anlaşılması, farklı karbon havuzlarında ve arazi kullanımı 

değişikliklerinde (arazinin bir kategoriden başka kategoriye dönüşmesi) karbon ve karbon 

stoku değişiklikleri için tahmin ve hesaplamaların iyileştirilmesi, AV netleştirilmeli ve 

Türkiye’deki duruma odaklanmalıdır; 

 Alt sektörler için sera gazı emisyonu ve yutak alan hesaplamaları (tarım arazileri, meralar, 

sulak alanlar, yerleşim alanları ve diğer araziler) 

 AV’ye ilişkin ortak anlayışın iyileştirilmesi ve algoritmalarda uygulanması. GTHB bünyesindeki 

farklı başkanlıklar ve müdürlükler arasındaki bilgi alışverişinin geliştirilmesi. 

24. Mera envanteri: mera envanteri (metodoloji) için spesifik verilerin toplanması ve gerçek toplam 

arazi alanının ve her bir mera için (alt) kategorisinin belirlenmesi. 

25. Genel SG raporlama becerilerinin iyileştirilmesi: Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanterinin yazılması 

ve hazırlanması için Çekirdek Grup üyelerine eğitim verilmesi. 
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Çalıştay Bulguları  
Eğitim programını tartışmaya yönelik çalıştay 29 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcılara eğitim önceliklerini özetleyen bir tablo sunulmuş ve tabloyu gözden geçirmeleri 

istenmiştir. Çalıştaydan elde edilen bazı öneriler ve sonuçlar aşağıda verilmiştir. Yüksek öncelikli 

konular şu şekilde belirlenmiştir; 

i. AV ve EF'nin tanımlanmasında, kullanılmasında ve geliştirilmesinde genel eğitim. Eğitim 

unsurları: (i) AV'nin yaygın olarak anlaşılmasını ve algoritmaların uygulanmasını geliştirerek, 

bakanlıklar içindeki farklı departmanlar ve müdürlükler arasında sahip olunan bilgiyi ve bilgi 

alışverişini arttırmak (ii)Türkiye'de farklı arazi kategorileri için AV ve EF'nin belirlenmesi ve 

daha fazla geliştirilmesi.  (iii) AV'nin AKAKDO sektöründe arazi kullanımı ve arazi kullanımı 

değişikliğini tespit etmek için rolünün anlaşılması, farklı karbon havuzlarında ve arazi 

kullanımı değişikliklerinde (arazinin bir kategoriden başka kategoriye dönüşmesi) karbon ve 

karbon stoku değişiklikleri için tahmin ve hesaplamaların iyileştirilmesi (iv) AB 

düzenlemeleriyle mevcut verileri karşılaştırarak esas ihtiyaçların ve boşlukların tespit 

edilmesi. ÇALIŞTAY 

ii. Meralara ortak bir tanım (çeşit, koşul) getirerek ilgili müdürlükler arasındaki yanlış 

eşleştirmelerin çözülmesi ve envanter ile veri setlerinde uygulanması. Mera envanteri için (i) 

spesifik verilerin toplanılmasına odaklanılması (metodoloji). Gerçek (ii) toplam arazi alanının 

ve her bir mera için (alt) kategorisinin belirlenmesi. MENTORLUK. 

iii. Uydu tabanlı bilgi kaynakları (örneğin CORINE, Sentinel 1 ve 2, GökTürk1) ve arazi tabanlı veri 

kaynakları (örneğin, LPIS) için ortak anlayış (i) geliştirerek, arazi örtüsü ve arazi kategorilerinin 

tahmini ve arazi kullanımının izlenmesi; yorumlama ve işlemeye odaklanma, (ii) Arazi 

kullanımı değişikliğinin anlaşılması ve analizinin yapılması, bir arazi kategorisinden diğer 

kategoriye dönüşümün hesaplanması. Eğitim unsurları, uydu tabanlı bilgileri kullanarak arazi 

kategorilerini (arazi kullanımı ve arazi birimleri) ve (geçmişe dönük) arazi kullanımı 

değişikliğini içerir. (iii) arazi tabanlı bilgilerle (örneğin, ENVANIS) uydu tabanlı bilgilerin 

uyumlaştırılması ve entegrasyonu, arazi örtüsü haritasının LPIS veri tabanı ile 

karşılaştırılmasıyla tutarlılığın artırılması. ÇALIŞTAY. 

