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Ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesi, almakta olduğu önemli uluslararası finansal desteğe rağmen hala 
“yetersiz” seviyede görülmektedir. Bunun başlıca iki nedeni;  iklim projelerinin görünürlüğünün özellikle 
uluslararası çerçevede düşük olması ve kurumsal çerçevede konunun henüz yeterince anlaşılıp içselleştirilememiş 
olmasıdır. Projenin ve raporun bu iki durumu iyileştirmek üzere ve özellikle iklim değişikliği ile mücadelede 
başta kamu kurumları olmak üzere farkındalığı ve bilinci artırmasını umuyoruz.
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YÖNETİCİ ÖZETİ

İklim değişikliği ormancılık sektörü açısından yeni olanak ve riskler getirmiş ve getirmektedir. İklim deği-
şikliğine uyum ve yeni piyasa değişkenleri riskler olarak görülürken ekosistemlerin karbon tutumu ve azaltım 
potansiyeli ormancılığa yeni olanaklar sağlamaktadır. İklim değişikliği sayesinde ormancılığın ve doğru arazi 
kullanımının önemi daha iyi anlaşılmıştır. Öte yandan ormancılık sektöründe iklim değişikliği sayesinde ortaya 
çıkan fırsatları görülebilmesi  için önce karbon yönetimi kavramının dikkate alınması gerekmektedir. 

İklim değişikliği ile mücadele küresel bazda devasa bir sektör haline gelmiş olup finansal hacmi hala genişle-
mektedir. Örneğin gelişmekte olan ülkelerdeki projeleri desteklemek üzere oluşturulan fonların toplamı 2017 
yılında 71.2 Milyar dolar1 a ulaşmıştır. Dünya Bankasına göre küresel ölçekte iklim değişikliğinin negatif et-
kilerine karşı dayanıklı altyapı yatırımlarının getirisi 1’e 4 civarındadır2. Bir örnek vermek gerekirse taşkın 
oluşturan bir dere yatağını ıslah ederek taşkınlara dayanıklı hale getirmek,  maliyetinin 4 katı zararı önlemek 
anlamına gelmektedir. Ayrıca düşük karbonlu ekonomiye geçişin 2030 yılına kadar dünyada trilyon dolarlarca 
yatırım fırsatı ve 65 milyon yeni iş imkanı yaratması beklenmektedir. 

Türkiye 2015 yılında ulusal katkı beyanını (INDC) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
sekreteryasına vermiş, 4 Kasım 2016’da yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşmasını imzalamış fakat başta Yeşil 
İklim Fonu olmak üzere iklim finans kaynaklarına daha yüksek oranda erişim sağlamasına izin verilmediği için 
henüz onaylamamıştır. Bu aslında pek de anlaşılır bir gerekçe olarak görülmemektedir zira Türkiye OECD veri-
lerine göre yeşil fonlardan en çok beslenen ülkelerden birisi olup 2015-16 ortalamasına göre en az 665 M USD ile 
dünya sıralamasında  sekizincidir. 2020 sonrası iklim değişikliği ile mücadele sisteminin şekillendiği bugünlerde 
ülkemizin durumu karbon piyasaları için negatif bir görünüm ortaya koymaktadır. Bir an önce mevcut belirsiz-
liğin giderilmesi ve ilgili ulusal uzmanlar desteğinde bir yol haritasının çıkartılması gerekmektedir. Bunun için;

I. Hesaplama algoritmalarının mümkün olan en detaylı ve üst seviyeye çıkarılması,
II. Emisyonların zirve yapacağı yıl/yılların hesaplanması,
III. Sektörel azaltım faaliyetlerinin analizi ve 
IV. Azaltım stratejilerinin başta fayda maliyet analizi olmak üzere analiz edilip değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Paris İklim Anlaşması Kural Kitabı (Rulebook) 6. Madde dışında tamamlanmıştır. Hala müzakereye konu olan 
6. Madde taraf ülkelerin (ülkemiz henüz değil) azaltım hedeflerini tutturmaları için yararlanabilecekleri gönüllü 
işbirliği mekanizmalarını tanımlamaktadır. Bu maddede tanımlanan ve halen üzerinde anlaşmaya varılamamış 
mekanizmalar şunlardır;

Azaltım hedefinin üzerinde karbon kredisine sahip ülkelerin bunu azaltım hedefini sağlayamamış ülkelere sata-
bilmelerini sağlayacak bir mekanizma,

İkinci mekanizma kamu veya özel sektör kurumlarının yer alacağı, Birleşmiş Milletler tarafından yürütülecek bir 
uluslararası karbon ticareti piyasasıdır. REDD+ projelerinin dahil edilip edilmeyeceği belirsiz olan bu piyasaya 
Sürdürülebilir Kalkınma Mekanizması (SDM) adı da verilmektedir. Bu mekanzima Kyoto protokolü esneklik 
araçlarından biri olan Temiz Kalkınma Mekanizmasının (CDM) devamı şeklinde de tanımlanmaktadır.

Üçüncü mekanizma ise ülkeler arası karbon ticareti olmadan iklim değişikliği ile mücadele işbirliğini 
tanımlamaktadır. Daha çok yardım ve destek tarzı bir işbirliği hedeflenmektedir. 

Henüz bu mekanizmalar üzerinde konsensus sağlanmamış olsa da Paris Anlaşması 6. Maddesinin uluslararası 
karbon ticareti ve piyasalarında büyük değişikliklere neden olması beklenebilir. Ülkelerin azaltım konusunda 
daha isteklil olmaları orman karbonu sertifikasyonunu da ciddi anlamda teşvik edecektir. Ülkemiz de ulusal 
katkı beyanında (INDC) bu mekanizmalardan yararlanmayı planladığını açıklamıştır. 

Öte yandan iklim değişikliği ile mücadelede ulusal fonlar da oluşturulmalıdır. Burada en basit anlatımı ile sera 
gazı salan kişi ve kurumlar bunun bedelini ödemeli (carbon pricing) veya salımlarını başta ormancılık ve arazi 
kullanma sektörü tutumları olmak üzere azaltım projeleri ile dengelemelidir. Bu mekanizma ulusal bir azaltım 
taahüdü ile olmak zorunda değildir. Türkiye bir azaltım taahüdü vermeden de kendi çevresel kaygı ve endişeleri 
çerçevesinde adım atabilir. Üstelik sanılanın aksine bu süreç düşük karbonlu kalkınma modeli rüzgarı ile yeni 
iş alanları ve fon kaynakları oluşturmanın önünü açabilir. Düzenlenmiş karbon piyasalarının (compliance C 
markets) kurulması ve/veya salım yapan kişi ve kuruluşlara Karbon Bedelinin ödetilmesi (vergilendirme) bu 
anlamda önemli adımlar olabilir. Bu mekanizmalar kurulmaz ise halen aktif olan gönüllü karbon piyasası ül-
kemizde gerçekleştirilmekte olan azaltım faaliyet ve projelerinin sadece çok küçük bir kısmını temsil etmekle 
kalacaktır. Nitekim 2017 yılında gönüllü piyasalarda yaklaşık 1.9 Mton CO2 eq’lık azaltım kredilendirmesi 2 M 

1  OECD (2018), Climate finance from developed to developing countries: 2013-17 public flows, OECD Publishing.
2  https://www.worldbank.org/en/topic/climatefinance
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USD karşılığında gerçekleşmiştir. Bu da ulusal emisyonların % 0.5’inden az bir miktarı ve ton başına yaklaşık 
1 USD’yi ifade etmektedir. 

Bu değer tahminlerin çok altındadır. Arı (2010)’ya göre, 2010-2020 dönemi enerji ve atık sektörleri için 1288 
Mton CO2 eq’lık sera gazı emisyonunun azaltılabileceğini ve bundan 40.90 ile 166.56 Milyar USD arası gelir elde 
edilebileceği tahmin edilmiştir. Dolayısıyla gerçekleşen durum, azaltım proje hacmi ve gelir anlamında tahmin 
edilenin çok altında kalmıştır.  

Öte yandan ulusal azaltım mekanizmaları kurulsun veya kurulmasın, ormancılık bunun bir bileşeni olsun veya 
olmasın karbon tutumunu teşvik eden projeler sertifikalandırılmalıdır. Sertifikalandırma; ilgili projenin karbon 
tutumu yani azaltım yönünden etkili olduğunu ortaya koyan bir süreçtir. Bu raporda iklim değişikliği sektörünün 
çok spesifik ve önemli bir bileşeni yani “karbon kredisi sertifikasyonu” ele alınmıştır.

Gönüllü karbon piyasalarında emisyon azaltım projelerinin “gerçek” ve “katkısal” olduğunu yani doğru hesap-
lanmış ve eğer karbon finansmanı olmasa yapılamayacak olduklarının net biçimde ortaya koyulması amacıyla 
üçüncü taraflarca doğrulanmaları gerekmektedir. Belirlenen standart çerçevesinde sertifikalandırma işlemi bu 
doğrulama süreci için gereklidir. Ayrıca onaylama ve doğrulama çalışmasını belirlenen standart kapsamında ya-
pacak kuruluşların da akredite olması gerekmektedir. Bu konuda bir başlangıç anlamında Sera Gazı Emisyonla-
rının Takibi Hakkında Yönetmelik (2014) ve Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği (2013) önemli adımlar 
olmuştur. Zira yönetmelik sera gazı salımı yapan mevcut işletmelerin “Sera gazı emisyon raporu” hazırlamala-
rını ve bunları “Bakanlıkça yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşlar”a yaptırmalarını, doğrulama işlemi yapacak 
doğrulayıcı kuruluşların ilgili alanlarda ISO 14065 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite olmalarını 
şart koşmaktadır. Tebliğde ise Türkiye’de sera gazı emisyon azaltımı sağlayan ve karbon sertifikası elde etmek 
amacıyla geliştirilen projelerin etkin ve güncel olarak kayıt altına alınması hedeflenmiştir. Bu amaçla, tebliğde 
proje sahiplerinin yanı sıra Gönüllü Karbon Standart Kuruluşları ve Bağımsız Denetleyici Kuruluşlara da rapor-
lama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu doğrultuda, karbon sertifikası elde eden proje sahiplerinin Bakanlığa kayıt 
olmaları ve projelerine ait proje tasarım belgesi, onaylama raporu ve doğrulama raporlarını ÇŞB’ye  iletmeleri 
gerekmektedir. 

Bu iki düzenleme proje bazında sertifikasyona yönelik olmasa da “doğrulayıcı kuruluş”, “akreditasyon”, “proje 
kayıt sistemi” gibi kavramların yasal altyapısının ortaya çıkmasına büyük katkı yapmıştır.

