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ÖNSÖZ

“Türkiye de özel sektörün ağaçlandırma projelerine  yönelik talebi ve ilgisi” başlıklı bu çalışma Tohum Eğitim 
Kültür ve Doğa Derneği tarafından yürütülmekte olan “Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kapsamında Karbon Serti-
fikalandırma Sisteminin Kavramsal Mimarisinin Geliştirilmesi  ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının  Güçlendiril-
mesi Projesi” kapsamında yapılmıştır. Çalışma ile Ülkemizde, ilgili özel kişi, sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 
ağaçlandırma ve orman karbonu sertifikalandırma projelerine olan taleplerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bunun 
için ilgili işi ve kuruluşlar ile anket yapılarak görüşleri alınmış ve anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda 
söz konusu talebi artırmaya yönelik yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri bir rapor halinde sunulmuştur.

Çalışmada, özellikle anket sorularının hazırlanmasında katkı sağlayan Sayın Prof. Dr. Yusuf SERENGİL,                 
Sayın Musa KAYA, Sayın Dr. Hülya KILIÇ HERNANDEZ ve Sayın Nilgün TEMERİT’e teşekkür ederiz.

Raporu Hazırlayan: Doç. Dr. Neşat ERKAN, Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Küresel iklim değişikliği, olası olumsuz sonuçları nedeniyle, son zamanlarda, küresel sorunların önemlilerin-
den birisi olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu algının sonucu olarak 1990 lı yıllardan itibaren konu uluslararası 
düzeyde ele alınıp sera gazları emisyonunun azaltılması ve böylece iklim değişiminin önüne geçilmesinin yolları 
aranmış ve uluslararası müzakerelere başlanmıştır. İlk somut adım 1992 Rio’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ile atılmış, daha sonra 1997 yılında imzalanan ve hukuki yönden 
bağlayıcılığı olan Kyoto Protokolü ile taraflara sera gazı azaltım yükümlülükleri getirilmiştir. Ancak ülkelere bu 
yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini kolaylaştırmak için ulusal önlemlerini destekleyici nitelikte esneklik 
mekanizmaları geliştirmiştir. Ülkemizin de yer aldığı ülkeler için ise gönüllü karbon piyasası ve mekanizmaları 
çalışmaktadır. Ülkemizden özel ve tüzel kişilere ait azaltım projelerinin işlem gördüğü bu gönüllü piyasalarda 
hiçbir ormancılık projesi bulunmamaktadır. 

Bu çalışma ile ülkemizde gönüllü karbon piyasalarında işlem görmek üzere orman karbonu sertifikalandırma siste-
minin kurulması için orman karbonu sertifikalandırma projelerine, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve şahısların 
ilgi ve taleplerinin değerlendirilmesi ile bu konuda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ortaya konması amaç-
lanmaktadır. Bu amaçla orman karbonu sertifikasına konu olabilecek nitelikteki projeleri geliştirme ve uygulama 
potansiyeli bulunan kişi, özel sektör (firma, şirket vb.) ve sivil toplum kuruluşu ile toplam 66 adet anket yapılarak 
değerlendirilmiştir.

Anket sonuçlarının değerlendirilmesinden önce konu ile ilgili olarak yapılan mevcut durum analizine göre:

•	Türkiye 24 Mayıs 2004 tarihinde BMİDÇS’ni, 5 Şubat 2009 tarihinde de Kyoto Protokolünü imzalamıştır. Paris 
Anlaşmasını ise 22 Nisan 2016 tarihinde imzalanmış, ancak henüz parlamento tarafından onaylanmamıştır.

•	25 Nisan 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, ancak daha sonra 17 Mayıs 2014 tarihinde revize edilen 
“Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” ile emisyona sebep olan tesisler her yıl düzenli olarak 
izleme, raporlama ve doğrulama sürecine tabi olmuşlardır.

•	23 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “Ağaçlandırma Yönetmeliği”, kamu kurum ve ku-
ruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir.

•	Özel Ağaçlandırma Tamimi 12 Mart 2013 tarihinde güncel ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmiş ve özel 
ağaçlandırma konularını düzenlemektedir.

•	Ülkemizde karbon sertifikalarının alınıp satıldığı gönüllü karbon piyasaları aktif durumdadır. Sertifikalandırma 
sürecini başarıyla tamamlayan karbon azaltım projeleri bu piyasalara sürülüp işlem görmektedirler.

•	Ülkemizde gönüllü pazarda mevcut sertifikalandırılmış projeler (2014 yılı itibariyle 308 proje) enerji sektörü 
ağırlıklı olup ormancılıkla ilgili henüz bir proje bulunmamaktadır.

•	Ülkemizde orman karbonu sertifikasyon projelerine konu potansiyel alanlar olarak daha çok, özel sahipli araziler 
ile hazine arazileri ön plana çıkmaktadır.

Anket sonuçlarının değerlendirilmesi ile özetle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

•	Aslında ülkemizde sera gazı azaltımı sağlayan, kamu ve özel sektör tarafından çok sayıda ağaçlandırma projesi 
yapılıp uygulanmaktadır. Ancak söz konusu projelerin gönüllü piyasaya sunulmaları için gerekli koşulları sağla-
makta sorunları vardır. Bu sorunların çözümü Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sağlanabilir.

•	OGM tarafından karbon odaklı orman yönetimi projeleri geliştirip uygulanmasını sağlayabilir. Bu yolla elde 
edeceği sertifikaları gönüllü piyasada değerlendirebilir.

•	Orman endüstri kuruluşları sahiplerinin ağaçlandırma projeleri yapma konusunda potansiyelleri vardır ve bu 
potansiyelin harekete geçirmek için örnek pilot uygulamalar faydalı olabilecektir.

•	Özel sektör, özel kişi ve sivil toplum örgütlerinin orman karbonu projeleri hazırlamaları konusunda yaşadıkları 
önemli sorunlardan birisi de arazi temini konusudur. Ülkemiz koşullarında bu konudaki en önemli seçenek ha-
zine arazilerinin tahsisi konusudur.
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•	Endüstriyel ağaçlandırma projeleri orman karbonu proje tiplerinden “karbon odaklı orman yönetim projeleri” 
tipine girmektedir.

•	Ağaçlandırma projelerinin hazırlanması konusunda, özellikle özel kişi ve kuruluşların yetersiz teknik bilgi ve 
tecrübe eksikliğini gidermek için eğitim materyalleri ve proje hazırlama rehberi hazırlanabilir ve eğitim prog-
ramları düzenlenebilir.

•	Gönüllü karbon piyasalarında işlem görecek ağaç karbonu proje sertifikaları için ülkemizde potansiyelin bulun-
maktadır, ancak bu konudaki bilgi eksikliğine dayalı bir tereddüt söz konusudur.

EXECUTİVE SUMMARY

Climate change has been accepted recently one of the important global problems because of its liable negative 
results. As a results of this concern, issue has been held at international level starting from the 1990 s years and 
reduction of greenhouse gases emission was looked for to prevent the climate change. The first concrete step about 
that was performed in 1992 in Rio with United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
and later the Kyoto Protocol signed in 1997 charged the parties with some greenhouse gases emission reduction 
responsibilities. But at the same times protocol provide some financial mechanisms to parties to facilitate these 
requirements and support their national efforts. For the other countries including Turkey, which are not responsible 
for reduction of greenhouse gases emission, voluntary carbon market was setup. But in Turkey, there is no forest 
carbon projects in these voluntary markets, in which many reduction projects are sold.

With this study, we aimed at investigation of the interest of private sectors and NGO for the forest carbon credit 
projects to be traded in the the voluntary carbon market and evaluating the problems faced during this process and 
develop some suggestions. For this purpose, we applied survey with 66 private sectors, individuals and NGOs who 
have potential for interest in forest carbon and afforestation projects.

Before the evaluation of the survey, we analyzed the existent circumstances in Turkey as;

•	Turkey accepted the UNFCCC in 24 May 2004 and the Kyoto Protocol in 5 February 2009 and approved at 
Turkish parliament while the Paris Convention was accepted in 22 April 2016 but not approved at parliament 
level.

•	 Institutions which cause greenhouse emission during their activities are bound to survey and reporting process 
according to the “regulation on greenhouse emission survey” that was accepted in 25 April 2012 but revised in 
17 May 2014.

•	 “Regulation on afforestation” which was accepted 23 August 2012 arranges the afforestation activities done by 
all public and private sectors.

•	 “Regulation on private afforestation” released in 12 March 2013 meet the needs of private afforestation issues.

•	Voluntary carbon market is active in Turkey. Reduction projects completed the certification process are traded 
in this market.

•	Projects traded in voluntary carbon market are mainly energy related (308 projects by 2014) and there is no for-
est carbon project traded in this market.

•	Private lands and the lands owned by treasure are mainly potential areas for forest carbon credit projects in 
Turkey.

Results derived from survey were summarized as follows:

•	Public institutions and private sectors in Turkey apply many greenhouse reduction afforestation project. But, 
there are some problems in providing required features to submit these projects to voluntary market. These 
problems may be solved by moderation of General Directorate of Forestry (OGM).

•	Sustainable forest management projects focused on carbon sequestration may be applied by OGM. Carbon credit 
gained by this way mat be traded in the voluntary carbon market.

•	Forest industrial institutions have enough potential for preparing forest carbon projects and some pioneering 
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applications may be useful to trigger this potential.