iv. Geçmişe dönük zaman serileri için ilgili veri setlerini (örneğin; uydu tabanlı bilgiyle arazi 

tabanlı bilginin) birleştirerek tutarlı bir arazi kullanımı değişikliği matrisinin hazırlanması, 
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Türkiye için arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliği izleme sisteminin geliştirilmesi; 

Faaliyet 4.2 ile bağlantılı olarak. ÇALIŞTAY. 

v. Modellemeye, karbon havuzlarındaki karbon stoku değişiklikleri için algoritmaların 

kullanılmasına ve genel olarak emisyon ve azaltımlara yönelik ortak anlayış ortaya konması. 

Örneğin; (i) Arazi kullanımındaki değişikliklerden kaynaklanan SG emisyonlarının / 

azaltımların ayrıca toprakta, ölü odunda, sulak alanlarda ve meralarda tutulan karbon 

miktarının hesaplanması (ii) bütün arazi kullanımı kategorileri ve alt kategorileri ve  arazi 

kullanımı dönüşümleri için yer üstü ve altı karbon yutaklarının ve kaynaklarının doğru biçimde 

belirlenmesine genel bir bakış sağlanması (iii) alt sektörler için sera gazı emisyonu ve yutak 

alan hesaplamaları (iv) tüm arazi kategorileri için SG hesaplamalarında uygun aktivite 

verilerinin ve emisyon faktörlerinin kullanılması (v) kullanılan EF’nin analizi ve geliştirilmesi 

(vi) Tüm arazi kategorileri için Sera gazının ve Tier 2 ve Tier 3 için 5 havuzun tamamının 

değerlendirilmesi amacıyla algoritmaların doğru biçimde kullanılması. MENTORLUK.  

vi. İyileştirilmiş modelleme, hesaplamalar ve karbon havuzlarındaki karbon stoku değişiklikleri 

için algoritmaların kullanımı ve toplam emisyonlar ve azaltımlar. E.g.: (i) orman arazileri, arazi 

kullanımı dönüşümleri ve biokütle artışları (örneğin; hacim/DBH’den biokütle denklemlerine) 

için yer üstü ve altı karbon yutaklarının ve kaynaklarının hesaplanması (ii) karbon fraksiyonu 

(CF) değerlendirmesi, toprak organik madde ve ölü örtü/ölü odun dahil olmak üzere iklim 

(ekozon) ve çeşitli toprak türleri için toprak karbon stoku değişikliklerinin hesaplanması (iii) 

ilgili alt sektörler için sera gazı emisyonu ve yutak alan hesaplamaları, örneğin; turbalıklar için 

CF ve EF  (iv) FL arazi kategorisi için SG hesaplamalarında uygun aktivite verilerinin ve 

emisyon faktörlerinin kullanılması, ancak sulak alanlar ve turbalıklar için AV'ye özellikle 

odaklanılması (v) İşlenmiş orman ürünleriyle bağlantılı karbon stoklarının ve emisyonların 

tahmini ve hesaplanması değerlendirilerek orman alanındaki karbon akışları. MENTORLUK. 