Karbon projelerinin sertifikasyonu halen ülkemizde de yürütülmekte olan FSC (Forest Stewardship Council) 
sertifikasyonuna bir ölçüde benzemektedir. FSC veya PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifi-
cation) sertifikasyonları yürütülen ormancılık faaliyetlerinin sosyal, kültürel, ekolojik, ve ekonomik bakımdan 
sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmeyi amaçlarken karbon sertifikalandırma sis-
temleri buna ek olarak hesaplanan karbonun miktarını de denetlemeyi kapsamaktadır. Bazı noktalarda ise FSC 
ile karbon standartları çakışmaktadır. Bu rapor bu sürecin sertifikalandırma aşamasına odaklanmış olmakla 
beraber tüm süreçle ilgili bazı öneriler de ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Ormancılık, ulusal sera gazı envanterimizde büyüklük olarak enerji sektöründen sonra gelen en önemli sektör-
dür. Sektörün azaltım potansiyelinin yaklaşık %90’ını orman yönetimi, %9’unu ise odun ürünleri oluşturmak-
tadır. Ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırma, tarım arazileri, meralar, sulak alanlar gibi kategorilerin payı ise 
%1 civarında kalmaktadır. Dolayısıyla şu hususların altını çizmek gerekir;

• Sertifikasyon mutlaka gelişmiş orman yönetimi projelerini (improved forest management) kapsamalıdır
• Ağaçlandırma, mera ıslahı, sulak alan projeleri de önemlidir zira bunlar ulusal çerçevede çok düşük yüzdeye 

sahip görünmekle beraber mutlak değer olarak azımsanmayacak boyuttadırlar
• Orman bozulmasını önlemek üzere gelir getirici uygulamalara yönelik ve ormansızlaşmanın önlenmesi proje-

leri de cazip azaltım projeleri olarak görülmelidir.

Bu rapor kapsamında önerilen ideal sistem; sera gazı salımı yapan kuruluşlara salım sınırı getirilmesi (cap), sını-
rı aşmaları durumunda ise bunu karbon kredisi ile kompanse etmeleridir. Ancak bu durumda gerçek bir karbon 
ticareti ortamı hazırlanmış olabilir. Türkiye Birleşmiş Milletlere Paris Anlaşması kapsamında vermiş olduğu 
emisyon sınırlama taahüdü (NDC: ulusal katkı beyanı) ile salım sınırlaması yönünde zaten bir adım atmıştır. Bu 
taahhütle paralel olarak sektörel planlama ve uygulama süreçleri başlatılmalıdır. 

Öte yandan mevcut ormancılık sistemi nedeniyle normal karbon piyasası yapısından bir ölçüde sapılması gerek-
mektedir zira özel ormanların veya ormanlaştırmaya konu olabilecek arazilerin oranı ihtiyaç duyulacak karbon 
kredilerini karşılamaktan uzaktır. Bu durumda geriye kalan seçenek karbon kredilerinin ilk etapta kamu or-
mancılığı içinde kurulacak bir sistemle karşılanmasıdır.  Bu bir başlangıç olarak düşünülebilir ve ileriki yıllarda 
geliştirilebilir. 
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Önerilen kamu-özel hibrit sistemde;

i. Arazi kullanma-ormancılık konulu uluslararası karbon standartlarını öğrenme ve uygulamaya yönelik yur-
tiçi kapasitesi geliştirilmelidir. Burada ulusal bir standart geliştirilmesi de teşvik edilebilir fakat karbon ti-
caretinin küresel bir sistem olduğu dikkate alındığında koruyucu ulusal bir karbon ticaret sisteminin sürdü-
rülebilir olmayacağı ve bir süre sonra küresel piyasalarla entegre olması gerektiği görülecektir. Dolayısıyla 
genel kabul görmüş raporda da yer verilen uluslararası standartların kullanılması her anlamda daha pratik 
ve etkin bir yaklaşım olacaktır.  Bu standartlar kapsamında onaylama ve doğrulama yapacak ormancılık 
danışmanlık şirketlerinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmaları gerekmektedir. 

ii. Sertifikasyon genel anlamda bir nesne, kişi veya kurumların belli özelliklerinin belli krtiterlere göre kon-
firme edilmesidir. Dolayısıyla sadece karbon değil ona paralel ormancılık ve arazi kullanımı sektörünün 
birçok alanında kullanılabilir. Bu raporda iklim, yerel halk ve biyoçeşitlilik değerlerini akredite etmeye 
yönelik standartlara da yer verilmiştir. 

iii. Sertifikasyon kavramı ile karbon piyasası geliştirme kavramları birbirleri ile karıştırılmamalıdır. Sertifi-
kasyon süreçlerinin oluşması ve hızlanması için yasal düzenleme veya uygun sektörel ortam gerekmektedir. 
Uygun sektörel ortamdan kasıt sertifikalandırmaya ihtiyaç duyulması ve bunun sektör tarafından teknik ve 
ekonomik olarak karşılanabilir olmasıdır. Bir başka deyişle sertifikasyon sürecinin fayda maliyet yönünden 
pozitif olmasıdır zira kurumlar da projeler de fayda-maliyet esasına göre çalışmaktadırlar.

iv. Öte yandan mevcut iklim değişikliği sektörü ve Paris İklim Anlaşmasının yürürlüğe girmesi önümüzdeki 
yıllar içinde ülkemizde de karbon piyasalarının oluşacağının ve gelişeceğinin bir göstergesidir. Doğaldır ki 
ülkemiz anlaşmaya taraf olmazsa durum bunun tam tersi yönde de gelişebilir.

v. Ülkemizde de karbon piyasasının gelişeceği varsayımında sertifikasyonun bu yönde hizmet vermesi bek-
lenmelidir. Bunun için başlangıç adımları şu şekilde sıralanabilir;
• Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kamu denetiminde, belediyelerce kurulmuş olanlara benzer şekil-

de bir Anonim Şirket (AŞ) kurulabilir. Bu önerinin detayları raporda verilmiştir. 
• Bu şirket kapsamında “ormancılık ve arazi kullanımı karbon azaltım projeleri kayıt sistemi” oluşturu-

labilir. Bu gerçekleştirilemezse diğer bir alternatif olarak  ÇŞB bünyesindeki mevcut proje kayıt sistemi 
kullanılabilir. Bu sistemde geliştirilmiş ve onaylanmış hem karbon satışı gerçekleşmiş hem de henüz ger-
çekleşmemiş projeler yer alacaktır. Bir bakıma projelerin vitrini olarak da görev yapacaktır. Dolayısıyla 
bu sisteme kayıt olacak projelerin proje konsept notları hazırlanmış ve  akredite özel sektör kuruluşlarınca 
onaylanmış olmaları gerekmektedir. Proje doğrulanması ise proje başladığında ve devam ederken yine 
akredite özel sektör kuruluşlarınca gerçekleştirilecektir. 

• Onaylanmış ve kayıt sistemine girmiş projeler sertifikalandırılmış projeler olup şirket ve/veya bakanlık web 
sayfasında listelenir ve alıcı çıkması durumunda karbon kredi transferi işlemi (transaction) gerçekleştirilir. 

• Karbon kredi sertifikasını alan kuruluş, bu krediyi hem fazla salımlarını dengelemekte hem de çevreye 
duyarlılık konusunda yapacağı tanıtım faaliyetlerinde kullanabilir.

• Öte yandan karbon kredisi satış talebi olmayan projeler de olabilir. Örneğin bir belediye tarafından ger-
çekleştirilmiş proje tarafından karbon faydalarının sertifikasyonu talep edilebilir. Bu durumda basit bir 
sertifikasyon çalışması OGM Sera Gazı Envanter ekibince gerçekleştirilebilir. Bunun için kullanılabile-
cek bazı dökümanlar Teknik Klavuz Raporunda önerilmiştir. 

Son olarak katkısallığın sağlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bazı yaklaşımların geliştirilmesi 
ve bunların yasal altyapılarının oluşturulması gerekmektedir. Burada kastedilen devletin bazı ormancılık faali-
yetlerinden (örn. Ağaçlandırma, Or-Köy) çekilmesi ve özel sektöre yer açmasıdır. Zira kamunun en üst düzeyde 
ağaçlandırma, orman yönetimi ve benzeri projeleri yürüttüğü ve yürütmeye kararlı olduğu bir ortamda karbon 
projelerinin katkısallığı ve teşviği yeterince sağlanamayacaktır. 

Ayrıca orman, daha geniş çerçevede arazi kullanma sektörü karbon ticareti; Dünya Bankası tarafından finanse 
edilen ve yürütülen PMR (Partnership for Market Readiness) projesi kapsamına dahil edilmelidir zira gerek 
uluslararası gerek ulusal çerçevede karbon piyasa yapıları şekillendirilirken sera gazı envanterimizde enerjiden 
sonra gelen en büyük hacime sahip sektörün gözardı edilmesi veya yeterince dikkate alınmaması büyük bir hata 
olabilir. Arazi kullanma ve ormancılık sektörü Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede en etkin araçların-
dan birisi konumundadır. 

Bu rapor; raporu hazırlayan kişinin görüşlerini yansıtmakta olup bir analiz ve değerlendirme çalışmasıdır. Hiçbir 
bağlayıcılığı olmayıp proje kapsamında hazırlanan Teknik Kılavuz Raporu ile ilişkili olarak değerlendirilmeli-
dir. Zira bu iki rapor birbirini tamamlayıcı niteliktedir.  

Prof.Dr. Yusuf Serengil, İ.Ü.C.

İstanbul, 2020
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KISALTMALAR 

AB: Toprak üstü biyokütle

AD: Aktivite verisi

AFOLU: Tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımları

AKAKDO: Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım 
Değişikliği ve Ormancılık

ARD: Ormanlaştırma, yeniden ormanlaştırma ve 
ormansızlaşma

BAU: Koşulların normal seyrettiği durum senaryosu

BB: Toprak altı biyokütle

BCEF: Biyokütle dönüştürme ve genişletme katsayısı

BMİDÇS: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi

CCB: İklim, Toplum ve Biyoçeşitlilik Standardı

CER: Sertifikalandırılmış Emisyon Azaltımı

CF: Karbon Fraksiyonu

CM: Karbon piyasası

CSC: Karbon stok değişimi

ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

EF: Emisyon faktörü

ERU: Emisyon Azaltım Birimi

IFM: Gelişmiş Orman yönetimi

HWP: Odun Ürünleri

INDC: Ulusal Katkı Beyanı 

IPCC: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli

L: Ölü örtü

LDCF: En Az Gelişmiş Ülkeler Fonu

MRV: Ölçülebilirlik, Raporlanabilirlik ve 
Doğrulanabilirlik

NEP: Net Ekosistem Üretimi

NIR: Ulusal envanter raporu

ÖO: Ölü Odun

ÖÖ: Ölü Örtü

OGM: Orman Genel Müdürlüğü

QA: Kalite güvencesi

QC: Kalite kontrol 

QEERT: Sayısal azaltım hedefi

RCP: Temsili Konsantrasyon Seyri

REDD+: Ormansızlaşma ve orman bozulmasından 
kaynaklanan emisyonların azaltılması

SOC: Toprakta organik karbon

TCCCA: Şeffaflık, Tutarlılık, Karşılaştırılabilirlik, 
Bütünlük ve Doğruluk

VCS: Doğrulanmış Karbon Standardı

Sık kullanılan direkt ve dolaylı bazı sera gazlarının 
yazılışları:

C: Karbon

CH4: Metan

CO: Karbon monoksit

CO2: Karbon dioksit

N2O: Nitro oksit veya diazot monoksit

NF3: Azot triflorid

NOx: Azot oksitler

O3: Ozon

SF6: Kükürt hegzaflorid

SOx: Kükürt oksitler

SO2: Kükürt dioksit



VI

TEMEL KAVRAMLAR

Adaptif Yönetim (Adaptive Management): Değişen sosyal, ekonomik ve ekolojik şartlara en yüksek uyum seviye-
sini yakalamak için olası etki, sonuç ve diğer tüm verilerin toplanıp analiz edildiği; ve bu analiz sonuçlarına göre 
amenajman ve planlama yaklaşımlarının gelen her önemli veri ile geliştirildiği bir kaynak yönetimi konsepti.

Akreditasyon: Onaylama ve doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek olan kuruluşun Türk Akreditasyon Kuru-
mu tarafından ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onay-
lanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi (Kaynak: Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, 
2014).