•	One of the important problems faced by private sector, private individuals and NGOs in preparing forest carbon 
projects is the issue of land supply. In Turkey, the most important option in this respect is the allocation of tre-
asury lands.

•	 Industrial afforestation projects are included in the “carbon-focused sustainable forest management” projects.

•	 In order to prepare afforestation projects, training materials and project preparation guide can be prepared and 
training programs can be prepared, especially in order to eliminate the insufficient technical knowledge and 
experience of private individuals and organizations.

•	There is potential in Turkey for tree carbon certificates project to be traded in voluntary carbon markets, but 
there is a hesitation based on the lack of information on this issue.
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1. Giriş

İklim değişikliği, özellikle sanayi devriminden (1770-
1850) sonra ortaya çıkan fosil yakıtların (kömür, petrol, 
doğalgaz vb.) tüketimi ile ormansızlaşma gibi temel 
faktörlere bağlı olarak atmosferin doğal yapısındaki 
değişiklikler sonucunda iklimde ortaya çıkan değişim-
ler olarak tanımlanabilir. İklim değişikliğinin önemli 
göstergelerinden birisi olan küresel ısınmanın başlıca 
faktörlerinden birisi olarak, atmosferde bulunan ve sera 
gazları diye adlandırılan karbondioksit (CO2), metan 
(C4), azot oksit (N2O), karbon monoksit (CO) ve azot 
oksitlerin (NOx) miktarının artışı olarak bilinmektedir.  
Bununla birlikte, sera etkisi ile global ısınma olayı-
nın % 55-80 ‘lik kısmı sadece CO2 tarafından neden 
olunmaktadır (Asan, 1995; Nowak ve Crane, 2002). 
Bu nedenle, global ısınma konusunda alınacak tedbir-
ler söz konusu olduğunda daha çok CO2 üzerinde du-
rulmaktadır. Halen atmosferdeki CO2 miktarı gittikçe 
artmaktadır. Yapılan çalışma sonuçlarına göre 1995-
2001 yılları arasında CO2 emisyonu yıllık ortalama 
%1,4 oranında artış göstermiştir (IPCC 2005). Küresel 
düzeyde kapitalist gelişmenin önemli kaynakları olan 
fosil enerji kullanımı, ormansızlaştırma ve toprak kul-
lanımında meydana gelen değişimlerdeki artışlar sera 
gazları emisyonunun artışında önemli rolü olmuştur  
(IPCC 2007).

İklim değişikliği, olası olumsuz sonuçları nedeniyle, 
son zamanlarda, küresel sorunların önemlilerinden 
birisi olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu algının so-
nucu olarak 1990 lı yıllardan itibaren konu uluslararası 
düzeyde ele alınıp sera gazları emisyonunun azaltıl-
ması ve böylece iklim değişiminin önüne geçilmesinin 
yolları aranmış ve müzakerelere başlanmıştır. İlk somut 
adım 1992 Rio’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler İk-
lim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ile 
atılmış, daha sonra 1997 yılında imzalanan ve hukuki 
yönden bağlayıcılığı olan Kyoto Protokolü ile taraflara 
yükümlülükler getirilmiştir (BULL and Harkın, 2000 
; Muray et al., 2000). BMİDÇS’nin amacı, insan kay-
naklı faaliyetlerin iklim sistemi üzerinde yarattığı tehli-
keli etkiyi engellemek amacıyla atmosferdeki sera gazı 
artışını önlemektir. Sözleşme ile taraf ülkelere eşitlik 
temelinde fakat ülkelerin koşullarını dikkate alarak 
farklılaştırılmış sorumluluklar yüklenmiş, bu sorumlu-
luklar çerçevesinde gerekli önlemleri almaları ve peri-
yodik olarak yaptıkları çalışmaları ve ülke düzeyinde 
karbon bilançolarını raporlamaları, elde edilen bilgileri 
paylaşmaları ve yapılan bütün çalışmaları Taraflar Kon-
feransı’na bildirmeleri istenmiştir (UNFCCC, 1992). 
Taraf ülkeler, gelişmişlik düzeyleri ve sözleşmenin or-
tak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi çerçeve-
sinde, Ek–I, Ek–II ve Ek Dışı Üye Ülkeler olmak üzere 
3 gruba ayrılmıştır.  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ve 
Türkiye’nin de yer aldığı ve 40 ülke ile AB’den oluşan 
EK-I ülkeleri genel yükümlülüklere ek olarak, sera gazı 
emisyonlarını sınırlandırmak, sera gazı emisyonlarına 

ve yutaklar tarafından uzaklaştırılan emisyonlara ilişkin 
hesaplamalar yapmak ve hesaplamaları iletmek, sera 
gazı yutaklarını korumak, iyileştirmek ve geliştirmek 
ve diğer ülkelerle işbirliği yapmakla yükümlüdürler 
(UNFCCC, 1992).

23 ülke ve AB’nin yer aldığı Ek–II ülkeleri ise EK–I ül-
kelerinin yükümlülüklerine ek olarak, gelişmekte olan 
taraf ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele konusun-
da yapacağı faaliyetlere ilişkin mali kaynak sağlamak, 
çevreye uyumlu teknolojileri ve bilgiyi aktarmak veya 
bu teknolojilere ve bilgiye erişimi sağlamak için teş-
vikler sağlamak ve finanse etmek gibi yükümlülükleri 
bulunmaktadır (UNFCCC, 1992; Başsüllü, 2014).

Ek Dışı Ülkeler ise belirli bir yükümlülükleri olma-
makla beraber, sera gazı yutaklarını koruyarak sera 
gazı emisyonlarının azaltılması ile araştırma ve tek-
noloji konularında işbirliği yapmaları yönünde teşvik 
edilmektedirler.

Türkiye başlangıçta hem Ek–I ve hem de Ek–II listesin-
de yer almış ancak Ek–II ülkesi olarak gerekli yüküm-
lülükleri yerine getiremeyeceği için BMİDÇS’ne taraf 
olmamıştır. 1992–1997 döneminde Ek Dışı Ülke olarak 
BMİDÇS’ne taraf olma yönünde müzakerelere katılan 
Türkiye 1997–2000 döneminde ise taraf olma doğrul-
tusundaki sorunun çözümüne yönelik tutum sergile-
miş ve 2000 yılında Lahey’de düzenlenen COP6’ya, 
isminin Ek–II listesinden silinmesi ve Türkiye’nin özel 
koşullarının dikkate alınarak diğer Ek–I ülkelerinden 
farklı bir konumda Ek–I listesinde yer alması yönünde 
yeni bir öneri sunmuştur. 2001 yılında düzenlenen 
COP7’de alınan karar ile Türkiye’nin isminin Ek–II lis-
tesinden silinmesi kabul edilmiş, özel koşulları dikkate 
alınarak Ek–I ülkeleri listesine ancak özel bir konumda 
2002 tarihinden itibaren eklenmiştir (UNFCCC, 2001; 
Türkeş, 2008; Başsüllü, 2014). Gelişmeler üzerine Tür-
kiye konuyu ilgili organlarında değerlendirmiş ve 2004 
yılında BMİDÇS’ne 2009 yılında da Kyoto Protoko-
lüne özel şartlı Ek-1 üyesi olarak imza atmış ve taraf 
olarak iklim değişikliğine yönelik yürütülen küresel 
mücadelede yerini almıştır (ÇOB, 2011; Narin, 2013).

BMİDÇS nin hedeflerine ulaşabilmesi için imzalanan 
Kyoto Protokolü taraflara dönük somut ve bağlayıcı yü-
kümlülükler getirmektedir. Sözleşmede EK-I listesinde 
yer alan OECD ülkeleri ve ekonomisi geçiş sürecinde 
olan ülkeler, Protokolde EK- B listesinde sıralanmış-
tır. EK-B listesinde yer alan ve azaltım yükümlülüğü 
bulunan ülkelere bu yükümlülüklerini yerine 
getirebilmelerini kolaylaştırmak için ulusal önlemlerini 
destekleyici nitelikte esneklik mekanizmaları 
geliştirmiştir. Bu mekanizmalar, Emisyon Ticareti 
(ET – Emission Trade), Temiz Kalkınma Mekanizma-
sı (TKM – Clean Development Mechanism) ve Ortak 
Yürütme (OY – Joint Implementation) olmak üzere üç 
tanedir (ÇOB, 2011; Konak, 2011). Zorunlu Karbon 
Piyasası ve Mekanizmaları olarak adlandırılan bu üç 
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mekanizma dışında, gönüllü karbon piyasası ve me-
kanizmaları da vardır. Gönüllülük esasına göre işleyen 
bu piyasalara ülke, işletme, sivil toplum kuruluşları, 
yerel yönetimler ve şahıslar katılım gösterebilmekte-
dir. Türkiye, yer aldığı liste ve özel durumu nedeniyle 
Kyoto Protokolü’nün emisyon ticaretine konu olan ve 
yukarda verilen esneklik mekanizmalarından yararla-
namamaktadır. Ancak ülkemizde, çevresel ve sosyal 
sorumluluk ilkesi çerçevesinde kurulmuş olan gönüllü 
karbon piyasasında 18 Nisan 2014 tarihi itibariyle iş-
lem gören toplam 308 adet proje bulunmaktadır. Söz 
konusu projeler hidroelektrik santrali, rüzgar enerji 
santrali, atıktan enerji üretimi/biyogaz, enerji verimli-
liği ve jeotermal konularında olup gönüllü piyasalarda 
işlem gören ormancılıkla ilgili hiçbir proje bulunma-
maktadır (ÇŞB, 2019). 