vii. İyileştirilmiş modelleme, hesaplamalar ve karbon havuzlarındaki karbon stoku değişiklikleri 

için algoritmaların kullanımı ve toplam emisyonlar ve azaltımlar. Örneğin: (i) bütün arazi 

kullanımı kategorileri ve alt kategoriler (ormancılık dahil) ve daha sonraki arazi kullanımı 

dönüşümleri için yer üstü ve altı karbon yutaklarının ve kaynaklarının hesaplanması (ii) 

karbon fraksiyonu (CF) değerlendirmesiyle ilgili modelleme ve hesaplamalar  (örneğin; çok 

yıllık bitki üretim alanları için), akış ölçümleri, toprak karbon stoku değişiklikleri (toprak 

organik madde dahil),ve bütün arazi kullanımı kategorilerinde biokütle artışlarının 

hesaplanması  (iii) alt sektörler için sera gazı emisyonu ve yutak alan hesaplamaları (tarım 

arazileri, meralar, sulak alanlar, yerleşim yerleri ve diğer araziler) (iv) tüm arazi kategorileri 
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için SG hesaplamalarında uygun aktivite verilerinin ve emisyon faktörlerinin kullanılması. 

MENTORLUK. 

 AKAKDO envanterine ilişkin mevcut ve öngörülen AB mevzuatı ve düzenlemelerinin anlaşılması, 
hesap verebilirlik ve raporlama, raporlama sürecinin iyileştirilmesi (ör. Envanter sürecindeki 
boşlukların geri kazanılması) ve mevcut envanter uygulamalarının uyumlaştırılması ve 
yaygınlaştırılması. 

viii. Mevcut envanter uygulamalarının uyumlaştırılmasının yaygınlaştırılması. ÇALIŞTAY.  

ix. Arazi kategorilerinin ve alt kategorilerin tanımlanması sürecinin anlaşılması ve Türkiye’de her 

bir (alt) kategori ve toplam arazi alanının doğru yapılan hesaplamalarıyla anahtar arazi 

kategorilerinin tespit edilmesi. ÇALIŞTAY. 

x. Arazi kullanımı üzerindeki kontrolsüz etkilerin ve bunlardan kaynaklanan sera gazı 

emisyonlarının anlaşılması. Konular: Hem yasal hem de yasadışı şekilde kontrolsüz 

ormansızlaştırma ve ağaç kesiminin anlaşılması ve yönetimi, Mera ve tarım alanlarında 

yangın, zararlılar ve diğer kontrolsüz etkiler, müdahale matrisinin hazırlanması. ÇALIŞTAY. 

SONUÇLAR – GÜNCELLENEN EĞİTİM PROGRAMI  

Eğitim Programı, TANA raporuna ve çalıştay sırasında aldığımız geri bildirimlere dayanarak ayrıntılı bir 
şekilde geliştirilmiştir (Tablo 2). 

Tablo2-Türkiye'de AKAKDO için SG envanterinin iyileştirilmesi amacıyla eğitim ihtiyacı bulunmaktadır. 

Sayı Eğitim Konusu Detaylar Hedef 
Grup / 
Kurum 

Tarih ve Tekrarı 

 

 Çalıştay tarzı eğitimler 

1 

AKAKDO Sektörü  

Aktivite Verisi 
Analizi 

IPCC Kılavuzu Aktivite Verisi Yöntemleri 

 Uydu tabanlı bilgi kaynakları (örneğin 
CORINE, Sentinel 1 ve 2, GökTürk1) ve 
arazi tabanlı veri kaynakları (örneğin 
LPIS) 

 Arazi kullanımı değişikliğinin anlaşılması 
ve analizinin yapılması, bir arazi 
kategorisinden diğer kategoriye 
dönüşümün hesaplanması. Eğitim 
unsurları, uydu tabanlı bilgileri 
kullanarak arazi kategorilerini (arazi 
kullanımı ve arazi birimleri) ve (geçmişe 
dönük) arazi kullanımı değişikliğini 
içerir. 