Aktivite Verisi (Activity Data): Sera gazı salımına neden olan aktivitenin kantitatif değeri. AKAKDO sektöründe 
genellikle alan (ha), tarım sektöründe hayvan sayısı (adet) veya kullanılan gübre miktarıdır (ton).  

Ağaçlandırma, Yeniden Ormanlaştırma ve Ormansızlaşma (Afforestation, Reforestation, Deforestation-ARD): 
Ağaçlandırma genellikle 50 yıldır orman olmayan bir alanın yeniden orman haline getirilmesini, yeniden orman-
laştırma ise belli bir tarihten beri orman olmayan bir alanın (Kyoto Protokolünde bu tarih 1990’dır) ormanlaştı-
rılmasını ifade etmektedir. Gençleştirme veya yangın, vb. zararlar sonrası ormanlaştırma bu kapsama girmez, 
orman yönetimi kapsamında ele alınır. Ormansızlaşma ise ormanın insan eliyle başka bir arazi kullanım şekline 
dönüştürülmesidir. Kesim veya geçici süre alanın çıplak kalması ormansızlaşma anlamına gelmemektedir. 

Azaltım Kapasitesi (Mitigation Capacity): İnsan faaliyetleri ile iklimdeki değişimlerin engellenmesi veya azaltıl-
ması ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirme potansiyeli. 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS - UNFCCC): Birleşmiş Milletler İklim Deği-
şikliği Çerçeve Sözleşmesi 1992 yılında kabul edilmiş, 1994’ te yürürlüğe giren iklim değişikliği ile mücadelede 
temel çerçeve anlaşmadır. 

Çevresel Bütünlük (Environmental Integrity): Paris İklim Anlaşması Madde 6’da altı çizilen önemli bir konudur. 
Karbon yönetimi çerçevesinde bu kavram azaltım projelerinde çevrenin bir bütün olduğunu, projenin nerede ya-
pılırsa yapılsın aynı olumlu sonucu ortaya çıkaracağını, önemli olanın çevredeki diğer öğelere zarar verilmemesi 
olduğunu ifade eder.  Çevreye karşı dürüstlük şeklinde de ifade edilebilir. 

Dayanıklılık (Resilience): Sosyal veya ekolojik bir sistemin dış etkenlere karşı yapı ve fonksiyonelliğini koruya-
bilmesi olarak tanımlanır. Bir başka deyişle stres ve değişime karşı uyum kapasitesidir.

Doğrulama (Verification): Projenin bağımsız denetleyici tarafından belli bir standarda göre uygulama safhasın-
da değerlendirilmesidir. Doğrulama; bağımsız, sistematik ve belgelendirilmiş bir süreçtir. Doğrulama süreci, 
projenin daha önce onaylanmış proje planına uygun şekilde sera gazı salım azaltım veya tutum artım hesabının 
doğruluğunu değerlendirmeye yöneliktir. Dolayısıyla elde edilecek azaltım kredisinin bir nevi kontrolü ve doğ-
rulamasıdır.

Ek-1 dışı ülkeler (Non-Annex I Parties): Sözleşmenin Ek-1 listesinde yer almayan genellikle gelişmekte olan taraf 
ülkelerdir. 

Ek-1 ülkeleri (Annex-1 Parties): BMİDÇS’nin Ek-1 listesinde yer alan taraf ülkeler. Bu ülkeler arasında Türkiye 
1992 yılında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’nde yer almış ülkeler yanında, ekonomisi geçiş 
sürecinde olan Rusya, Baltık ve Doğu Avrupa ülkeleri de bulunmaktadır. 

Ek-Faydalar (Co-Benefits): Azaltımla ilgili projelerde aynı zamanda diğer bazı faydaların (insan hakları, gelir 
seviyesinin artması, vb.) da elde ediliyor olması.

Ekosistem Hizmetleri (Ecosystem Services): Ekosistemlerin insanlara sağladığı faydalar.

Emisyon Faktörü (Emission Factor): Aktivite verisinin çarpılarak salımın hesaplandığı katsayı. Örneğin araçla-
rın litre başına karbondioksit eşdeğeri salım miktarı (kg CO2 eq/L) veya organik toprakların işlenmesi ile hektar 
başına N2O salımı. 

Etki Zinciri (Causal Chain): Genel etki tepki prensibi çerçevesinde bir azaltım faaliyetinin sera gazı salımı azal-
tımına nasıl bir süreçte etki ettiğini gösteren diyagram veya süreç. 

Ex-Ante Değerlendirme (Ex-Ante Assessment): Bir azaltım faaliyetinin etkilerinin önceden tahmin edilmesi. Ex-
Act modeli buna örnek verilebilir. 

Ex-Post değerlendirme: faaliyet sırasında veya sonrasında yapılan değerlendirmedir. 
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Gelişmiş Orman Yönetimi (Improved Forest Management): Karbon tutumunu en üst seviyeye ulaştırmayı amaç-
layan orman yönetim yaklaşımı.

İklim Değişikliğine Uyum (Climate Change Adaptation): Doğal veya antropojenik bir sistemin iklim değişikliği 
gibi olumsuz dış etkilerine karşı işleyişini koruyabilmesi.

Kaçak (Leakage): Bazı proje aktiviteleri sera gazı salımı yönünden istenmeyen negatif sonuçlar doğurabilir. 
Örneğin orman kesiminin önlendiği bir projede insanlar yakacak odun ihtiyaçları için başka alanlara yönelip 
çevredeki diğer ormanlara zarar verebilir. Projenin ilk başta pek kestirilemeyen bu tip kararlı etkileri sonuca 
olumsuz etki edebilir. Ana metinde daha detaylı olarak açıklanmıştır.

Kapasite Geliştirme (Capacity Building): İklim değişikliği kapsamında gelişmekte olan veya ekonomisi geçiş sü-
recinde olan ülkelerde kişisel veya kurumsal anlamda teknik kapasitenin geliştirilmesi ile bu ülkelerin BMİDÇS 
raporlama ve uygulama standartlarını sağlama yeteneğinin geliştirilmesi. 

Karbon Havuzu (Carbon Pool): Rezervuarla benzer anlamda kullanılmakla beraber belli depolama kapasitesine 
sahip ve sürekli bir salım ve tutumun gerçekleştiği karbon depolarıdır. AKAKDO sektörü kapsamında karbon 
havuzları biyokütle, ölü organik madde, toprak ve hasat edilmiş orman ürünlerini ifade etmektedir.  

Karbon Rezervuarı (Carbon Reservoir): Karbon, yeryüzündeki döngüsü sırasında bazı biyotik ve abiyotik yapı-
larda birikmekte veya depolanmaktadır. Bunlara karbon rezervuarı adı verilmektedir. Çok farklı bilim dalların-
da farklı şekillerde tanımlanmakla beraber iklim değişikliği sektöründe genellikle 4 karbon rezervuarından söz 
edilebilir; yeraltındaki fosil kaynaklar, okyanuslar, biyosferdeki canlılar ve atmosfer. 

Karbon Standardı (Carbon Standard): Karbon projelerini sertifikalandırma sürecinde kullanılan teknik kriter, 
metot ve uygulamaları içeren dökümanların yer aldığı, önceden belirlenmiş norm ve koşullar.

Karbon Tutumu (Carbon Removal): Bitkiler tarafından fotosentezle atmosferden karbondioksitin çekilmesi ve 
depolanması yanında yeni teknolojilerle (yakala ve depola: capture and storage) tutulan karbonun yeraltına en-
jekte edilmesi ile jeolojik depolama. 

Karbon Yutağı (Carbon Sink): Bir karbon rezervuarında salımdan çok tutumun gerçekleşmesi yani karbonun de-
polanması durumu. Hızlı büyüyen genç orman meşçereleri karbon yutağıdır fakat yaşlı meşçereler yutak olma-
yabilir. Büyümenin yavaşlaması sonucu fotosentez ile solunum-ayrışma birbirini dengeleyebilir yada net tutum 
sıfırlanabilir hatta bazı durumlarda salıma dönüşebilir. 

Katkısallık (Additionality): Emisyon azaltımları veya tutumlar projesiz duruma göre katma bir etki yaratmalıdır. 
Yani proje BAU (business as usual - normal gidişat) duruma göre fazladan azaltım veya tutum sağlıyor olmalıdır. 
Ana metinde daha detaylı olarak açıklanmıştır.

Kırılganlık (Vulnerability): Bir sistemin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine (aşırı hava olayları ve değişken-
lik) karşı duyarlılık derecesini ifade eder.

Kyoto Protokolü (Kyoto Protocol: KP): BMİDÇS kapsamında ve onunla ilişkili fakat ayrı bir onaylanma sürecine 
tabi, yasal bağlayıcılığı olan uluslararası anlaşma. 

Mavi Karbon (Blue Carbon): Okyanuslar, denizler ve kıyı ekosistemlerinde tutulan karbon. Karasal ekosistem-
lerce tutulan karbona ise yeşil karbon adı verilmektedir. 

Onaylama (Validation): Projenin bağımsız denetleyici tarafından belli bir standarda göre ön değerlendirmesi. 

Ölçülebilirlik, Raporlanabilirlik ve Doğrulanabilirlik (Measurable, Reportable, Verifyable: MRV): Başta karbon 
projeleri veya envanterleri olmak üzere her türlü verinin ve hesaplama algoritmasının güvenilirlik seviyesinin 
iyileştirilmesini ifade eder. Genellikle ülkeler arasında belli ölçüde farklılık gösteren çeşitli MRV sistemlerinden 
söz edilebilir. Ölçülebilirlik, sistemin ilk aşamasını ifade etmektedir. Yapılan ölçümlerin belli standartlarda ya-
pılıyor olması gereklidir. Çünkü farklı ölçüm şekilleri ve metotları tutarlılığa zarar verebilir. Örneğin ölü örtü ör-
neklemelerinde, bazı örneklemelerde 2, bazılarında 5 kuadrat alınması durumunda sonuçlarda tutarsızlık ortaya 
çıkabilir. Aynı standart sayıda ve metotla örnekleme yapılmalıdır. Raporlanabilirlik elde edilen verilerin doğru, 
şeffaf, tutarlı ve zamanında raporlanmasını ifade eder. Doğrulanabilirlik ise elde edilen verilerin başka verilerle 
doğrulanmasını ve tekrarlandığında aynı sonuçları vermesini ifade etmektedir. Örneğin yersel yöntemlerle elde 
edilmiş olan verilerin uzaktan algılama verileri ile eşleştirilmesi  veya bir arazi ölçümünün başka bir ekipçe 
tekrarlanması ve sonuçlarının bu şekilde kontrol edilmesi şeklinde uygulanabilir. Ulusal sera gazı envanterleri-
nin BMİDÇS kapsamında uzmanlarca kontrol edilmesi de bir kontrol ve doğrulama mekanizması olarak değer-
lendirilebilir. Zira envanter sonuçlarımız bir ölçüde diğer ülkelerle karşılaştırılabilmektedir. BMİDÇS internet 
sayfasında sera gazı salımlarının karşılaştırılması ile ilgili bir bölüm yer almaktadır.
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Önlemler Alınmamış Senaryo (Bussiness as Usual Scenario): Genellikle azaltım projeksiyonlarında kullanılan 
bir kavramdır. Gelecekteki durumun geçmişteki durumun herhangi bir önlem alınmadan devam ettiği varsayı-
mına dayanmaktadır. 