Bilindiği gibi, atmosferdeki sera gazlarının, özellikle 
CO2 miktarının azaltılması ve böylece sera etkisinin 
azaltılmasının iki temel yolu bulunmaktadır. Bunlardan 
birisi atmosfere CO2 salan kaynakların yok edilmesi 
veya salım miktarının azaltılmasıdır. Özellikle ısınma 
ve endüstride kullanılan fosil yakıtların kullanımının 
azaltılması, yerine mümkünse yenilenebilir kaynak 
olan orman kaynakları veya diğer alternatif kaynakların 
kullanılması atmosferdeki CO2 miktarının azaltılması-
na yardımcı olacaktır. İkincisi ise, başta orman alanları 
olmak üzere tarım ve mera alanları gibi yutak alanlar 
aracılığı ile atmosferdeki CO2 nin bağlanmasını sağla-
maktır. Bu konuda özellikle i) mevcut verimsiz orman 
alanlarını iyileştirmek ya da mevcut ormanların karbon 
tutma yeteneğini artıracak işletme amacı ve uygulama-
larını benimsemek ile ii) yeni orman alanları kurmak 
etkin yollar izlemek olarak sayılabilir. Nitekim Kyoto 
Protokolünün 3. maddesinde ormansızlaşmanın iklim 
üzerinde olan etkisine dikkat çekilerek orman alanla-
rının artırılması tavsiye edilmiştir (Köse, 2018). Yine 
Paris Anlaşmasının 5. maddesi de benzer şekilde kar-
bon stokları açısından ormanların önemi, sürdürülebilir 
yönetimi, bozulumu ve ormansızlaşma üzerinde dur-
maktadır (UN, 2015) 

Bu çalışma ile ülkemizde gönüllü karbon piyasalarında 
işlem görmek üzere orman karbonu sertifikalandırma 
sisteminin kurulması için orman karbonu sertifikalan-
dırma projelerine, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve 
şahısların ilgi ve taleplerinin değerlendirilmesi ile bu 
konuda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ortaya 
konması amaçlanmaktadır. Bu amaçla orman karbonu 
sertifikasına konu olabilecek nitelikteki projeleri geliş-
tirme ve uygulama potansiyeli bulunan kişi, özel sektör 
(firma, şirket vb.) ve sivil toplum kuruluşu ile toplam 
66 adet anket yapılarak değerlendirilmiştir.

2. Mevcut Durum
2.1. Yasal durum

Orman karbonu sertifikasyonu projelerinin altyapısını 
oluşturan mevzuata ilişkin konular özetle aşağıda sıra-
lanmıştır:

2.1.1. BMİDÇS, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması

9 Mayıs 1992 tarihinde New York’ta imzalanan BMİ-
DÇS, 21 Mart 1994 tarihinde 189 ülke tarafından onay-
lanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye bir taraftan BMİ-
DÇS’ye katılmak için yükümlülük alma konusunda 
çekincesini ileri sürerken diğer yandan AB mükteseba-
tına uyum çalışmaları kapsamında 2001 yılında İklim 
Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK) oluşturarak 
bu konudaki hazırlık çalışmalarına devam etmiştir. Çe-
kinceleri 2001 yılında Fas’ın Marakeş kentinde yapılan 
7. Taraflar Konferansı’nda (COP Conference of the Par-
ties) kabul edilerek  Ek-II’den çıkartılıp, özel bir statüde 
Ek-I içinde yer alan ülkemiz gerekli hazırlıkları yaparak 
24 Mayıs 2004 tarihinde sözleşmeyi imzalamıştır.

BMİDÇS’ne ek niteliğinde olan ve 11 Aralık 1997 ta-
rihinde imzalanıp 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto 
Protokolünün amacı ise sözleşme ile gerçekleştirileme-
yen taahhütleri uluslararası hukuk karşısında bağlayı-
cı hale getirmekti ve imzacıları belli oranda emisyon 
kısıtlaması yapmakla yükümlendirmiştir (Köse 2018). 
Kyoto Protokolü kapsamında, yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinde ülkelere sunulan esneklik mekanizma-
larından bir tanesi de Emisyon Ticareti (ET – Emissi-
on Trade) sistemidir. (UN, 1997; ÇOB, 2011; Konak, 
2011). 5 Şubat 2009 tarihinde Kyoto Protokolünü im-
zalayan Türkiye EK–B listesinde yer almadığı için es-
nek seçeneklerden faydalanamamaktadır. Raporlama 
konusunda ise, Protokolün birinci raporlama dönemi 
(2008-2012) döneminde zorunlu olmamasına rağmen 
Protokolü imzalamadan önce karbon envanter raporla-
malarına başlamış ve bunun için gerekli kurumsal ya-
pıyı oluşturmuştur.

Kyoto Protokolünden sonra 12 Aralık 2015 tarihinde 
197 ülkenin katılımı ile imzaya açılıp 4 Kasım 2016 
tarihinde yürürlüğe giren Paris Anlaşmasında da yine 
2020 den sonrası için alınması gereken önlemler üze-
rinde durulmuştur. Paris Anlaşmasına taraf ülkelerin 
yer aldığı Ek–I ve Ek–II listeleri yerine ülkeleri geliş-
miş ve az gelişmiş ülkeler olmak üzere iki gruba ayır-
mış ve küresel ısınma ile mücadelede (küresel ortalama 
sıcaklığın sanayi devrimi öncesi değerlerin üzerine en 
fazla 2 derece yükselmesine müsaade edilmesi ve ısı 
artışının 1.5 derecede sabitlenmesiyle sera gazı emis-
yonlarının tutarlı bir şekilde azaltılmasının hedeflen-
mesi) gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere mad-
di destek vermelerini öngörmüştür. Paris Anlaşması 
Türkiye tarafından 22 Nisan 2016 tarihinde imzalanmış 
olmakla birlikte henüz parlamento tarafından onaylan-
mamıştır (UN, 2015; Köse, 2018).

2.1.1.2. Gönüllü karbon piyasası proje kayıt tebliği

Türkiye, BMİDÇS’nin 4. ve 12. maddeleri ve ilgili 
Taraflar Konferansı (COP) kararları gereğince her yıl 
sera gazı emisyon envanteri ve raporunu, yaklaşık her 
dört yıl süresince de iklim değişikliği ulusal bildirimini 
hazırlamak ve BMİDÇS sekretaryasına sunmakla yü-
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kümlü bulunmaktadır (ÇOB, 2011). Güncel durum iti-
bariyle Ülkemiz, ulusal düzeyde sera gazı emisyonu ve 
karbon tutulumu konusunda mevzuatını önemli ölçüde 
geliştirmiştir. Örneğin 25 Nisan 2012 tarihinde yayın-
lanarak yürürlüğe giren, ancak daha sonra 17 Mayıs 
2014 tarihinde revize edilen “Sera Gazı Emisyonlarının 
Takibi Hakkında Yönetmelik” ile emisyona sebep olan 
ve yönetmelik ekinde yer alan faaliyetleri gerçekleşti-
ren tesisler her yıl düzenli olarak izleme, raporlama ve 
doğrulama sürecine tabi olmuşlardır. Tesis sahibi fir-
malar her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)’na 
verecekleri raporda bir önceki yılda gerçekleştirdikleri 
faaliyetler sonucu oluşan emisyon miktarını bildirecek-
lerdir. Yönetmelikte yer alan sera gazı emisyonlarının 
ve ilgili faaliyet verilerinin izlenmesi ve raporlanma-
sına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Sera 
Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hak-
kında Tebliğ” hazırlanmış ve 22 Temmuz 2014 tarihin-
de yürürlüğe girmiştir (URL-1). Ayrıca ulusal düzeyde 
karbon tutulumu ile ilgili olarak, özellikle orman alan-
larındaki karbon envanterine yönelik raporlamalar da 
düzenli olarak yapılmaktadır.

Gönüllü karbon piyasalarında değerlendirilmek üzere 
hazırlanan ulusal düzeydeki karbon tutulumu ve 
emisyonu azaltımı projelerine ilişkin izleme çalışmaları 
da yine yasal düzeyde Gönüllü Karbon Piyasası Proje 
Kayıt Tebliği ile düzenlenmiştir. 9 Ekim 2013 tari-
hinde yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ Ülkemizde 
Gönüllü Karbon Piyasası’na yönelik geliştirilen proje-
lerin ÇŞB’nda kayıt altına alınmasını ve bu projelerden 
elde edilen karbon sertifikalarının takibini amaçlamak-
tadır (ÇŞB, 2013). Bu kayıt aracılığı ile ulusal düzeyde 
elde edilen karbon azaltım sertifikalarının nerede ve 
hangi proje ile oluşturulduğunun belirlenmesi, müker-
rer sayımın engellenmesi, gönüllü karbon piyasasında 
şeffaflığın ve güvenirliğin sağlanması, projeler sonu-
cu azaltılan sera gazı emisyonlarının miktarına ilişkin 
güncel bilgilerin elde edilmesi ve izlenmesi sağlan-
maktadır. Tebliğ sadece proje geliştiren kişi ve kuru-
luşlara kayıt zorunluluğu getirmemekte, aynı zamanda 
Gönüllü Karbon Standart Kuruluşları ve Bağımsız De-
netleyici Kuruluşlara da Raporlama Zorunluluğu Ge-
tirmektedir.