 Arazi tabanlı bilgilerle (örneğin, 

AKAKDO 
Çekirdek 
Grup 

Ağustos 7-9, 2018 

Her yıl Ağustos-Eylül 
dönemi 
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ENVANIS) uydu tabanlı bilgilerin 
uyumlaştırılması ve entegrasyonu, arazi 
örtüsü haritasının LPIS veri tabanı ile 
karşılaştırılmasıyla tutarlılığın 
artırılması. Faaliyet 4.1 ve 4.2. ile 
koordinasyonlu bir şekilde yapılmalıdır. 

 Türkiye'deki arazi kategorileri için 
geçerli ve uygun ulusal aktivite 
verilerinin (AV) belirlenmesi, örneğin; 
 Turbalıklar/sulak alanlar 
 Tarım arazileri 
 Meralar için Aktivite Verilerinin 

değerlendirilmesi 
 

2 

AB uyumlaştırma 
ve AB AKAKDO 
Direktifleri 

+ 

İR ve UB dahil 
Raporlama 
Kılavuzları 

Mevcut ve öngörülen AB mevzuatı ve 
AKAKDO envanteri ile ilgili düzenlemelerin 
anlaşılması, 

 Hesap verebilirlik ve raporlama, 
raporlama sürecinin iyileştirilmesi (ör. 
Envanter sürecindeki boşlukların geri 
kazanılması) ve mevcut envanter 
uygulamalarının uyumlaştırılması ve 
yaygınlaştırılması 

 Mevcut verileri AB düzenlemeleri ile 
karşılaştırarak temel ihtiyaç ve 
boşlukların belirlenmesi 

 UB ve İR (İki yıllık rapor) sunumları ve 
kılavuzları 

Çekirdek 
Grup 

Ağu,29-31,2018 
teyit edilecek  

 

Her yıl bir defa  

3 

AKAKDO 
Uygulamalı 
Genel Yöntemler 
I 

AV ve EF'nin tanımlanması, kullanılması ve 
geliştirilmesi için genel eğitim. Eğitimde ele 
alınacak noktalar: 

 Genel IPCC yöntemleri 
 IPCC Raporlama kılavuzu 
 Arazi faaliyetleri ile arazi kullanımı 

değişikliği arasındaki ilişkinin diğer arazi 
kategorileri ile bağlantılı olarak temel 
düzeyde anlaşılması (örneğin; FL–GL ve 
GL-CL). 

 Türkiye'de farklı arazi kategorileri için 
AV ve EF'nin belirlenmesi ve daha fazla 
geliştirilmesi 
 AKAKDO sektöründe arazi 

kullanımını ve arazi kullanımı 
değişikliğini tespit etmek için AV'nin 
ve EF’nin rolünün anlaşılması, farklı 
karbon havuzlarında ve arazi 
kullanımı değişikliklerinde (arazinin 
bir kategoriden başka kategoriye 
dönüşmesi) karbon ve karbon stoku 
değişiklikleri için tahmin ve 

Çekirdek 
Grup 

Ekim 2-4, 2018 

Yılda bir kez, 
tercihen Eylül-Aralık 

arasında birbirine 
yakın 
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hesaplamaların iyileştirilmesi 
 Orman arazisinin diğer arazi 

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

 Tarım arazisinin diğer arazi 
kullanımı kategorilerine 
hesaplanması 

 Meraların diğer arazi kullanımı 
kategorilerine hesaplanması 

 Genel yöntemlere ilişkin uygulamalar 

4 

AKAKDO 
Uygulamalı 
Genel Yöntemler 
II 

AV’nin ve EF’nin belirlenmesi, kullanılması 
ve geliştirilmesine yönelik genel eğitim. 
Eğitimin içeriği: 

 Genel IPCC yöntemleri 
 IPCC Raporlama kılavuzu 
 Toprak-karbon içeriği ve karbon 

akışlarına odaklanarak genel olarak 
toprak bilimi ile ilgili temel eğitim, 
toprak bilgisi / sınıflandırmasıyla 
toprak özellikleri arasında bağlantı 
kurulması ve bu bağlamda konunun 
karbon yutakları ve emisyonlarla 
ilişkilendirilmesi. 