Politika ve Önlemler (Policies and measures: PAMs): BMİDÇS veya KP kapsamında sera gazı azaltımı yönünde 
atılan adımları ifade eden faaliyetler. AKAKDO sektörü ile ilişkili olarak örnek vermek gerekirse bir ağaçlan-
dırma kampanyası veya mera ıslah projesi olabilir. Tüm sektörlerdeki PAM’ler toplandığında bir ülkenin belli 
dönemde gerçekleştirdiği veya planladığı toplam azaltım elde edilir. İki Yıllık Rapor (BR) ve Ulusal Bildirim 
(NC) raporlamalarında PAM’lere yer verilir.

REDD-plus (REDD+): Gelişmekte olan ülkelerde ormansızlaşma ve orman bozulumundan kaynaklanan salımla-
rın azaltılması yanında koruma, ormanların sürdürülebilir yönetimi ve karbon stoklarının artırılmasını kapsayan 
proje yaklaşımı.  

Salım (Emission): Herhangi bir karbon havuzundan atmosfere gerçekleşen geçişler salım olarak ifade edilir. 
“salınım” olarak yaygın biçimde yanlış kullanılmaktadır. Salınım kelimesi fizik biliminde sıkça kullanılan İngi-
lizce oscillation kelimesinin Türkçe karşılığıdır. 

Sera Gazı (Greenhouse Gas): Küresel ısınma ve iklim değişikliğine sebep olan atmosferik gazlar. AKAKDO 
sektöründe başlıca sera gazları karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazot oksit (N2O) dur. 

Siyah Karbon (Black Carbon): Fosil ve biyoyakıtların tam olarak yanmamasıyla ortaya çıkan partikül madde-
lerdir. Güneş ışınlarını tamamen absorbe ettikleri için siyah karbon olarak adlandırılmaktadır. Başlıca salım 
kaynakları orman yangınları, anız yakımı, dizel motorlar ve her türlü odun/kömür yakımıdır. Karbondioksitten 
sonraki en etkili sera gazı olarak ifade edilmesine karşın çok önemli bir farkı vardır. Siyah karbonun atmosferik 
ömrü birkaç günle birkaç hafta arasındadır. Karbondioksite göre küresel ısınma potansiyeli 460-1500 kat fazla-
dır. Diğer önemli yan etkileri de hava kirliliğine yol açması, üzerinde biriktiğinde kar erimesini hızlandırması ve 
yağmur oluşumunda yoğunlaşma çekirdeği olarak rol oynamasıdır. 

Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable Development): Günümüz ihtiyaçları yanında gelecek nesillerin ihtiyaçla-
rının da dikkate alındığı kalkınma yaklaşımı. 

Süreklilik (Permanence): Karbon azaltım projelerinde tutum veya emisyon azaltımının süresi önemlidir. Özellik-
le arazi kullanma ve ormancılık sektöründe doğal sebepler veya insan etkisiyle (taşkın, yangın, hastalık zararı, 
vb.) proje zarar görebilir. Dolayısıyla AFOLU projelerinde, özellikle ormancılık projelerinde geçici bir kredilen-
dirme sistemi geliştirilmiştir. Bu kredilendirme genellikle 5-30 yıl arası sürede sonlanır, sonra yenilenebilir veya 
yeniden satılabilir.
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Öte yandan ülkemizde FSC sertifikasyonu yapan ak-
redite olmuş kurumların varlığı olumlu öncü bir adım 
olarak görülebilir. Zira karbon sertifikasyonunda da 
benzer bir süreç söz konusudur. 

Konuyu biraz daha açarsak: karbon projelerinin ti-
carete konu olabilmesi için sertifikalandırılmaları 
gerekmektedir. Sertifikalandırma; projenin kalite ve 
kredibilitesinin garanti altına alınması amacıyla ba-
ğımsız ve güvenilir kuruluşlarca yürütülen onaylama 
(validation) ve doğrulama (verification) işlemidir. Ser-
tifikalandırılması için projenin belirlenen standartlara 
uygun olması gerekmektedir. Dolayısıyla bir karbon 
sertifikalandırma sistemi için gereken bileşenler;

I. Yayınlanmış standart,

II. Akreditasyon kurulu,

III. Sertifikasyonu yapacak akredite olmuş 
kuruluşlardır.

Yayınlanmış standart; açık, anlaşılabilir ve ulaşılabilir 
olmalıdır. Akreditasyon kurulu aslında sertifikasyonu 
yapacak kuruluşları sertifikalandıran bir yapıdır. Ül-
kemizde bu kurum Türk Akreditasyon Kurumu’dur. 
Bu yapı tarafından akredite olmuş olan kuruluşlar ya-
yınlanmış standartlar çerçevesinde projelerin onayla-
ma ve doğrulamasını yapmaktadır. Dolayısıyla aslında 
uluslararası standartlar kullanılacaksa, ülkemizde ge-
riye kalan 2 bileşen de mevcuttur. Yapılması gereken 
bu 2 bileşenin orman karbonu sistemine uyarlanması-
dır. Bu da aslında bir kapasite geliştirme konusudur. 

Giriş

Geçmiş 20 yıl içerisinde dünya genelinde çok sayıda 
ormancılık projesi farklı kapsam ve çerçevede karbon 
piyasalarına konu olmuştur. Ormancılık projeleri için-
de en yüksek paya REDD+ projeleri sahiptir. REDD+ 
projeleri gönüllü karbon piyasalarının genelinde de ön 
plana çıkmaktadır. Yaklaşık 200 M USD hacmindeki 
gönüllü karbon piyasasında REDD+ projelerini rüzgar 
ve katı atık metan projeleri takip etmiştir. (Hamrick 
ve Gallant, 2017). Yine Hamrick ve Gallant (2017)’ye 
göre - satılan karbon miktarının 63.4 Mt CO2 eq oldu-
ğu düşünülürse - ortalama fiyat ton başına 3 USD’nin 
biraz üzerinde seyretmiştir. Gönüllü karbon piyasası 
işlemlerinin 21.5 Mt CO2 eq’ı uzak doğu (ortalama 1.6 
USD/ton CO2 eq), 10.1 Mt CO2 eq Kuzey Amerika, 5.8 
Mt CO2 eq’si Latin Amerika ve yine aynı miktarda 
Afrika’da gerçekleştirilmiştir. Uzak Doğu’daki düşük 
fiyatlamaya nazaran diğer bölgelerde fiyat genellikle 
3-5 USD/ton CO2 eq aralığında gerçekleşmiştir. Kı-
saca küresel bazda karbon fiyatı gönüllü piyasalarda 
istenen seviyeden çok uzak gerçekleşmiştir. 

Gönüllü karbon piyasalarında süreç Şekil 1’deki gibi 

işlemektedir. Akredite olmuş aracı kurumlar bağım-
sız denetçiler yardımıyla satışa konu karbon projesinin 
onayı, doğrulaması ve belgelendirmesini gerçekleş-
tirmekte ve çoğu zaman proje karbonun pazarlanma-
sında da rol oynamaktadırlar. Kırmızı kesikli çizgiyle 
gösterilen kısım sertifikasyon sürecini kapsamakta, 
bu süreçte projenin amaçlarına uygun standart kul-
lanılmaktadır. Orman karbon projelerinde halen en 
yaygın kullanılan standartlar VCS ve Gold Standart’ 
tır. Ülkemizde farklı sektörlerde Türk Akreditasyon 
Kurumu tarafından akredite edilmiş aracı kurumlar 
yer almaktadır. Bu kurumlar Sera Gazı Emisyonları-
nın Takibi Hakkındaki Yönetmelik (2014) kapsamın-
da kuruluşların karbon salımlarını izlemekte, rapor-
lamakta ve doğrulamaktadırlar fakat proje bazında 
izleme, raporlama ve doğrulama biraz daha karmaşık 
bir süreç olarak görülebilir. Ormancılık sektörünün 
getirdiği karmaşıklık da buna eklendiğinde ormancı-
lık ve arazi kullanma konulu karbon projelerinin ser-
tifikasyon sürecinin düşünülenden daha zor ve zaman 
alıcı, dolayısıyla masraflı olabileceği hesaba katılmalı-
dır. Mevcut Durum Raporunda bazı aracı kurumların 
sertifikasyon süreçleri için talep ettikleri ücretler de-
taylı biçimde açıklanmıştır. 

Şekil 1. Karbon projelerinin tipik geliştirme safhaları ve sertifikasyonun yeri (Hamrick ve Gallant 2017’den değiştirilerek).
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Tabii burada karbon şirketlerini orman karbonu için 
akredite olmaya teşvik edecek bir yapının ortada ol-
madığının da altını çizmek gerekmektedir. Zira ortada 
proje yoksa karbon şirketlerinin de bu konuda istekli 
olması beklenemez. Proje olması için ise yeterli mik-
tarda gerçek ve katkısal bir karbon tutumu söz konusu 
olmalıdır.

Konu irdelendiğinde karbon ticaretinin açıklığa ka-
vuşması için karbonun bedeli (carbon price) kavramı-
nın anlaşılması gerekmektedir. Karbonun bedeli kav-
ramı, azaltım anlamında oldukça olumlu bir yaklaşım 
olarak kabul edilmektedir. Karbonu salan kişi ve ku-
rumların bunun bedelini ödemesi gerektiği mantığını 
temel almaktadır. Bundan yola çıkılarak 1 ton CO2 at-
mosfere salımı için bir bedel hesaplanmalıdır. Bunun 
için de farklı yaklaşımlar söz konusu olabilir. Karbon 
vergisi ile bedel ödetilebilir. Örneğin uçak bileti gibi 
sera gazı salımına neden olabilecek her türü faaliyete 
vergi konulabilir. Diğer bir yaklaşım ise sınırlandırma 
ve ticarettir (cap and trade). Bu yaklaşımda ülke ve ül-
kedeki her sektör için üst salım miktarı belirlenir (al-
lowances) ve bunun aşılmaması için karbon ticaretinin 
yapılması sağlanır. Fazla karbon salanlar az salanların 
kredilerini satın alarak salım seviyelerini dengelerler. 
Bu durum ise ortaya karbon piyasalarının çıkmasını 
sağlar. Dünyada uluslararası iklim değişikliği ile mü-
cadele sürecinin ortaya çıkardığı iki tür karbon piya-
sası bulunmaktadır; zorunlu (compliance) ve gönüllü 
(voluntary) karbon piyasaları. Zorunlu karbon piyasası 
sera gazı emisyonlarını yasal olarak hesaplamak zo-
runda olan şirket ve devletlerce kullanılmaktadır. En 
çok bilinen örneği ETS (AB Karbon Ticaret Piyasası) 
olup bu piyasalara sera gazı azaltım politikaları yön 
vermektedir. Gönüllü piyasalarda ise karbon kredi-
sinin ticareti gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu 
iki karbon piyasa sisteminin boyutları çok farklıdır. 
Zorunlu karbon piyasalarının değeri 2008 yılında 119 
milyar dolarken, 2011 yılında artış göstererek 176 mil-
yar dolara çıkmış (piyasa hacmi yaklaşık 10.3 milyar 
ton CO2 eq.), gönüllü piyasaların değeri ise 2008’de 
704 milyon dolardan, 2012 yılında 524 milyon dola-
ra (piyasa hacmi yaklaşık 100 milyon ton CO2 eq.) 
düşmüştür (Hamilton ve ark., 2008; Peters-Stanley ve 
Yin, 2013). Düzenlenmiş piyasaların tüm karbon pi-
yasa hacmindeki payının yaklaşık %99 olduğu görül-
mektedir.