2.1.1.3. Ağaçlandırma yönetmeliği

Halen uygulamada olan ve 23 Ağustos 2012 tarihinde 
yayınlanarak yürürlüğe giren “Ağaçlandırma Yönet-
meliği” diğer değişik amaçlar yanında odun ve odun 
dışı orman ürünlerinin üretileceği ormanların kurul-
ması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma 
çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir 
(URL-2). Yönetmelik Orman Genel Müdürlüğü 
(OGM) tarafından yapılacak ağaçlandırma çalışmala-
ra ilişkin esas ve usülleri düzenlemesi yanında diğer 
kamu kurumları, gerçek ve tüzel kişiliklerin orman 
alanlarında, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde 

ağaçlandırma çalışmalarının yapılması için OGM ce 
verilecek izinler ve benzeri konuları kapsamaktadır. 
Özel ağaçlandırmaya ilişkin detaylar ise “Özel 
Ağaçlandırma Tamimi” ile düzenlenmiştir.

2.1.1.4. Özel ağaçlandırma tamimi

Daha önce de yürürlükte olan bu tamim 12 Mart 2013 
tarihinde güncel ihtiyaçlar doğrultusunda revize edi-
lerek “Ağaçlandırma Yönetmeliği”nin uygulaması 
kapsamında özel ağaçlandırma konularını düzenle-
mektedir. Tamimde, izni OGM ce verilmesi Ağaçlan-
dırma Yönetmeliğinde öngörülen, özel ağaçlandırma 
çalışmalarına ilişkin süreç ayrıntılı olarak işlenmekte-
dir. Karbon projeleri için de önemli olan bu talimat ile 
özetle şu konular işlenmektedir (URL-2):

•	Özel ağaçlandırma yapılabilecek sahalar: Bu kap-
samda; i) Devlet orman alanları içinde olup kadastro-
su yapılmamış ve amenajman planında, bozuk orman 
alanı veya orman toprağı (OT) olarak gösterilen ve 
aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olma-
yan yerler ile orman kadastrosu yapılan alanlarda, 
kesinleşen orman sınırları içinde kalan, amenajman 
planına ve aktüel duruma göre verimli orman niteli-
ğinde olmayan yerler, ii) Hazine arazilerinde, Hazine-
nin özel mülkiyetinde bulunan veya Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki yerler, iii) Sahipli arazilerden 
ise tapu senedi olan taşınmazlar özel ağaçlandırma 
yapılabilecek alanlar olarak tanımlanmaktadır.

•	Özel ağaçlandırma yapabilecek gerçek ve tüzel 
kişiler: Bu kapsamda da; köy tüzel kişilikleri, 
belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, her türlü 
tüzel kişiliği olan; dernekler, vakıflar, sendikalar, 
meslek odaları, kooperatifler, ticari şirketler ile ger-
çek kişilerin özel ağaçlandırma yapabileceği hükme 
bağlanmaktadır. 

•	Projelendirme ile saha izin ve teslimleri: Özel 
ağaçlandırma tamimi ağaçlandırma projelerinin 
yapılabileceği alanlar olarak; devlet ormanları, ger-
çek veya tüzel kişiler tarafından kullanılmakta iken 
orman sayılan yerler içerisinde kalan sahalar, hazine 
arazileri veya sahipli arazilerini saymakta ve bu saha-
ların her biri için projelendirmenin ve saha tesliminin 
nasıl yapılacağı konusunu ayrıntılı olarak açıklamak-
tadır. Bu 

•	Özel ağaçlandırmaya konu edilecek türler: Ta-
mim, özel ağaçlandırmalarda kullanılabilecek türleri; 
i)odun ürünü veren ve ii)meyve veren türler olmak 
üzere iki ana gruba ayırmıştır. Odun ürünü veren 
ağaç türleri arasında orman karbonu projelerine konu 
olabilecek hızlı büyüyen çam türleri yanında kavak, 
kızılağaç ve dişbudak gibi yapraklı türler de sayıl-
maktadır.

•	Özel ağaçlandırma uygulaması, izleme ve dene-
tim: Özel ağaçlandırma proje uygulamalarının, ilgili 
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Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan denetim 
komisyonları veya yeminli ormancılık büroları 
tarafından yılda en az bir defa kontrol edilmesi ve 
“uygulama izleme cetveli” nin tanzim edilmesi ayrı-
ca her saha için “inceleme raporu” nun düzenlenmesi 
öngörülmektedir.

•	Özel ağaçlandırmalarda hibe ve kredilendirme 
esasları: Tamim ile Devlet ormanları ve Hazine ara-
zilerinde yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında 
talep edilmesi halinde, projenin onaylanmasından 
sonra, köy tüzel kişiliklerine hibe, diğer gerçek ve 
tüzel kişilere kredi verilebileceği öngörülmektedir.

2.2. Karbon piyasaları

Karbon piyasası, sera gazı azaltımı karşılığında elde 
edilen karbon kredilerinin, diğer bir deyişle karbon ser-
tifikalarının alınıp satıldığı piyasayı ifade etmektedir 
(ÇOB, 2011). Karbon emisyon ticareti, BMİDCS ve 
Kyoto Protokolu’nun uygulanması aşamasında orta-
ya çıkan bir mekanizmadır. EK–B ülkelerine tanınan 
esneklik mekanizmaları sonucu ortaya çıkan zorunlu 
karbon piyasaları ile ulusal karbon azalım yükümlülü-
ğüne bağlı olmaksızın, bireylerin, kurum ve kuruluş-
ların, firmaların, sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri 
sonucu oluşan sera gazı emisyonlarını gönüllü olarak 
azaltımlarını ve denkleştirmelerini kolaylaştırmak 
amacıyla oluşturulan gönüllü karbon piyasaları olmak 
üzere iki farklı sistemde gerçekleşmektedir. İşlem hac-
mi bakımından zorunlu karbon piyasalarına göre ol-
dukça küçük olan gönüllü karbon piyasaları, ülkelerin, 
şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumlu-
luk ilkesi kapsamında gönüllü olarak emisyon azaltmak 
veya yutak alanları artırmak amacıyla yapılan karbon 
proje sertifikalarının işlem gördüğü piyasalardır. Bu pi-
yasalarda ormanlaştırma, orman bozulumunu önleme, 
tarımsal ormancılık, yenilenebilir enerji üretimi, güneş 
enerjisi biyoyakıt, vb. türde projeler uygulanmaktadır. 
Geliştirilen projelerin karbon piyasasında işlem gö-
rebilmesi için belli standartlara sahip olması ve proje 
sonucunda beklenen sera gazı azaltımlarının da belli 
standartlara göre sertifikalandırılması gerekmektedir 
(ÇOB, 2008; ÇŞB, 2012; Başsüllü ve Tolunay, 2015). 
Standartlara uygun olarak geliştirilen projelerden elde 
edilen ve ölçülebilen azaltım miktarları sertifikalandı-
rılıp piyasada alınıp satılabilmektedir.

2.3. Sertifikalandırma süreci

Gönüllü Karbon Piyasalarında proje sertifikalandırma 
süreci Kyoto Protokolü kapsamında zorunlu olarak uy-
gulanan Esneklik Mekanizmalarına benzer bir süreçtir. 
Ancak bu piyasalarda işlem gören projeler ulusal yü-
kümlülük kapsamı dışında ve devletlerin belirlediği 
politikalar ve hedeflerden bağımsız olarak gönüllülük 
esasına dayalı projelerdir. Bu projelerin sertifikalandı-
rılma süreci ülkemizde 5 temel aşamada gerçekleşmek-
tedir (ÇŞB, 2012):

2.3.1. Ön değerlendirme

Bu aşamada; i)misyon azaltım projelerine yatırım fik-
rinin oluşturulması, ii)başvurulması düşünülen gönüllü 
karbon standardının seçilmesi, iii)yatırım aşamasında 
projenin ülkenin sosyal ve ekonomik gelişmesine kat-
kısının, projenin karbon gelirine olan ihtiyacının “addi-
tionality” (özgün katkı) ve bu gelirin projeye etkilerinin 
ele alınması işlemleri sırasıyla yapılır.

2.3.2. Paydaş bilgilendirme toplantıları

Bu aşamada; i)proje uygulanmasına geçmeden önce et-
kilenecek paydaşlar tespit edilir, ii)projeyi paydaşlara 
anlatmak ve projeye ilişkin görüşleri almak amacıyla 
toplantılar düzenlenir, iii)toplantıda alınan geribildi-
rimler doğrultusunda proje tasarımında ilgili değişik-
likler yapılır.

2.3.3. Proje Tasarım Dokümanları ‘Project Design 
Documents (PDD)’

Daha sonra; i)projenin yeri, amacı, kullanılan teknoloji 
ve tahmini yıllık emisyon azaltımı belirlenir, ii)baz alı-
nan senaryo ve izleme planı yapılır, iii)projenin uygu-
lama süresi ve sertifikalandırma dönemi belirlenir, iv)
projenin çevresel etkileri ve v) paydaş görüşleri belir-
lenir.