 Karbon stokları ve sera gazı 
emisyonlarına yönelik müdahalenin 
etkisi. Hem yasal hem de yasadışı 
kontrolsüz ormansızlaştırma ve 
ağaç kesiminin anlaşılması ve 
yönetilmesi. Yangın, zararlılar ve 
mera ve tarım arazileri üzerindeki 
diğer kontrolsüz etkiler. Müdahale 
matrisinin hazırlanması, 

 Genel yöntemlere ilişkin 
uygulamalar. 

Çekirdek 
Grup 

Ekim 23-25, 2018 

Yılda bir kez 
tercihen birinci 

eğitimden sonraki 1 
ay  

5 

HWP de dahil 
olmak üzere 
AKAKDO için 
senaryoların 
modellenmesi ve 
geliştirilmesi 

Arazi kategorilerini ve alt kategorileri 
tanımlama sürecini anlama, 

 Arazi kullanımı yönetimi 
uygulamalarının karbon stoklarını 
ve sera gazı emisyonlarını ve 
azaltımları nasıl etkilediğine vurgu 
yaparak, genel bir AKAKDO eğitimi 
ve iyi bir arazi kullanımı yönetimini 
anlayışının ortaya konması. 
Müdahalelerin karbon stokları ve 
sera gazı emisyonları ve azaltımlar 
üzerindeki etkilerine dikkat sarf 
edilmesi, bir müdahale matrisinin 
hazırlanması, ağaç kesimlerinin 
etkilerinin belirlenmesi ve gerekli 
karşı önlemlerin alınması 

Çekirdek 
Grup 

Ocak 15-17, 2018 

 

Her yıl bir defa 
Ekim-Aralık 
döneminde 



23 
 

 İyi arazi kullanımı yönetiminin 
anlaşılması, örneğin; 
 Koruyucu tarım 
 Otlak yönetimi ve ıslahı 
 Orman amenajmanı ve ıslahı 
 Arazi hazırlığı 
 Sulak alan yönetimi 

 HWP hesaplamaları 
6 

Genel SG 
raporlama 
becerileri 

Doğru KG/KK prosedürlerini kullanarak 
Ulusal Sera Gazı Emisyonu Envanterinin 
yazılması ve hazırlanması için tutarlılık ve 
doğruluk (yukarıda belirtilen eğitim konuları 
dahilinde) geliştirilmesi Eğitim içeriği: 

 Şeffaflık, Doğruluk, Tamlık, 
Karşılaştırılabilirlik ve Tutarlılık İlişkisi 
(TACCC) 

 İyi KG/KK prosedürlerinin ve belirsizlik 
değerlendirmesinin rolü 

 Anahtar kategori analizi 
 CRF tablolarında kısaltma işaretlerinin 

ve girdilerin kullanılması (örneğin; “NE”, 
“NA” veya “NO” şeklinde raporlanması) 

 Yıllık envanter raporlaması (UER) ile Ek 
1 ülkelerinin diğer raporlama 
yükümlülükleri arasındaki ilişki, 
örneğin; İR ve UB 

Çekirdek 
Grup 

Şubat,19-21, 2019 

Her yıl bir defa  

7 

SG 
hesaplamalarının 
iyileştirilmesi  

 Modellemeye, karbon havuzlarındaki 
karbon stoku değişiklikleri için 
algoritmaların kullanılmasına ve genel 
olarak emisyon ve azaltımlara yönelik 
ortak anlayış ortaya konması 

 Arazi kullanımındaki değişikliklerden 
meydana gelen SG 
emisyonu/azaltımlarının ve toprakta, 
ölü odunlarda, sulak alanlarda ve 
meralarda tutulan karbon miktarının 
hesaplanması 

 Tüm arazi kategorileri ve alt kategoriler 
ve arazi kullanımı dönüşümleri için, 
yeraltı ve yer üstü karbon yutakları ve 
kaynaklarının uygun şekilde 
belirlenmesine yönelik genel bir bakış 