Türkiye’de ise Nisan 2014 itibariyle 308 proje gönüllü 
karbon piyasasına konu olmuştur. Bunların yaklaşık 
yarısını hidroelektrik santralleri (HES), üçte birini ise 
rüzgâr santralleri (RES) oluşturmuştur. Atık, enerji 
verimliliği ve jeotermal santraller ise daha geri planda 
kalmıştır. Bu projelerin toplam azaltım kapasitesi 21 
milyon ton CO2 eq yakındır. 2014 yılından sonra gö-
nüllü piyasa karbon projeleri ile ilgili Bakanlıkça veri 
paylaşımı olmamıştır. Genel izlenim projelerin azaldı-
ğı yönündedir. Bursa Belediyesi tarafından gerçekleş-
tirilmiş olan bir projenin sertfikasyon detayları fikir 
vermesi bakımından aşağıda yer almaktadır.. 

Gönüllü karbon piyasasına konu olan projeler Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığınca 9 Ekim 2013 Tarihli ve 
28790 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü-
ğe giren Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği 
kapsamında kayıt altına alınmaktadır. Bu tebliğe göre, 
Türkiye’de Gönüllü Karbon Piyasaları kapsamında 
karbon sertifikası elde eden proje sahiplerinin proje-
lerine ait proje tasarım belgesi, onaylama raporu ve 
doğrulama raporlarını, projenin karbon sertifikasının 
elde edilmesini müteakip 30 gün içerisinde http://on-
line.cevre.gov.tr/ web adresinden Bakanlığa iletmeleri 
gerekmektedir.

Örnek Proje 1 - Bursa Hafif Raylı Sistem 2. Aşama 
Projesi1

Bursa Hafif Raylı Sistem Projesi 2. Aşaması Projesi 
halihazırdaki sisteme iki yeni hat eklenmesinden ve 
yeni tren setleri alınmasından oluşmaktaydı. Projede 
standart olarak VCS (Doğrulanmış Karbon Standar-
dı) seçildi ve tescil işlemleri danışman ekibi tarafın-
dan yürütülerek 2013 yılı Aralık ayında tamamlandı. 
Temmuz 2015 – Haziran 2016 arasındaki ilk izleme dö-
neminde sağlanan sera gazı emisyon azaltımı miktarı 
bağımsız kuruluşlarca denetlenerek doğrulandı. Buna 
göre, projede aynı dönemde yapılan azaltım miktarı 
7.092 ton CO2e olarak kayıtlara geçti ve sertifika-
landırıldı. Projenin detayları ve çalışma kapsamında 
hazırlanan raporlar ve doğrulama raporlarıysa proje 
geliştiricisinin de tercihi doğrultusunda kamuya açık 
şekilde paylaşılmakta. Projede beklenen azaltım ve 
gelir hedefleri gerçekleşmemiştir. Hedefler ve gerçek-
leşme durumları aşağıda özetlenmiştir.

Tahmini 
(ortalama) 
yıllık azaltım 
miktarı 
(ton CO2e)

14.794

Doğrulama 
döneminde 
gerçekleşen 
yıllık azaltım 
miktarı 
(Temmuz 
2015-Haziran 
2016)

7.092

Beklenen 
ortalama VCU 
fiyatı 
(Euro/ton)

9
2018 ortalama 
VCU fiyatı 
(Euro/ton)

2.08

VCU satışından 
beklenen yıllık 
gelir (Euro)

133.146

VCU satışından 
gerçekleşen 
azaltım 
üzerinden 
şu anda elde 
edilebilecek 
gelir (Euro)

14.751

Tablodan da görülebileceği gibi azaltım miktarı ve 
elde edilebilecek gelir seviyesi beklenenin altında kal-
mış gibi görünmektedir. Proje ve benzer projeler kap-
samında yapılan değerlendirmelere göre halen gönül-
lü karbon piyasalarında fiyat çok düşük (0.50-2 USD 
aralığında) seyretmekte, projeler çok büyük oranda 

1  Arif Can Gündoğan. İklim Haber. 2018. Türkiye’de Bir Beledi-
yeden İlk Gönüllü Karbon Azaltım Projesi ve Düşündürdükleri.
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özel sektör tarafından geliştirilmekte, sertifikasyon 
Gold Standart veya VCS tarafından gerçekleştirilmek-
tedir. 

Küresel düzlemde ise 2012 itibariyle liderlik %20 ile 
RES’lerde olup bunları %12 ile ağaçlandırma/yeni-
den ormanlaştırma, %9 REDD+ ve ormansızlaşma-
nın önlenmesi, %8 temiz ocak fırını dağıtılması, %7 
büyük HES projeleri takip etmektedir. Sürdürülebilir 
ve iyileştirilmiş orman yönetimi projelerinin payı ise 
%5 olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2012 yılında or-
mancılık ve arazi kullanımı konulu projelerin toplam 
oranı %32 olarak gerçekleşmiştir (Peters-Stanley ve 
Yin, 2013). 

Bu rakamsal verilerden gönüllü piyasaların önemsiz 
olduğu anlaşılmamalıdır. Gönüllü piyasalar Kyoto me-
kanizmasına dahil olmayan ülkelerde önemli bir azal-
tım aracıdır. Gönüllü karbon piyasalarının bazı avan-
tajları şu şekilde sıralanabilir (Bayon ve ark., 2009; 
Arı, 2010);

• Düşük işlem maliyeti ve daha az bürokratik prosedür
• İnovatif ve yaratıcı proje konuları
• Başlangıç için genellikle finansal kaynak gerektir-

memeleri

Gönüllü karbon piyasalarından yararlanılabilen Türki-
ye’de bu sayede gerçekleşebilecek azaltım potansiyeli 
yenilenebilir enerji, enerjinin etkin kullanımı ve atık 
sektörlerinde 2013-2020 dönemi için 1.72 milyar ton 
olarak hesaplanmaktadır (Arı, 2010). 

Karbon Projelerinde Onaylama ve Doğrulama

Onaylama (validation) ve Doğrulama (verification) 
kavramları karbon proje sertifikasyonunda kritik aşa-
malardır. Onaylama ve Doğrulama süreçlerinin içeriği 
ve aşamaları bazı farklılıklar gösterse de genellikle şu 
şekilde özetlenebilir (Tablo 1);

Projelerden elde edilen karbon kredilerinin ihtiyaç 
duyan veya gönüllü olarak almak isteyen kuruluşlara 
satılabilmesi için uluslararası kriter ve standartlara 
uyumlu olmaları beklenir. Bu standartlar sayesinde 
alıcı kuruluş projede hedeflenen karbon faydasının 
gerçekleştiğini net biçimde garanti altına almış olur. 
Projeler sertifikalandırılmak üzere onaylama ve doğ-
rulama aşamalarından geçerler. İlk aşama olan onayla-
mada proje dökümanında yer alan bilgi ve varsayımlar 
gözden geçirilir ve onaylanır. Akredite olmuş bir de-
netçi proje tasarımını belli bir standarta göre inceler 
ve onaylar. Bu değerlendirmenin amacı projenin ilgili 
standartın kriterlerine uyup uymadığı ve proje tasa-
rımının hedeflenen azaltım seviyesini sağlayıp sağ-
lamayacağıdır. Onaylanan projeler “kredilendirmeye 
uygun” olarak değerlendirilir. 

Doğrulama ise projenin uygulama sürecinde belli aşa-
malarda gerçekleştirilen bir değerlendirmedir. Uydu 
görüntüleri, envanter verileri veya arazi ölçümleri ile 
üçüncü bir tarafça gerçekleştirilir. 

Tablo 1. Onaylama ve doğrulama aşamaları (American 
Carbon Registry, 2012’den değiştirilerek).

Onaylama Doğrulama

Proje sınırlarının 
onaylanması Veri örnekleme planı

Proje baz senaryo 
ve varsayımlarının 
onaylanması

Arazi ve büro 
çalışmasının 
denetlenmesi

Katkısallığın onaylanması Hata seviyesi kontrol

Hesap metotlarının 
onaylanması

Hesaplamaların ve 
veri kaynaklarının 
doğrulanması

Proje süresinin 
onaylanması

Kaçak 
değerlendirmelerinin 
doğrulanması

Risklerin onaylanması

Proje kaçaklarının 
değerlendirmesi ve 
onaylanması

Çevresel ve sosyal etkilerin 
onaylanması

QA/QC prosedürünün 
onaylanması

Projeler birçok durumda hem karbon hem de sosyo-
ekonomik faydalar sağlayabilir. Bu tip projeler 2 farklı 
standarta göre de doğrulanabilir. Örneğin karbon için 
VCS, yerel toplum, biyoçeşitlilik gibi faydalar içinse 
CCB. Onaylama ve doğrulama süreçlerinde üzerinde 
durulan önemli proje kriterleri aşağıda açıklanmıştır.

Katkısallık (Additionality)

Katkısallık konusu iklim projelerinde temel kriter-
dir. Katkısallık normal koşullarda (BAU) yapılması 
düşünülmeyecek bir faaliyetin iklim değişikliği ile 
mücadele gerekçesi ile yapılacak olması anlamına 
gelmektedir.  Dolayısıyla katkısallığın ortaya çıkması 
için “proje ile elde edilecek karbon kredisinin projesiz 
durumda (BAU) ortaya çıkmamış olacağı” kriterinin 
yerine getirilmiş olması gerekir. Tersten okursak “pro-
je gerçekleştirilmemiş olsaydı da ortaya çıkacak” olan 
bir kredinin katkısallığından söz edilemez. Dolayısıyla 
katkısallık kriterini yerine getirmek için projenin ön-
celikle önceden planlanmış ve ilan edilmiş azaltım fa-
aliyetlerinden birisi değil, onlara ek bir faaliyet olması 
gerekmektedir. Bu durumda ortaya çıkan ikilem önce 
baz senaryonun mu hesaplanması, yoksa katkısallığın 
mı ortaya konulması gerektiği üzerinedir. Genel yak-
laşım önce katkısallığın ortaya konulması sonra baz 
senaryonun hesaplanması şeklindedir. Hem katkısal-
lığın hem de baz senaryonun aynı anda ele alındığı 
yaklaşımlar da mevcuttur. Bu durumda baz senaryo 
hesaplanır ve sonrasında baz senaryo emisyonlarının 
projeli durum emisyonundan yüksek olup olmadığı 
değerlendirilir. Yüksekse katkısallıktan söz edilebilir. 
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Katkısallığı tanımlarken finansal katkısallık ve tek-
nolojik katkısallık kavramlarından yararlanılabilir. 
Projenin finansal katkısallığı sağlaması için yapılacak 
faaliyetler sonucu ortaya çıkan karın olması gereken-
den düşük veya masrafların olması gerekenden yüksek 
olması gerekmekte, böylece elde edilecek karbon kre-
dilerinin bu açığı kapatması beklenmektedir. Teknolo-
jik katkısallık genellikle yeni bir teknolojinin piyasaya 
girişi veya yaygın kullanımı ile ilgilidir. Örneğin yeni 
üretilen ve dolayısıyla geleneksel sistemlere göre daha 
pahalı olan bir güneş enerjisi teknolojisinin proje saye-
sinde ve karbon kredileri kullanılarak yaygınlaştırıl-
ması. Bu ikisi dışında farklı katkısallık kavramları da 
söz konusu olabilir. Bunlardan bazıları;

	Yatırım katkısallığı,
	Düzenleyici katkısallık,
	Program ve proje katkısallığı,
	Çevresel katkısallık
	Bariyer katkısallığı

Katkısallığı ortaya koymak amacıyla çeşitli testler 
(metotlar) önerilmektedir. Bunlar;

i. Kriterlerin sorgulandığı bir checklist
ii. Bariyer analizi

iii. “Türünün ilk örneği” sorgulaması

Proje Kaçakları (Leakage)

Proje kaçakları kavramı zaman zaman dolaylı emsiyon 
kavramı ile karıştırılmaktadır. Dolaylı emisyon kav-
ramı proje faaliyetleri sonucu değil ama faaliyetlerin 
etkileri sonucu ortaya çıkan salımlardır. Örneğin hay-
vansal atıkların rüzgarla savrulup birikmesi ve ayrışa-
rak emsiyona neden olması dolaylı bir salımdır. Kaçak 
ise proje faaliyetleri nedeniyle proje alanı dışındaki 
alanlarda gerçekleşen salım artışı veya tutum azalması 
olarak tanımlanabilir. Proje alanında durdurulan bazı 
faaliyetlerin proje alanı dışına taşması kaçak oluşumu-
na yol açabilir. Örneğin proje alanında yakacak odun 
temininin azaltılması veya önlenmesi sonucu yöre hal-
kının diğer alanlara yönelmesi gibi.