2.3.4. Onaylama ve kayıt süreci

Bu aşamada ise; i)hazırlanan PDD BMİDÇS tarafından 
akredite olmuş Bağımsız Denetçi Kuruluş (DOE)’un 
onayına sunulur, ii) PDD’de yazılan bilgiler geçerli 
belgelerle onaylanır, emisyon azaltım hesapları kon-
trol edilir ve projenin özgün katkı analizi incelenir, iii)
seçilen standart kuruluş projeye ilişkin belgeleri ince-
leyerek proje sahibi adına açılan hesapta projeyi kayıt 
altına alır.

2.3.5. Doğrulama ve sertifikaların piyasaya sürülmesi

Son aşama olan bu aşamada ise; i)projenin faaliyete 
geçmesi ile emisyon azatlım süreci ile ilgili İzleme 
Planı’nda belirlenmiş ve onaylanmış olan performans 
göstergeleri izlenmeye başlanır, ii)izleme raporunda 
gerçekleşen emisyon azaltım miktarı hesaplanır ve 
doğrulama için DOE ile temasa geçilir, iii)DOE ta-
rafından Doğrulama Raporu hazırlanıp ilgili standart 
kuruluşu tarafından emisyon azaltım miktarı proje sa-
hibinin hesabına aktarılır ve iv)karbon sertifikalarının 
piyasada satış için hazır hale getirilmesi ile süreç biter.

2.4. Mevcut sertifikalandırılmış karbon projeleri

Ülkemizde gönüllü pazarda mevcut sertifikalandırıl-
mış projeler enerji sektörü ağırlıklı olup ormancılıkla 
ilgili henüz bir proje bulunmamaktadır. Örneğin, 2014 
yılı itibariyle gönüllü piyasada işlem gören toplam 308 
proje olup, bunların 159’u hidroelektrik, 106’sı rüzgar, 
27’si atık enerji üretimi/biyogaz, 10’u enerji verimlili-



5

ği ve 6’sı jeotermal projeleridir. Bu projelerden yıllık 
20 Milyon tCO2 eşdeğerinin üzerinde sera gazı emis-
yon azaltımı gerçekleşmesi beklenmektedir (URL-3). 
Türkiye’de gönüllü karbon piyasasında projeler serti-
fikalandırılırken yaygın olarak Gold Standard (Altın 
Standart) kullanmaktadır. Bunun yanında VER+ Stan-
dard (Verified Emission Reduction Standard - Gönüllü 
Emisyon Azaltım Standardı) ve VCS (Voluntary Car-
bon Standard - Doğrulanmış Karbon Standardı) 
standartları da kullanılmaktadır (ÇŞB, 2012).

2.5. Orman karbonu sertifikasyon projelerine konu 
potansiyel alanlar

Özel Ağaçlandırma Tamimi başlığı altında da işlendiği 
üzere, orman sertifikasyonu için konu edilebilecek alan-
lar temelde ikiye ayrılabilir. Bunlardan birincisi sahip-
li ve tapulu özel arazilerdir. Ağaçlandırma projesinin 
yapacak gerçek veya tüzel kişi (firma, kamu kurumu, 
sivil toplum örgütü (STK) vb.) kendi mülkiyetindeki 
arazilerde proje geliştirebilirler. İkincisi ise devlet or-
manları içinde veya hazine arazilerinde tahsis yoluyla 
elde edilebilecek alanlardır. Bu alanlar 49 yıllığına tah-
sis edilebilmekte olup belli bir tahsis bedeli karşılığında 
kullanılabilmektedirler. Ancak, Ağaçlandırma Yönet-
meliği ve Özel Ağaçlandırma Tamimi gereği buralar-
da geliştirilecek ağaçlandırma çalışmaları söz konusu 
mevzuat çerçevesinde izne bağlı olarak projelendirilip 
uygulanabilecektir. İzin verme konusunda tek yetkili ku-
rum olan OGM özel ağaçlandırma çalışmalarını sürek-
li desteklemiş, ihtiyaç durumda mevzuat değişiklikleri 
yaparak özel ağaçlandırma projelerinin önünü açmıştır. 

Ancak Özel Ağaçlandırma kapsamında sayılan alanlar-
dan orman toprağı (OT) olarak rumuzlandırılan alanlar 
orman karbonu projelerine konu edilmesinde sorunlar 
vardır. Çünkü buraların OGM tarafından rütin faaliyetler 
kapsamında zaten ağaçlandırılacağı varsayılmaktadır ve 
bu nedenle de karbon projeleri için gerekli koşulları tam 
olarak sağlayamamktadırlar  (DKM, 2016).

3. Ağaçlandırma ve orman karbonu sertifikasyon 
projelerine olan talep

Çalışmada orman karbonu sertifikasyon projelerine 
ilgi gösteren özel ve tüzel kişilikler hedef kitle olarak 
alınmıştır. Bu amaçla ağaçlandırma ve orman karbo-
nu sertifikasyon projelerine ilgi gösterme potansiyeli 
olan özel sektör, sivil toplum örgütleri ve ağaçlan-
dırma olanakları olan bireylerin talebini analiz etmek 
için toplam 66 anket gerçekleştirilmiştir. Özel sektör 
kuruluşlarından orman endüstrisi ile ilgili olanlar ter-
cih edilmiş, bu kuruluşlardan bir kısmı kuruluş sahibi 
sıfatıyla, bir kısmı yetkilisi sıfatıyla kuruluş adına, bir 
kısmı ise çalışanı sıfatıyla bireysel olarak fikir beyan 
etmişlerdir. Anket yukarda açıklandığı şekliyle yarı bi-
linçli olarak yapılmış olup, projenin amacı da dikkate 
alınarak, deneklerin seçiminde kriter olarak; yaptığı iş, 
sahip olduğu ekonomik güç veya çalıştığı sektör itiba-
riyle ağaçlandırma ve karbon sertifikasyonu konusunda 
potansiyel arz etmeleri alınmıştır. Ankette deneklere fi-
kirlerini almak üzere toplam 26 soru sorulmuş ve sırası 
ile aşağıdaki cevaplar alınmıştır.

Ağaçlandırma projelerine dayalı karbon sertifikala-

Şekil 1. Deneklerin, “Türkiye’de ağaçlandırma işini sadece kamu kurumları yapmalıdır” fikrine katılma durumları

rının gönüllü piyasada alınıp satılabilmesi için önce-
likle bu konuda proje üretilmelidir. Proje üretmenin 
önkoşullarından birisi ağaçlandırma yoluyla karbon 
tutulması sürecinin ilgili kesimler tarafından bilinme-
si, inanılması ve bunun bir sosyal sorumluluk ve gö-
nüllülük kapsamında bu projelere talebin oluşmasıdır. 
Ancak bir diğer önkoşul ise içinde yaşanılan toplum 
ve özellikle de karbon piyasasında ağaçlandırma ser-
tifikası talebinde bulunacak kişi kuruluş ve sivil top-
lum kuruluşlarının, ağaçlandırma konusunun sadece 
kamu kuruluşlarının (özellikle bu konuda görevli olan 
bakanlığın) görevli olmadıklarına inanmalarıdır. Başta 
ağaçlandırma projeleri için yeteri büyüklükte bir alana 

ihtiyaç duyulması, yine tesis ve bakım çalışmaları ko-
nusunda teknik bilgi gerektirmesi ve sonuç alınabilmesi 
için uzun süre bekleme ihtiyacının olması (idare süresi) 
bu anlayışı destekleyen olgulardır. Ancak  “Türkiye’de 
ağaçlandırma işini sadece kamu kurumları yapmalıdır” 
düşüncesine deneklerin %72,7 sinin olumsuz cevap 
vermeleri bu konuda umut verici bir durumdur. Nite-
kim ağaçlandırma projelerine ilgi gösterecek kesimin 
bu oranda önemli bir bölümü ağaçlandırma çalışmala-
rının aynı zamanda özel kişi ve kuruluşlar tarafından da 
yapılmasını düşünmektedirler.

Her ne kadar orman karbonu projelerinin hazırlanma 
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amacı ve koşulları özel olsa da orman ürünü işleyen en-
düstri kuruluşlarının hammadde üretimi amacı ile ge-
liştirecekleri ağaçlandırma projelerini orman karbonu 
projeleri ile kombine etmeleri mümkündür. Özellikle 
mevcut kendi arazilerinde veya satın alacakları ara-
zide, ya da hazine arazilerinden sağlayacakları tahsis 
ile karbon projeleri üretmeleri, sertifikalandırmaları ve 

gönüllü karbon piyasalarında değerlendirmeleri müm-
kündür. Deneklerin “Odun işleyen endüstri kuruluşları 
kendi hammaddesinin tamamı veya bir kısmını ağaç-
landırma yoluyla üretmelidirler” sorusuna %74,2 sinin 
olumlu cevap vermeleri yine bu konuda cesaret verici 
bir durumdur.   

Şekil 2. Deneklerin, “Odun işleyen endüstri kuruluşları kendi hammaddesinin tamamı veya bir kısmını ağaçlan-
dırma yoluyla üretmelidirler” fikrine katılma durumları

Şekil 3. Deneklerin, “OGM ülke içindeki odun ihtiyacının tamamını karşılamalı, odun ithalatının önüne geçilme-
lidir” fikrine katılma durumları

Bu düşünceye deneklerin yarısı olumlu yarısı ise olum-
suz cevap vermiştir. Orman karbonu bağlamında olma-
sa bile deneklerin yarısından fazlasının (%51,5), her 
sektör için olağan olan ithalat olgusuna rağmen, ulusal 
düzeydeki odun ihtiyacının sadece OGM tarafından 

(yani ülke içi üretimle) karşılanması gerektiğine inan-
maları anlamlıdır. Nitekim, deneklerin bu cevabı, kar-
bon ticareti için olmasa bile, ağaçlandırma projelerine 
olan ilgisini ortaya koymaktadır.   