 Bütün (alt) sektörler için sera gazı 
emisyonu ve yutak alan hesaplamaları  

 Tüm arazi kategorileri için SG 
hesaplamalarında uygun aktivite 
verilerinin ve emisyon faktörlerinin 
kullanılması 

 Kullanılan Emisyon faktörünün analizi 
ve geliştirilmesi 

Çekirdek 
Grup 

Mart 19-21, 2019 

Her yıl bir defa  
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 Tüm arazi kategorileri için Sera gazının 
ve Tier 2 ve Tier 3 için 5 havuzun 
tamamının değerlendirilmesi amacıyla 
algoritmaların doğru biçimde 
kullanılması. 

 Mentorluk Tarzı Eğitimler 

1 

10 gün 

SG Envanteri Yöntemleri 

 Türkiye’nin SG envanterinde kullanılan 
yöntemlere ilişkin 2 günlük eğitim (FL-
FL, L-FL ve HWP) 

 SG raporlamasında kesişen konulara 
ilişkin 1 günlük eğitim (belirsizlikler, 
anahtar kategori analizi) 

 Ormancılık kategorilerinin KG’si üzerine 
2 günlük eğitim  

 Genel raporlama konuları ve UER’in 
gözden geçirilmesine ilişkin 2 günlük 
eğitim  

 Kısaltma işaretleri ve CRF raporunun 
hazırlanmasında veri girişine ilişkin 1 
günlük eğitim  

 Kapanış ve değerlendirme için 2 günlük 
toplantı  

OGM Ağustos, 2018-Mart 
2019. AKAKDO 
envanter grubunun 
ve uzmanın 
durumuna göre 
düzenlenecek 

 

 

Aynı dönem 
içerisinde her yıl bir 
defa  

2 10 gün SG envanteri yöntemleri  

 Türkiye’nin SG envanterinde kullanılan 
yöntemlere ilişkin 3 günlük eğitim 
(Arazi Kullanımları ve Dönüşümler) 

 SG raporlamasında kesişen konulara 
ilişkin 1 günlük eğitim (belirsizlikler, 
anahtar kategori analizi) 

 CL, GL, WL, SL ve OL kategorilerinin 
KG’sine ilişkin 1 günlük eğitim  

 Genel raporlama konuları ve UER’in 
gözden geçirilmesine yönelik 1 günlük 
eğitim 

 Kısaltma işaretleri ve CRF raporunun 
hazırlanmasında veri girişine ilişkin 1 
günlük eğitim  

 Kapanış ve değerlendirme için 2 günlük 
toplantı 

TRGM Ağustos, 2018-Mart 
2019. AKAKDO 
envanter grubunun 
ve uzmanın 
durumuna göre 
düzenlenecek 

 

 

Aynı dönem 
içerisinde her yıl bir 
defa 
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Bu doküman Avrupa Birliği'nin mali yardımı ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriği, AESA'nın liderliğini 
yürüttüğü Konsorsiyumun sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini 

yansıtmamaktadır. 

 


	KISALTMALAR
	YÖNETİCİ ÖZETİ
	GİRİŞ
	Amaç ve Kapsam
	Genel hedef-proje
	Spesifik Hedef-Faaliyet
	Kapsam ve Arka Plan
	Proje tarafından belirlenen faaliyet

	Arka plan
	Türkiye AKAKDO Sektörü SG Envanter Raporlama
	Gözden Geçirme Raporlarında Tespit Edilen AKAKDO Envanterine İlişkin Raporlama Hususları

	Eğitim İhtiyaçlarına İlişkin TANA Raporundaki Bulgular
	Genel bulgular
	AKAKDO Araştırma İhtiyaçları
	SG Envanteri İhtiyaçları
	Genel konular
	Spesifik Konular

	Çalıştay Bulguları
	SONUÇLAR – GÜNCELLENEN EĞİTİM PROGRAMI