Proje onaylama aşamasında proje yürütücüsünden ka-
çaklarla ilgili bir değerlendirme talep edilmektedir. 
Eğer kaçak mevcutsa ve hesaplanabiliyorsa bu miktarın 
proje karbon kazançlarından düşülmesi gerekmektedir. 

Süreklilik (Permenance)

Süreklilik (permanence) arazi kullanma ve ormancılık 
projelerinin önemli bir kriteridir zira bu tip projelerde 
istemsiz (unintentional) veya istemli (intentional) sü-
reksizlik (impermenance) söz konusu olabilir. İstemsiz 
veya istem dışı süreksizlik durumu yangın, taşkın, fır-
tına, böcek zararı gibi kontrol dışı etkenler nedeniyle, 
istemli süreksizlik ise arazi sahibinin projeden vaz-
geçmesi durumunda söz konusu olabilir. 

Birçok karbon proje sistemi süreksizlik riskini en aza 
indirmek üzere süreklilik risk analizi veya risklere 

karşı bir tampon kredi miktarını şart koşmaktadır. 
Risk analizi birçok risk tipini değerlendirmeye yöne-
liktir. Bunlar ekonomik, sosyal, çevresel, doğal afet 
gibi konularını kapsar. 

Karbon Dengeleme (Offset) Kavramı

Karbon dengelemesi kavramı bir kuruluşun sera gazı 
salımlarını dengelemek (kompanse etmek) üzere baş-
ka bir kuruluşca salım azaltımı veya tutum yapılması 
ve bu amaçla kredi transferi olarak ifade edilmektedir 
(Broekhoff ve ark., 2019). Transfer edilen karbon kre-
disi bir metrik ton CO2 eq sera gazını ifade etmekte 
olup sertifikasyonu devlet tarafından veya yetkilendi-
rilmiş bir kurumca gerçekleştirilebilir. Karbon kredi-
si, satın alan kurumca salımlarını dengelemek üzere 
kullanılmakta ve böylece sonlanmaktadır (retirement).

Küresel bazda önemli karbon dengeleme programları 
aşağıda verilmiştir (Tablo 2).

Karbon Piyasaları – Ormancılık Sektöründe 
Mevcut Durum Analizi

Proje kapsamında Dr. Hülya Kılıç Herandez tarafın-
dan hazırlanan Mevcut Durum Analizi Raporu içeriği 
aşağıda özetlenmiştir. 

Gönüllü karbon piyasalarının kurulduğu 2005 yılın-
dan 2018 yılına kadar İklim değişikliğine olan katkı-
sının 435.7 Mt CO2 eq’ten fazla olduğu hesaplanmak-
tadır. 2021-2035 yılları arasında 1,6-3,7 milyar ton 
karbon kredisi talebinin olacağı tahmin edilmektedir. 
Bu talebin bir kısmının gönüllü piyasada ormancılık 
projeleri ile sağlanması beklenmektedir.

Karbon kredileri alınırken belirli ölçütlere göre tercih 
edilmektedir. Bu ölçütler arasında, karbon kredisinin 
katkısallık garantisi, fiyatı, sertifikalandırma standar-
dı, satıcı veya projenin tanınmışlığı ve hikâyesi, sa-
tıcının reklam ve iletişim kapasitesi, güven, çevresel 
ve sosyal yararlar olduğu söylenebilir. Orman karbon 
projeleri hazırlanırken proje tipi, karbon standardı ve 
proje standardının ne olduğu netleştirilir, belirlenen 
standardın metodoloji, gereklilikler ve kurallarına 
göre sertifika başvurusunda bulunabilir.

2017 yılında hazırlanan Gönüllü Karbon Piyasası ra-
poruna (State of the Voluntary Carbon Markets 2017) 
göre 2016 yılında 65 ülkede yapılan denkleştirme pro-
jelerinde toplam 191,3 milyon USD tutarında 63,4 Mt 
CO2 eq işlem görmüştür. Bu denkleştirme (ofset) proje-
lerinin çok büyük bir kısmı Asya ve Okyanusya’dadır. 
Karbon kredileri ortalama Avrupa’da 1.2 USD / t CO2 
eq,  Okyanus’ya da ise 4.9 USD/ t CO2 eq düzeyinde 
alıcı bulduğu belirtilirken dünya denkleştirme (ofset) 
kredilerinin ortalamasının 2,5 USD/ t CO2 eq olduğu 
ifade edilmiştir. Ayrıca gönüllü piyasada kredi değeri, 
kapsamı, alıcılar, satıcıların yapısının 2007 yılına göre 
çok değiştiği, bölgesel hareketliliğin ise arttığı  (Afri-
ka, Asya, Avrupa, Latin Amerika veKarayipler, Kuzey 
Amerika ve Okyanusya) belirtilmektedir.
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Dünyada Gönüllü karbon piyasasında 2016 yılında 
karbon fiyatı t CO2 eq başına 0,50–50 USD arasında 
değişmiş, ortalama karbon fiyatı ise 3,84 USD/ t CO2 
eq olmuştur. Ormancılık sektörüne ait projelerden elde 
edilen karbon kredilerinin fiyatı da yaklaşık 0,7–70 
USD/ t CO2 eq arasında değişim göstermiştir. 

Türkiye gönüllü karbon piyasasına daha çok Gold 
Standard ile katılım sağlamaktadır. Ancak 2017 yı-
lından sonra özellikle enerji amaçlı VCS projelerine 
başvurulara çok büyük oranda artmıştır. Dünyada 
Gönüllü Karbon Piyasası raporuna göre Türkiye, 2016 
yılında ortalama karbon fiyatının değeri 1,1 t/CO2 eq, 
Hacmi 1,9 MtCO2 eq  dir.  Yenilenebilir enerji ve me-
tan ile ilgili projelerden elde edilen karbon kredileri bu 
piyasada işlem görmüş ancak ormancılık ile ilgili pro-
jeler olmadığından bu konuda herhangi bir işlem bu-
lunmamaktadır. Dünyada gönüllü karbon piyasasında 
en çok işlem gören standartlar VCS ve GS olmuştur.

Doğrulanmış Karbon Standardı (VCS), örneğin ağaç-
landırma karbonu projelerini 3 çeşit gider kalemi ka-
tegorisine ayırmıştır. Ağaçlandırma Karbon projesinin 
VCS sertifikasını alabilmesi için bu üç gider kalemi-
nin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Proje giderleri, projenin hazırlanması, geliştirilmesi 
ve uygulanması tamamen arazinin büyüklüğü, türü, 
konumu vb. durumuna göre değişmektedir. Bu neden-
le kesin bir maliyet cetvelinden bahsetmek mümkün 
değildir. Ancak yaklaşık maliyetler verilebilmektedir. 
Bir Doğrulanmış Karbon Standardı (VCS) sertifikası 
için başvurulduğunda hazırlık aşaması aşağıdaki yak-
laşık giderleri içermektedir (Tablo 3). 

2016 yılında Dünyada gönüllü karbon piyasasında or-
mancılık ve arazi kullanım projelerinin %82 si VCS 

tarafından sertifikalandırılmıştır. VCS sertifikalandı-
rılmasında en yaygın REDD + projeleri olmak üzere 
Ağaçlandırma (AR) ve karbon odaklı orman yönetimi 
(IFM) projeleridir.

Türkiye’ de Özel Sektörün Ağaçlandırma 
Projelerine  Yönelik Talebi ve İlgisi

Proje kapsamında Doç. Dr. Neşat ERKAN tarafından 
hazırlanan Ağaçlandırma ve Orman Karbonu Serti-
fikasyon Projelerine Olan Talep konulu rapor kapsa-
mında yapılan anket çalışması özel sektörün karbon 
odaklı projelere destek verme yönünde istekli olabile-
ceğini ortaya koymaktadır. Rapora göre zayıflıklar ve 
tehditler;

i. Katkısallığın (additionality) yeterince 
sağlanamayacak olması

ii. Ağaçlandırmada ve genel olarak projelerde 
mülkiyet sorunları

iii. Ağaçlandırma projeleri özellikle özel kişi ve 
kuruluşların yetersiz teknik bilgi ve tecrübe 
eksikliği

Fırsatlar ve güçlü yönler;

i. Özel sektörün ve orman ürünleri sanayisinin bu 
konudaki istekli duruşu,

ii. Ormancılık dışındaki sektörlerde gönüllü 
piyasalar için elde edilen tecrübeler

iii. OGM ilgili birimlerin karbon envanteri 
konusunda teknik kapasitesi 

iv. Endüstriyel ağaçlandırmalarla kombine 
edilebilme olanağı

v. Gönüllü karbon piyasalarında işlem görecek 
ağaç karbonu proje sertifikalarına olacak talep 
için ağaçlandırmanın ilgililer tarafından prestij 

Tablo 2. Karbon dengeleme programlarına örnekler (Broekhoff ve ark., 2019).

Hükümetlerce yürütülen dengeleme 
programları Lokasyon Kredi markası

Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) Düşük ve orta gelir 
seviyesinde ülkeler

Sertifikalandırılmış Emisyon Azaltımı 
(CER)

Kaliforniya Regüle Dengeleme Prog-
ramı ABD Air Resources Board Dengeleme Kredisi 

(ARBOC)

Ortak Uygulama (JI) Gelir düzeyi yüksek ülkeler Emisyon Azaltım Birimi (ERU)

Bölgesel Sera Gazı İnsiyatifi (RGGI) Kuzeydoğu ABD RGGI Dengeleme Birimi (ROA)

Alberta Emisyon Dengeleme Programı 
(AEOP) Kanada Alberta Emisyon Dengeleme Kredisi 

(AEOC)

Gönüllü Karbon Dengeleme Programları 
(STK’larca)

Amerikan Karbon Kaydı ABD Emisyon Azaltım Ton’u (ERT)

İklim Eylem Rezervi (CAR) ABD, Meksika İklim Rezerv Ton’u (CRT)

Gold Standart Uluslararası Doğrulanmış Emisyon Azaltımı (VER)

Doğrulanmış Karbon Standardı (VCS) Uluslararası Doğrulanmış Karbon Birimi (VCU))
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Proje hazırlık giderleri Miktarı (USD)

Ön Fizibilite Giderleri
(Initial Feasibility Assessment) 10-50 bin USD

Metodoloji Geliştirme
(Methodology Development) 30-200 bin USD

Proje alanı için gerekli her türlü harita, foto, uydu Görüntüleri 
vb. 
(Imagery & Analysis for Area Change Detection)

Eğer metodoloji onaylanmadıysa yeniden hazırlamak 
gerekebilir
4-30 bin USD (500 bin ha için)

Orman Envanteri
(Ground Truth / Forest Inventory) Ha da 0,5-2,0 $

Temel Karbon Senaryo Modeli 20-60 bin USD

PDD Taslak ve takibi
(PDD Drafting and Follow-up) 25-125 bin USD

İşin planlanması ve bütçesi 5-50 bin USD

Yasal İşlemler (Profesyonel) 
*Karbon için yasal / pazarlama haklarını açıklığa kavuşturma-
da arazi kullanım hakkının açıklığa kavuşturulması,
 *Ulusal-yerel katılım ve politikalarının kolaylaştırılarak kar-
bon otoriteleri ve DNA tarafından imzalanması

10-50 bin USD
.