Şekil 4. Deneklerin, “Ülkemizdeki odun ihtiyacının bir kısmının ithalat yoluyla temin edilmesi oldukça normal ve 
beklenen bir olaydır” fikrine katılma durumları

Deneklerin bu düşünceye %59,1 lik katılım ve %37,9 
luk katılmama durumu bir  önceki soruda yapılan yoru-

mu güçlendirmektedir. Nitekim aynı denekler ithalatın 
ormancılık sektörü için de normal olduğunu daha yük-
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sek bir oranla ifade etmektedirler. Buradan ulaşılacak 
sonuç: “ithalatın ormancılık için de olması doğaldır 

ama ulusal odun ihtiyacı OGM tarafından karşılanma-
lı” tercihi doğrultusundadır.

Şekil 5. Deneklerin, “Endüstriyel odun ihtiyacımın karşılanması için arazi kiralayarak veya satın alarak ağaç-
landırma yapmak istemem, çünkü hammadde satın almaya göre ekonomik olmayacağını düşünüyorum” fikrine 

katılma durumları

Orman karbonu projeleri ile yakından ilgili olan en-
düstriyel odun üretimi için yapılacak ağaçlandırma 
projelerinin önündeki en önemli engellerden birisi 
işin ekonomik boyutudur. Nitekim deneklerin %55,3 
ü ağaçlandırma projelerinin ekonomik boyutu ile il-
gili olumsuz düşünmektedir. Yatırımcı ağaçlandırma 
yatırımı sonucunda gerek odun ürününden elde ede-
ceği ürün ve gerekse projenin sertifikalandırıp gönüllü 
karbon piyasasında değerlendirmesinden elde edeceği 
gelir konusunda sağlıklı bilgiye sahip değildir. Son yıl-

larda ülkemizde kızılçam ve sahilçamı ile tesis edilen 
endüstriyel ağaçlandırma projelerinin ekonomik boyu-
tu ile ilgili örnek çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu tür 
çalışmaların sayısının artırılması gerekmektedir. Ayrıca 
ağaçlandırmaların karbon projesi şeklinde tasarlanıp 
elde edilecek sertifikaların gönüllü piyasada değerlen-
dirilmesiyle elde edilecek gelirin de örnek projelerden 
hareketle ortaya konması önem arz etmektedir. Diğer 
yandan ağaçlandırma projelerinin ekonomisi açısından 
önemli olan arazi tahsisi konusu da düşünülmelidir. 

Şekil 6. Deneklerin, “Endüstriyel odun ihtiyacımın karşılanması için arazi kiralayarak veya satın alarak ağaçlan-
dırma yapmak istemiyorum, çünkü teknik olarak yeterli bilgiye ve ekibe sahip değilim” fikrine katılma durumları

Deneklerin % 44,2 si ağaçlandırma konusunda teknik 
bilgiye sahip olmadığı için ağaçlandırma yapmak is-
temediğini belirtmektedirler. Bu oran oldukça yüksek 

olup bu konuda eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının 
yapılması gereğini ortaya koymaktadır. 

Şekil 7. Deneklerin, “Endüstriyel odun ihtiyacımın karşılanması için ağaçlandırma girişiminde bulundum ama 
başarısız oldum” fikrine katılma durumları
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Bu soruya deneklerin sadece %18,4 lük kısmı olumlu 
cevap vermiştir. Yani deneklerin ezici çoğunluğu ağaç-
landırma çalışması konusunda bir girişimi olmamıştır. 
Bunun önemli sebepleri olarak, diğer ilgili sorulara 
verdikleri cevaplar da değerlendirildiğinde,  ağaçlan-

dırma konusunda bilgi ve deneyim ile teknik ve eko-
nomik destek yetersizliği olarak sayılabilir. Oranı az da 
olsa, ağaçlandırma girişiminde bulunup başarısız olan 
deneklerin başarısızlık sebepleri ise ayrıca bir çalışma 
konusudur. 

Şekil 8. Deneklerin, “Daha önce yapılmış olumlu örnekleri görürsem endüstriyel odun ihtiyacımın karşılanması 
için kendim ağaçlandırma yaparım” fikrine katılma durumları

Bu soruya verilen cevaplardan, deneklerin %76 gibi 
önemli bir kısmının başarılı bir örnek görmeleri du-
rumunda ağaçlandırma yapacaklarını ifade etmişler-
dir. Sadece % 13,5 lük bir yüzdelik kısım olumsuz 

cevap vermiştir. Buradan ağaçlandırma projelerine 
olan potansiyeli anlamak mümkündür. Bu potansiyeli 
harekete geçirmek için olumlu bazı plot uygulamalar 
önemli olabilir. 

Şekil 9. Deneklerin, “Endüstriyel odun ihtiyacımın karşılanması için arazi kiralayarak veya satın alarak ağaçlan-
dırma yapmak istiyorum ancak bu konuda devletten yeteri kadar destek görmüyorum” fikrine katılma durumları

Bu soruya deneklerin %52,3 lük kısmı olumlu cevap 
vermiştir. Yani devlet desteğinin kısmen de olsa önemli 
olduğu anlaşılmaktadır. Devlet desteğinin önemsiz ol-

duğunu düşünenlerin oranı ise sadece %22,7 lik kısım 
gibi küçük bir orandır.

Şekil 10. Deneklerin, “Endüstriyel odun ihtiyacımın karşılanması için devlet ucuza veya ücretsiz arazi tahsis 
ederse ancak o zaman ağaçlandırma yaparım, aksi halde hammadde satın alırım” fikrine katılma durumları



9

Bir önceki soruyla bağlantılı olarak bu sorudan da 
devlet desteğine bağlı olarak ağaçlandırma yapma po-

tansiyeli olan deneklerin oranı % 61,3 gibi yüksek bir 
orandır.

Şekil 11. Deneklerin, “Ağaçlandırma yapmak odun üretimi yanında prestij sağlayan bir iştir” fikrine katılma 
durumları

Gönüllü karbon piyasasında işlem görecek orman 
karbonu projelerinin gönüllülük esasına dayandığı 
düşünüldüğünde bu soruya verilen cevap önem arz et-

mektedir. Nitekim deneklerin %88,6 gibi çok yüksek 
orandaki bir kısmı ağaçlandırmanın prestijli olduğunu 
düşünmektedirler.   

Şekil 12. Deneklerin, “Kurumuma/Kuruluşuma/Şirketime ait bir ağaçlandırma alanının olması ürünlerimin pa-
zarlanmasına katkı sağlar” fikrine katılma durumları

Yine kurum/kuruluş/şirket sahiplerinin %68,4 lük kıs-
mı ağaçlandırma projelerinin ticari anlamda da fayda-
sının olacağını ve ürünlerinin piyasada daha fazla sa-

tacağını düşünmektedirler. Bu da yine orman karbonu 
projeleri için de potansiyel olarak değerlendirilebilecek 
bir orandır.

Şekil 13. Deneklerin, “Ağaçlandırmaların küresel iklim değişikliği ile mücadele anlamında oldukça etkili bir yol 
olduğunu biliyorum” fikrine katılma durumları

Deneklerin tamamına yakını (%94’ü) küresel ısınma 
ile mücadele için ağaçlandırmanın rolünü bilmektedir. 
Bu oran orman karbonu projelerinin geleceği açısından 

önemlidir. Nitekim diğer engeller ve olumsuzlukların 
ortadan kalkması durumunda orman karbonu projeleri 
için talebin oldukça yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
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Bu soru da yine bir önceki soru gibi yorumlanabilecek 
olup orman karbonu projelerine olan talebin yüksek 
olabileceğini göstermektedir. Nitekim orman karbonu 
projelerine talebin oluşabilmesi için öncelikle bu konu-

da gerekli bilgiye sahip olunması gerekmektedir. Ger-
çekten de kararsızların dikkate alınmaması durumunda 
deneklerin tamamına yakını bu konuda bilgi sahibi ol-
duğunu ifade etmişlerdir.

Şekil 14. Deneklerin, “İklim değişikliği ile mücadelede ağaçlandırma, karbon odaklı orman yönetimi ve orman-
sızlaşmayı önleme projeleri hakkında bilgi sahibiyim” fikrine katılma durumları

Şekil 15. Deneklerin, “Sera gazı salımlarını (bir fabrika veya herhangi salıma neden olan kuruluş) dengelemek 
üzere maliyetli de olsa ağaçlandırma gibi bir seçeneği tercih ederim” fikrine katılma durumları

Bu soruya verilen cevaplardan da yine deneklerin ağaç-
landırmanın sera gazı azaltımlarındaki önemini bildik-

leri ve bu konuda belli maliyete de katlanarak orman 
karbonu projelerine istekli oldukları anlaşılmaktadır.