Onaylama ( Validation) 10-60 bin USD

Yatırım Maliyetleri
Proje geliştirmek için hangi kaynaklar kullanılacak, 
nakit mi yoksa bir kaynaktan mı temin edilecek 
(banka …) vb

Diğer Giderler Beklenmeyen risklere bağlı gelişen giderler

Proje Uygulama Gider Kalemleri Miktarı (USD)

Yatırım Giderleri Proje sahasında tesis için harcanan giderler

Bakım Giderleri Ağaçlandırma sahasının bakım giderleri (3 yıl)

İzleme Giderleri

Arazi Kiralama giderleri Arazi değerinin %5 i(gerçek ve tüzel kişiler için)

Satış ve Diğer İşlemler Miktarı (USD)

Doğrulama (Verification, carbon) 30-50 bin USD (Her 5 yıl için)

Sertifika Kayıt Ücreti 0,03-0,8 USD /VCU

İssuance Levy (İhraç vergisi) 0,10 USD /VCU

Brokerlık Ücreti Kredi satış bedelinin % 3-10

Vergiler ve diğer düzenleme ücretleri Yatırım giderleri içinde devletin alacağı vergiler vb

Tablo 3. Proje Hazırlık Giderleri tablosu (Hawkins, 2011)
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olarak kabul edilmesi ve bir sosyal sorumluluk 
projesi olarak değerlendirilmesi 

Olarak tespit edilmiştir.

Sonuç ve Değerlendirme 

Ormancılık ve arazi kullanma sektöründe birçok pro-

je tipinden söz edilebilir. VCS tarafından geliştirilmiş 
olan standartlar içinde aşağıdaki proje tipleri yer al-
maktadır. Bu proje tipleri için standartlar geliştiril-
miş ve standartların atıfta bulunduğu teknik modül-
ler oluşturulmuştur. Sertifikasyonda kullanılabilecek 
standart ve modüller bunlar içerisinden seçilebilir. 

ORMAN ALANLARI

VM0003 Methodology for Improved Forest Management through Extension of Rotation Age

VM0004 Methodology for Conservation Projects that Avoid Planned Land Use Conversion in Peat Swamp 
Forests

VM0005 Methodology for Conversion of Low-productive Forest to High-productive Forest

VM0006 Methodology for Carbon Accounting for Mosaic and Landscape-scale REDD Projects

VM0007 REDD+ Methodology Framework (REDD-MF)

VM0009 Methodology for Avoided Ecosystem Conversion

VM0010 Methodology for Improved Forest Management: Conversion from Logged to Protected Forest

VM0011 Methodology for Calculating GHG Benefits from Preventing Planned Degradation

VM0012 Improved Forest Management in Temperate and Boreal Forests (LtPF)

VM0015 Methodology for Avoided Unplanned Deforestation

VM0029 Methodology for Avoided Forest Degradation through Fire Management

VM0035 Methodology for Improved Forest Management through Reduced Impact Logging

VM0037 Methodology for Implementation of REDD+ Activities in Landscapes Affected by Mosaic Defores-
tation and Degradation

TARIM ALANLARI

VM0017 Adoption of Sustainable Agricultural Land Management

VM0021 Soil Carbon Quantification Methodology

VM0022 Quantifying N2O Emissions Reductions in Agricultural Crops through Nitrogen Fertilizer Rate 
Reduction

MERA ALANLARI

VM0009 Methodology for Avoided Ecosystem Conversion

VM0026 Methodology for Sustainable Grassland Management (SGM)

VM0032 Methodology for the Adoption of Sustainable Grasslands through Adjustment of Fire and Grazing

SULAK ALANLAR

VM0004 Methodology for Conservation Projects that Avoid Planned Land Use Conversion in Peat Swamp 
Forests

VM0024 Methodology for Coastal Wetland Creation

VM0027 Methodology for Rewetting Drained Tropical Peatlands

VM0033 Methodology for Tidal Wetland and Seagrass Restoration

VM0036 Methodology for Rewetting Drained Temperate Peatlands
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Bu modüllerden ve ilgili kaynaklardan yola çıkılarak 
ülkemizde olası azaltım projeleri aşağıda açıklanmıştır 

(Tablo 4).

Tablo 4. Ormancılık sektöründe ülkemiz açısından olası azaltım projeleri.

Proje tipi İngilizcesi Açıklama
Karbon azaltım 
potansiyeli 
(tahmini)

Gelişmiş orman 
yönetimi

Improved forest 
management

Bu genel bir karbon odaklı orman yönetim proje şeklidir. 
Genellikle üzerinde durulan yönetim uygulamaları;
(1) İdare süresinin uzatılması,
(2) Hastalıklı ve degrade bireylerin uzaklaştırılmasını baz 
alan seçme aralama kesim,
(3) Büyümeyi yavaşlatıcı rekabetçi çalı ve alt tabaka 
bireylerin uzaklaştırılması,
(4) Orman içi boşlukların tamamlanması,
(5) Biyokütle ve dolayısıyla karbon stoklarını artırıcı her 
türlü uygulama.

Yüksek

İdare süresinin 
uzatılması yoluyla 
gelişmiş orman 
yönetimi

Improved Forest 
Management 
through 
Extension of 
Rotation Age

İdare süresinin uzatılması karbonun arazide korunması 
yoluyla gerçekleştirilen bir azaltım proje mantığıdır. 
En üst düzey odun hammaddesi elde etmeye yönelik 
düzenlenmiş idare süresi arazide daha yüksek oranda 
karbon tutma amacıyla 10-20 yıl gibi sürelerde 
uzatılabilir. 

Orta

Verimsiz 
ormandan verimli 
ormana dönüşüm 
(rehabilitasyon)

Conversion of 
Low-productive 
Forest to High-
productive Forest

Rehabilitasyon yoluyla birim alanda düşük artım ve stoğa 
sahip alanlara yöneliktir. Baz senaryoya göre karbon 
stoğu ve yıllık artım değerleri çeşitli yöntemlerle artırılır.

Orta

Ekosistem 
dönüşümünün 
önlenmesi

Avoided 
Ecosystem 
Conversion

Birim alanda daha yüksek karbon stoğuna sahip 
ekosistemden (orman, sulak alan vb.) daha düşük seviyede 
stoğa sahip arazilere (mera, tarım, yerleşim vb.) dönüşüm 
engellenir. Örneğin il gelişme planında orman arazisine 
bir yol yapılması planlanmış ise ve çevresel kaygılarla 
bu yol yapımından vazgeçilirse bu proje tipi gündeme 
gelebilir. 

Yüksek

Üretim ormanından 
koruma ormanına 
geçiş yoluyla gelişmiş 
orman yönetimi

Improved Forest 
Management: 
Conversion 
from Logged to 
Protected Forest

Üretim ormanı olarak işletilen bir orman çevresel 
kaygılarla koruma ormanına dönüştürüldüğünde gündeme 
gelebilir.  

Yüksek

Ilıman ve soğuk 
kuşaklarda gelişmiş 
orman yönetimi

Improved Forest 
Management in 
Temperate and 
Boreal Forests

Çeşitli yönetsel ve silvikültürel uygulamalar ile orman 
alanındaki karbon stoğu artırılırsa bu proje tipi gündeme 
gelebilir. 

Orta-Yüksek

Plan dışı 
ormansızlaşmanın 
önlenmesi

Avoided 
Unplanned 
Deforestation

Planlama dışı yani beklenmedik sebeplerle ortaya 
çıkabilecek ormansızlaşmanın önlenmesi durumunda söz 
konusu olabilir. 

Yüksek

Yangın yönetimi ile 
orman bozulmasının 
önlenmesi

Avoided Forest 
Degradation 
through Fire 
Management

Daha etkin bir yangın yönetimi ile orman bozulmasının 
önlenmesi söz konusu olduğunda gündeme gelebilir. Orta

Düşük etkiye sahip 
üretim ve transport 
yoluyla gelişmiş 
orman yönetimi

Improved Forest 
Management 
through Reduced 
Impact Logging

Ormana daha az zarar verecek üretim ve bölmeden 
çıkarma sistemleri uygulandığında söz konusu olabilir. Düşük
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Proje tipi İngilizcesi Açıklama
Karbon azaltım 
potansiyeli 
(tahmini)

Sürdürülebilir mera 
yönetimi

Sustainable 
Grassland 
Management 
(SGM)

Mera arazisini ot verimi düzenli ve yeterli düzeyde 
gerçekleşecek şekilde iyi yönetim uygulamaları ile 
geliştirmeye dayalı proje yaklaşımı.

Düşük

Yakma ve otlatmanın 
düzenlenmesi yoluyla 
sürdürülebilir mera 
yönetimi

Adoption of 
Sustainable 
Grasslands 
through 
Adjustment of 
Fire and Grazing

Otlatma ve kontrollü yakmaya dayalı olarak sürdürülebilir 
mera yönetiminin sağlanması. Bu sayede karbon 
salımının azaltılması.

Düşük

Drene edilmiş ılıman 
kuşak sulak alanların 
restorasyonu

Rewetting 
Drained 
Temperate 
Peatlands

Drenaja tabi olmuş turbalıkların restorasyonunu temel 
alan proje yaklaşımı. Bu sayede organik madde salımı 
azaltılabilir, depolaması artırılabilir. 

Yüksek

Kıyı sulak alan 
oluşturulması

Coastal Wetland 
Creation

Deniz veya göl kıyılarında yapay sulak alan 
oluşturulması. Bu sayede vejetasyon oluşumu ve karbon 
tutumu mümkün olabilir. 

Orta

Gelir getirici odun 
dışı ürünlerin 
yaygınlaştırılması 
ile orman 
degradasyonunun 
önlenmesi

Avoided Forest 
Degradation 
through Non 
Wood Forest 
Products

Odun dışı orman ürünleri ile yöre halkının gelir seviyesi 
artırılabilir. Bu sayede ormana yönelik otlatma ve odun 
hammaddesi talepleri azaltılabilir.

Orta

Enerji verimliliği 
artırıcı sistem ve 
yöntemlerle orman 
degradasyonunun 
önlenmesi

Avoided Forest 
Degradation 
through Use of 
Energy Efficient 
Systems and 
Methods

Daha verimli ısınma ve enerji yöntemleri kullanılarak 
yakacak odun kullanımı azaltılabilir. Bu sayede salımlar 
azaltılabilir. 

Orta

Yenilenebilir enerji 
kullanımının teşvik 
edilmesi ile yakacak 
odun ve fosil yakıt 
kullanımının 
azaltılması

Avoided Forest 
Degradation 
and Decreased 
Use of Fossil 
Fuels through 
Renewable 
Energy Use

Fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanılması. Örneğin hayvansal atıkların yakılması ile 
enerji elde edilmesi, güneş panellerinden enerji eldesi ve 
kullanımı vb.