Şekil 16. Deneklerin, “Her kurumun faaliyetleri doğrudan sera gazı emisyonu yaratmasa da dolaylı olarak 
emisyona neden olmaktadır. Örneğin, taşıtların egzos salımı veya ısınma için yakıt kullanımı vs.” fikrine katılma 

durumları

Sera gazı emisyonunun kaynağının ve bu konuda so-
rumlu olan kişi ve kuruluşların bilinmesi bu konuda 
yaşanan sorunun çözülmesi bakımından önem arz et-
mektedir. Sorunun aslında toplumun yaşamsal faali-
yetlerinin bir sonucu olduğu, çözümünün de toplumsal 
sorumluluk gerektirdiği konusu yaklaşık tüm denekler 

tarafından kabul edilmiş durumdadır. Orman karbonu 
proje talebi konusunda hedef kitleyi temsil eden denek-
lerin bu yaklaşımda olması projelerin gönüllü karbon 
piyasalarında işlem görme olasılığını artırmaktadır. 
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Sera gazı salımının çözümü için karbon vergisinin bir 
araç olduğunu kabul etmek aslında sorunun başta asıl 
sorumluları (daha fazla sera gazı salımına neden olan 
endüstri kuruluşları) olmak üzere topyekün bir çaba ve 

özveriyi gerektirdiğine inanmak anlamına gelmektedir. 
Deneklerin çok büyük bir kısmının buna inanmalar 
yine gönüllülük esasına dayanan karbon piyasalarının 
işleyişi için gerekli potansiyele işaret etmektedir.  

Şekil 17. Deneklerin, “Türkiye’de sera gazı salan kuruluşların salımlarını dengelemek veya azaltmak için kar-
bon vergisi daha etkili olur” fikrine katılma durumları

Şekil 18. Deneklerin, “Türkiye’de sera gazı salan kuruluşların salımlarını dengelemek veya azaltmak için emis-
yon ticareti daha etkili olur” fikrine katılma durumları

Sera gazı salımı konusunda bilgi sahibi olan deneklerin 
yine büyük bir kısmı (fikri olmayanların sayılmaması 
durumunda tamamına yakını) sorunun çözümü konu-

sunda emisyon ticaretinin etkili olabileceğini düşün-
mektedirler. Bu durum yine karbon piyasalarının işle-
yişi ile ilgili olumlu bir durumu yansıtmaktadır.

Şekil 19. Deneklerin, “Türkiye’de karbon piyasasının olduğundan haberdarım” fikrine katılma durumları

Orman karbonu projelerine olacak talebin ön koşulla-
rından birisi öncelikle sertifikalandırılmış projelerin 
işlem göreceği piyasanın mevcudiyetidir. Bu konuda 
sorulan soruya deneklerin %40,9 u Türkiye’de karbon 
piyasasının varlığından haberdar olduğunu ifade etmiş, 

geriye kalan yaklaşık % 60 lık bir kısmı ise ya fikri 
olmadığını ya da haberdar olmadığını ifade etmişlerdir. 
Bu sorudan alınan cevap bu konudaki bilgilendirme ve 
eğitim ihtiyacını ortaya koymaktadır.
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Bu soruya verilen cevaptan da yukardaki soruya benzer 
biçimde deneklerin önemli bir kısmının (%54,5) ağaç-
landırma projelerinin orman karbonu sertifikası alarak 

piyasada işlem görmeye konu olduğundan ya haberdar 
olmadığı veya fikrinin olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Şekil 20. Deneklerin, “Ağaçlandırma projelerinin orman karbonu sertifikalandırma konu olduğundan ve karbon 
piyasalarında işlem görmeye konu olduğundan haberdarım” fikrine katılma durumları

Şekil 21. Deneklerin, “Türkiye’de gönüllü karbon piyasalarında Gold Standart (GS), Voluntary Carbon Standard 
(VCS) ve Verified Emission Reduction (VER+) standartlarına ait sertifikaların işlem gördüğünden haberdarım” 

fikrine katılma durumları

Deneklerin %75,8 lik kısmı Türkiye’de gönüllü 
karbon piyasalarında işlem gören sertifikaları ya 
bilmemektedir ya da bu konuda fikri bulunmamaktadır. 
Orman karbonu sertifikalarını talep edecek kişi ya da 

kuruluşların gönüllü piyasalardaki sertifika türlerini 
ayrıntılı olarak bilmeleri çok önemli olmamakla birlikte 
bu konuda bilgilendirilmeleri durumda talep düzeyinde 
artış olabilecektir.

Şekil 22. Deneklerin, “Kurumum/Kuruluşum/Şirketim in prestiji için veya sosyal sorumluluk projesi olarak kar-
bon piyasasından karbon satın alabilirim” fikrine katılma durumları

Orman karbonu sertifikalarına olan talebi doğrudan be-
lirleyebilecek olan bu soruya deneklerin sadece %12,1 i 
olumsuz cevap vermiştir. Bununla birlikte %57,6 lık bir 
bölümü “fikrim yok” şeklinde cevap vermiştir. Buradan, 
gönüllü karbon piyasalarında karbon sertifikalarına olan 

talebin iyi bir bilgilendirilme ile artırılabileceği anlaşıl-
maktadır. Özellikle daha önce sorulan sorulara verilen 
cevaplarla birlikte değerlendirildiğinde orman karbonu 
sertifikalarının gönüllü pazarda işlem görebileceği ve bu 
konuda potansiyel talebin olduğu söylenebilir.
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Deneklerin %25,3 lük kısmı karbon konulu bir pro-
jede yer aldığını ifade etmektedir. Ülkemiz koşulları, 
bugüne kadar yürütülmüş karbon projelerinin sayısı ve 
yürütüldüğü kuruluşlar dikkate alındığında bu oranın 

düşük olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte geriye 
kalan %74,7 lik bir kısmın bu konuda bir tecrübesinin 
olmadığı anlaşılmaktadır.

Şekil 23. Deneklerin, “Herhangi bir ormancılık veya ormancılık dışı bir sektörde karbon konulu projede yer al-
dım” fikrine katılma durumları

Şekil 24. Deneklerin, “Çalışmakta olduğunuz kuruluş faaliyetleri sera gazı salımına yol açmaktadır” fikrine 
katılma durumları

Deneklerin %78,8 gibi oldukça yüksek bir oranı çalış-
tığı kuruluşun karbon ayak izini hesaplatmadığını ama 
bu konuda yapılacak bir projeye destek verebileceği-
ni ifade etmektedir. Destek için beyan edilen bu ifade 
orman karbonu projelerinin potansiyel talebi şeklinde 
değerlendirilebilir. 

Emisyon dengelemek için ağaçlandırma projelerine, 
yani orman karbonu projelerine bütçe ayıran kurum 
ve kuruluşların oranı %27,3 olarak ortaya çıkmıştır. 
Gerçekte çok yüksek olmayan bu oran yine de orman 
karbonu projelerinin gönüllü karbon piyasalarda işlem 
görmesi açısından önemli sayılabilir. Nitekim halen 

Şekil 25. Deneklerin, “Çalıştığınız kuruluşun karbon ayak izini hesaplattınız mı? Bunu dengelemek için ağaçlan-
dırma veya ağaçlandırmayı teşvik gibi bir mekanizma geliştirilse buna destek verir miydiniz?” sorusuna verdik-

leri cevaplar
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ülkemizdeki gönüllü karbon piyasalarında orman kar-
bonu ile ilgili işlem gören sertifika bulunmamaktadır.

4. Sonuç ve öneriler

BMİDÇS, Kyoto protokolü ve ulusal düzeydeki yasal 
altyapı birlikte değerlendirildiğinde ülkemizde hazır-
lanacak karbon projelerinden elde edilecek sertifika-
lar ancak gönüllü piyasalarda işlem görebilmektedir. 
Çünkü Ülkemiz, Protokol kapsamında öngörülen azal-
tım mekanizmalarından faydalanamamakta ve dolayı-
sıyla hazırlayacağı projelerin sertifikaları karbon pi-
yasasında işlem görememektedir. Gönüllü piyasalarda 
işlem görecek sertifikalar, bireyler, kurum ve kuruluş-
lar, firmalar, sivil toplum örgütleri gönüllü olarak sera 
gazı salımlarını azaltmak amacıyla geliştirdikleri proje-
lere ait sertifikalardır. Bu kapsamda ülkemizde gönüllü 
karbon piyasasına sunulmuş ve 18 Nisan 2014 tarihi iti-
bariyle işlem gören toplam 308 adet proje bulunmakta-
dır. Ancak bu projelerin tamamına yakını enerji üretimi 
ve verimliliği konusunda olup ormancılıkla ilgili hiçbir 
proje bulunmamaktadır (ÇŞB, 2019).

Bu çalışma kapsamında yapılan anketten elde edi-
len bilgiler, bu konuda yapılmış önceki çalışmalar 
ve ülkemizdeki uygulamaların gözleminden elde 
edilen tecrübelerin birlikte değerlendirilmesi sonu-
cunda, gönüllü piyasalara orman karbonu projelerinin 
sunulmamasının sebepleri ile çözümüne ilişkin öneriler 
aşağıda sıralanmıştır:

1. Aslında ülkemizde sera gazı azaltımı sağlayan, kamu 
ve özel sektör tarafından çok sayıda ağaçlandırma 
projesi yapılıp uygulanmaktadır. Ancak söz konusu 
projelerin gönüllü piyasaya sunulmaları için gerekli 
koşulları sağlamakta sorunları vardır. Bu koşulları 
sağlayan projeler temelde 3 tiptir. Bunlar; i) ağaç-
landırma veya yeniden ağaçlandırma projeleri, ii) 
karbon odaklı orman yönetimi projeleri (endüstri-
yel ağaçlandırmalar vb) ve iii) ormansızlaşmayı ve 
orman bozulumunu önleme projeleridir (Hartmann 
et al., 2019).   Ağaçlandırma projeleri için bu ko-
şullardan en önemlisi “özgün katkı (additionality)” 
koşuludur. Yani hazırlanacak ağaçlandırma projesi 

daha önce uzun yıllar (enaz 50 yıl) üzerinde orman 
olmayan bir alanda ve yine proje hazırlama aşama-
sından itibaren karbon tutulması amacını taşıyor 
olması gerekmektedir. Oysa ülkemizde uygulanan 
ağaçlandırma projelerinin tamamına yakını bu ni-
telikte değildir. Bu sorunu çözmeye yönelik olarak 
ülkemizde halen ağaçlandırma tecrübesi ve potan-
siyeli bulunan kamu, özel ve tüzel kişilerin orman 
karbonu projesi yapması için gerekli altyapı oluştu-
rulmalıdırlar. Bu görev ülkemizde iklim değişikli-
ği odak noktası olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
koordinasyonluğunda çalışan ”İklim Değişikliği 
ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma 
Grupları”ndan konu ile ilgili olan “Sera Gazı Emis-
yon Azaltımı Çalışma Grubu” altında yer alan ve 
“AKAKDO Sektöründe Sera Gazı Emisyonu Azal-
tımı” konusunda görevli olan Orman Genel Müdür-
lüğü koordinasyonunda yürütülebilir.

2. Ülkemizde ormanların ve orman alanlarının 
mülkiyet yapısının bir sonucu olarak ağaçlandırma 
faaliyetlerinin çok önemli bir kısmını yapan ve 
orman karbonu projesi hazırlama potansiyeli 
yüksek olan OGM bu konuda bir adım atabilir. Gö-
nüllü karbon piyasasına sunulabilecek orman kar-
bonu projeleri ağaçlandırma ya da karbon odaklı 
orman yönetim projesi niteliğinde olabilir. Genel 
Müdürlük bünyesinde oluşturulacak bir birimin 
koordinasyonunda, geleneksel ağaçlandırma amaç-
larının dışında, Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ve 
Silvikültür Daire Başkanlığı ile de işbirliği yaparak, 
orman karbonu proje kriterlerini de dikkate alarak, 
ağaçlandırma ve orman yönetimi projeleri geliştirip 
uygulanmasını sağlayabilir. Bu yolla elde edeceği 
sertifikaları gönüllü piyasada değerlendirebilir.

3. Anket uygulamasından elde edilen bilgilere göre, 
ağaçlandırma yapma potansiyeli olan kişi ve 
kuruluşlar büyük oranda (%72,7) ağaçlandırma 
çalışmalarının, ülkemizde halen uygulandığı gibi 
sadece kamu kurumlarının yapması gereken bir iş 
olmadığına inanmaktadırlar (Şekil 1). Bu sonuç, 
orman karbonu projeleri dahil, ağaçlandırma proje-
lerinin özel kişi ve kuruluşlar tarafından yapılabile-

Şekil 26. Deneklerin, “Kurumunuzun karbon ayak izini veya emisyonlarını dengelemek için ormancılık sektörüne 
destek vermek (örn. Ağaçlandırma) yönünde kullanabileceği bir bütçesi var mıdır?” sorusuna vedikleri cevaplar
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ceğini göstermektedir.

4. Diğer yandan, anket yapılan kişi ve kuruluşlar ara-
sında, ağaçlandırma projeleri için en önemli potan-
siyeli oluşturan orman endüstri kuruluşları sahipleri 
ile ilgili olarak, “kendi ihtiyacı olan odun ürününü 
kendileri ağaçlandırma yoluyla üretmelidirler” dü-
şüncesinin yaygın olması (%74,2 oranında) cesaret 
vericidir (Şekil 2). Ancak genellikle yeterli bilgi ve 
tecrübenin olmaması (Şekil 23) nedeniyle bu potan-
siyelin harekete geçemediği anlaşılmaktadır. Özel-
likle örnek plot uygulamaların bu konuda çözüm 
olabileceği kanaati oluşmuştur (Şekil 8, 9).

5. Ülkemizde 18 Nisan 2014 tarihi itibariyle gönüllü 
piyasada işlem gören 308 adet azaltım projesinin 
varlığı orman karbonu projelerinin de yapılabilece-
ği konusunda umut vericidir. Orman karbonu (ağaç-
landırma) projelerinin hazırlanması durumunda; 
tescil, sertifikalandırma ve gönüllü piyasada işlem 
görmesi süreci konusunda mevcut bu tecrübe teşvik 
edici olacaktır.

6. Özel sektör, özel kişi ve sivil toplum örgütlerinin 
orman karbonu projeleri hazırlamaları konusunda 
yaşadıkları önemli sorunlardan birisi de arazi te-
mini konusudur. Nitekim ağaçlandırma projesi için 
arazi kiralama veya satın alma konusu projenin eko-
nomisini önemli ölçüde etkilemektedir. Ülkemiz 
koşulları ve karbon proje kriterleri birlikte düşü-
nüldüğünde bu konudaki en önemli seçenek hazine 
arazilerinin tahsisi konusudur. Orman içi açıklıkla-
rının (OT sahaları) ağaçlandırmasının zaten OGM 
tarafından ağaçlandırılacak sahalar arasında yer al-
ması nedeniyle karbon projelerine konu edilememe 
sorunu hazineye ait arazilerin bu konudaki önemini 
bir kez daha artırmaktadır. OGM tarafından yürütü-
len Özel Ağaçlandırma Tamimi bu konuda klavuz-
luk etmekle birlikte özellikle arazi tahsisi konusun-
da kolaylaştırıcı uygulamalar (örneğin, izin verilen 
saha büyüklüğünün artırılması, izin verme süreci-
nin kolaylaştırılması) orman karbonu projeleri için 
teşvik edici olacaktır (Şekil 5, 9, 10).

7. Endüstriyel ağaçlandırma projeleri orman karbo-
nu proje tiplerinden “karbon odaklı orman yöne-
tim projeleri” tipine girmektedir (Hartmann et al., 
2019). Endüstriyel ağaçlandırmaların hızlı büyüyen 
türlerle tesis edilmesi bu noktada önemlidir. Ni-
tekim sera gazlarından en önemlisi olan CO2 gazı 
özümseme sırasında ağaçlar tarafından alınarak 
içindeki karbon (C) odunda, toprakaltı ve toprak 
üstü biyokütle şeklinde organlarında tutulmaktadır. 
Ağaçların büyüme hızının (yıllık ortalama hacim 
artımı) yüksekliği ölçüsünde karbon tutumu, yani 
sera gazı azaltımı da o ölçüde fazla olacaktır. Ancak 
endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları için öngörü-
len kısa idare süresi orman karbonu projeleri için 
bir olumsuzluk olarak değerlendirilmektedir. Bu 

sorun hasat edilen odunun dayanıklı tüketim malze-
mesi olarak kullanılması ile aşılabilecektir.

8. Bu düşünceden hareketle orman karbonu projeleri 
için önemli potansiyellerden birisi olan orman en-
düstriyel kuruluşları veya girişimcileri bu iki ama-
cın kombinasyonu ile gönüllü piyasalar için orman 
karbonu sertifika projelerine daha fazla ilgi göstere-
bileceklerdir. Konu ile ilgili olarak kapasite geliştir-
me çalışmaları ve endüstriyel ağaçlandırmalar için 
halen uygulamada olan teşvik sisteminin geliştiril-
mesi isabetli olacaktır.

9. Ağaçlandırma projelerinin hazırlanması konusun-
da, özellikle özel kişi ve kuruluşların yetersiz tek-
nik bilgi ve tecrübe eksikliği bir olumsuzluk olarak 
görünmektedir (Şekil 6, 7). Ayrıca karbon piyasa-
ları ve işlem gören standartlar konusunda da bilgi 
eksikliği vardır (Şekil 20, 21). Bu olumsuzluğun 
ortadan kaldırılması konusunda eğitim materyalleri 
ve proje hazırlama rehberi hazırlanabilir ve eğitim 
programları düzenlenebilir.

10. Gönüllü karbon piyasalarında işlem görecek ağaç 
karbonu proje sertifikalarına olacak talep için ağaç-
landırmanın ilgililer tarafından prestij olarak kabul 
edilmesi ve bir sosyal sorumluluk projesi olarak de-
ğerlendirilmesi önem taşımaktadır. Anket sonuçları 
ülkemizde bu konuda ciddi bir potansiyelin bulun-
duğunu (Şekil 11, 25), bununla birlikte bir karar-
sızlığın (muhtemelen bilgi eksikliğine dayalı) söz 
konusu olduğunu (Şekil 22) göstermektedir. Ayrıca 
böyle bir projenin ilgili kişi veya kuruluşun ticari 
faaliyetlerini olumlu etkileyeceği düşünülmektedir 
(Şekil 12).

11. Yine ağaçlandırma projelerine ait sertifikaların gö-
nüllü karbon piyasalarındaki işlem hacmini doğru-
dan etkileyecek olan ağaçlandırma-iklim değişikli-
ği ilişkisi konusunda yeteri kadar bilgi ve kültürün 
mevcudiyeti bu konuda umut vericidir (Şekil 13-16).
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