Orta

Aile tarımının 
teşviki ile orman 
degradasyonunun 
önlenmesi

Avoided Forest 
Degradation 
through Family 
Farming

Aile tarımı sayesinde kente göç yanında ekosistemler 
üzerindeki baskı da azaltılabilir. Kırsalda kendi ihtiyacı 
içinve gelir elde etmek üzere yapılan tarımsal üretim 
faaliyetleri sayesinde ormana bağımlılık azaltılabilir. 

Düşük

Tablo 4’de yer verilen projelerin karbon azaltım potan-
siyelleri tahmini olarak verilmiştir. Azaltım potansi-
yelleri ilgili proje tipinin ne oranda net karbon tutumu 
sağlayacağı konusunda bir fikir verebilir fakat proje-
nin önem seviyesi olarak düşünülmemelidir. Karbon 
tutumu düşük seviyede olan bir proje başka yönlerden 
(sosyal, su üretimi, biyoçeşitlilik vb.) önemli kazanım-
lar sağlayabilir. 

Sertifikalandırma Sistemi Kavramsal Mimarisi

Ülkemiz iklim fonlarından büyük oranda destek al-
makta ve girmek üzere olduğumuz yeni iklim deği-

şikliği ile mücadele dönemi de birçok yeni fırsatı 
beraberinde getirmektedir. Önümüzdeki on yıl yani 
2020-2030 dönemi iklim değişikliği ile mücadelede 
tüm sektörler için önemli değişimler beklenmektedir. 
Bu döneme hazırlıklı girmek ülkemizde iklim de-
ğişikliği ile mücadele açısından gereklidir. Bu süreç 
içerisinde ulusal karbon piyasasının kuruluşunu hız-
landırmak üzere alternatif ve yaratıcı yaklaşımları ge-
liştirmek yararlı olacaktır. Bu kapsamda olasılıkları ve 
seçenek önerilerini ele almadan önce sertifikalandır-
ma sistemi bileşenleri gözden geçirildiğinde aşağıdaki 
değerlendirme yapılabilir..
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Sertifikalandırma Sistemi Bileşenleri

Sertifikakandırma sisteminin aşamaları ve bileşenleri minimumda şunlar olmalıdır.

Bileşen 1. Proje konusu ve metodunun belirlenmesi

Proje konusu yukarıda sayılan proje konuları (ağaçlandırma, orman yönetimi vb.) içerisinden birisi olabilir. 
Konu daha önce uygulanmamış tamamen yeni bir konu da olabilir. Konu belirlendikten sonra kullanılacak 
metodolojiye karar verilir.  

Metodoloji projenin karbon faydalarını ortaya koymayı amaçlayan bir dizi prosedürden oluşmaktadır. Metodoloji proje 
tanımlayıcı özelliklerini, baz senaryoyu, katkısallık değerlendirmesini ve karbon faydalarını ortaya koymalıdır.

Bileşen 2. Projenin onaylanması (validation)

Proje geliştirme süreci yani Bileşen 1 tamamlandığında proje somutlaşmaya başlamıştır ve bu aşamada artık 
veritabanına aktarılır. İlk aktarımda “geliştirme aşamasında” ibaresi yer alır.

Doğrulama aşaması için proje tanımlayıcı dökümanı hazırlanır. Bu döküman proje ile ilgili tüm detayları 
içermelidir. Genellikle proje geliştirici kurumlar kendi tanımlayıcı belgelerini de geliştirmektedirler. VCS 
tarafından hazırlanmış proje tanımlama belgesi Ek-3 de örnek olarak verilmiştir. Belgenin içeriğinde;
i. proje detayları (Details)
ii. proje koruyucu önlemleri (Safeguards)
iii. metodolojinin uygulaması (Application of Methodology)
iv. sera gazı emisyon azaltım ve tutumlarının sayısallaştırılması (Quantification of GHG emission reductions 

and removals)
v. izleme (Monitoring) yer alır.
Bu bileşen kapsamında proje tanımlama belgesi bağımsız bir denetçi tarafından incelenir ve doğrulanır. Doğ-
rulanmış proje demek ilgili standartta belirtilen kriterleri karşılayan proje anlamına gelmektedir. Bağımsız 
denetçilere (audit) Doğrulayıcı ve Onaylayıcı Yapı (DOY) adı da verilmektedir. DOY’lar genellikle onaylama 
ve doğrulama süreçleri ile ilgili eğitim almış teknik uzmanlardır.

DOY olabilmek için uluslararası tanınırlığı olan bir kurumca akredite olmuş olmak, daha sonra da VCS veya 
benzeri kuruluşlara DOY başvurusu yapmak ve anlaşma imzalamak gerekmektedir. Ülkemizde farklı sek-
törler için DOY’lar olmakla beraber ormancılık ve arazi kullanma sektörüne yönelik doğrulama ve onaylama 
yapabilecek bir kişi veya kurum bulunmamaktadır.

Bileşen 3. Projenin doğrulanması (verification)

Bu aşamada ve bileşende proje başladıktan sonraki izleme süreçleri gerçekleştirilmektedir. Sera gazı azaltımı 
ile ilgili izleme ve ölçümler yapılır. Bunun için ayrı bir izleme föyü geliştirilmelidir. VCS tarafından hazırlan-
mış proje izleme rapor föyü Ek-4 de örnek olarak verilmiştir.

Proje İzleme Rapor Föyü incelendiğinde;

vi. proje detayları (Details)
vii. proje koruyucu önlemleri (Safeguards)
viii. uygulanma düzeyi (Implementation Status)
ix. veri ve parametreler (Data and Parameters)
x. sera gazı emisyon azaltım ve tutumlarının sayısallaştırılması (Quantification of GHG emission reductions 

and removals)
kısımlarından oluştuğu görülür. 

Burada koruyucu önlemler üzerinde dikkatle durmak gerekmektedir. Koruyucu önlemler; proje uygulama-
sı esnasında yerel halkın ve çevrenin zarar görmesini engellemeye yönelik önlemler olarak tanımlanabilir. 
Projelerin karbon emisyon azaltımı ve tutumu kadar çevreye ve yerel halka negatif etkiler oluşturmaması 
gerekmektedir. Örneğin üretim ormanından koruma ormanına geçişle ilgili bir proje uygulanmaktaysa ve 
proje yerel halkın ormandan yararlanmasına engel olacak ve iş olanaklarını azaltacaksa ve yeni iş olanakları 
açma potansiyeli yoksa projenin bu şekliyle sertifikalandırması mümkün olmayacaktır zira koruyucu önlemler 
projenin temel kriterlerinden birisidir. 
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Bu 3 aşama sertifikasyonu oluşturmaktadır. 
Sertifikasyon gerçekleştikten sonra Projenin Kaydı 
ve Azaltım Birimi Atanması yapılmaktadır. Bu son 
aşama sertifikasyon sonrası projenin pazarlaması 
olarak da görülebilir. 

Yapısal Sistem Bileşenleri

Karbon piyasa araçları iki yaklaşımı baz almaktadır. 
Birincisi “Cap&Trade” adı verilen emisyonların sınır-
landırılması ve üzerine çıkanların, çıktıkları miktar 
kadarını dengeleme yapmasına dayanan sistemdir. 
Bu sistemin çalışması için ülkede genel ve sektörel 
azaltım hedefleri olmalıdır. Türkiye’nin 2030 yılı için 
verdiği sınırlandırma taahhüdü önemli bir adım olsa 
da sistemin oluşması ve çalışması için yeterli değildir. 
İkinci sistem ise proje yaklaşımı ile baz senaryoya 
göre azaltım miktarının hesaplanmasını ve ticaretini 
ifade etmektedir. Ülkemizde ikinci sistem enerji, en-
düstriyel işlemler ve atık sektörleri için belli ölçüde 
gerçekleşmektedir. Ormancılık projeleri için ise çalış-
mamaktadır.

Ülkemizde oluşturulabilecek emisyon ticaret sistem 
yapısı ile ilgili çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Arı 
(2010); (1) Proje onaylama ve doğrulama birimi ola-
rak ÇŞB, (2) Proje kayıt ve izleme sisteminin TUİK’de 
yer alması, (3) Emisyon ticaretinin İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası (İMKB) çatısı altında yer almasını 
önermiştir. Bizim önerimiz ise başlangıçta belli ölçü-
de kamu kontrolü gerekse bile aşağıda da açıklandığı 
üzere ilerleyen aşamalarda özel sektörün ağırlık ka-
zanması gerektiği yönündedir. 

Karbon projelerinin ticareti amacıyla sertifikasyon sis-
teminin bileşen ve aşamaları yukarıda açıklanmıştır. 
Neden ülkemizde çalışmadığını açıklarsak; elde kul-
lanıma hazır uluslararası standartlar, akredite edebi-
lecek kuruluş (Türk Akreditasyon Kurumu), akredite 
olmuş denetçi/denetçiler varken sistemin çalışmama-
sının ana nedeni karbon fiyatının düşüklüğü sebebiyle 
elde edilebilecek kredinin sertifikasyon ve sonrasında 
pazarlama için gerekli masrafları karşılamaktan uzak 
olmasıdır. Kısaca bu ideal uluslararası kabul görmüş 
ve işleyen sistem ülkemizde işlememektedir. Dolayı-
sıyla çözüm; karbon gelirlerinin sürekli gelişecek yan 
gelir kaynağı olarak tasarlandığı  sürdürülebilir bir 
sistem mimarisi geliştirmekten geçmektedir. Aşağıda 
önerilen model de karbon proje ve gelirlerini ilk etap-
ta bir yan gelir ve görev olarak gören bir tasarımdır 
(Model 1). 

Burada altı çizilmek istenen konu ulusal bazda karbon 
projelerinin sertifikalandırılmaları ile ilgili sürdürüle-
bilir ve sağlam bir yapı önerisi geliştirilmesidir. Bunun 
için bazı tespitler ve ilkeler şunlar olabilir;

• Mevcut yapı orman karbonu ticaretinin gelişmesine 
uygun görülemez çünkü bugüne dek tek bir proje 
bile geliştirilememiştir,

• Karbon projelerinin sertifikasyonunda en önemli 
konulardan birisi “katkısallık”tır. Katkısal olmayan 

bir proje önerisinin sertifikalandırılması mümkün 
değildir. Katkısallık konusu Ek-3’de detaylıca açık-
lanmıştır,

• Orman karbonu proje geliştirme süreçlerinde teknik 
kapasite hesaplama yöntem ve algoritmalarının kar-
maşıklığı dikkate alındığında diğer proje tiplerine 
göre daha üst seviyede olmalıdır,

• Karbon azaltım projeleri teknik bilgi beceri, dene-
yim ve dinamizm gerektiren bir süreçte yönetilme-
lidir,

• Sistemin ideal son hali ile ilgili küresel bazda birçok 
örnek mevcuttur fakat bu ideal yapıya ulaşmak üze-
re başlangıç ve gelişim aşamaları belirgin değildir.   
Ülkeye özgü biçimde tasarlanmalıdır,

• Geliştirilecek sistem ağırlıklı kamu sektörü olan 
ormancılığı özele doğru kaydıracak bir gelişimi de 
içerisinde barındırmalıdır. Dolayısıyla zaman içinde 
kamu payı ve etkisi yerini özel sektöre bırakacak şe-
kilde tasarlanmalıdır,

• Önerilen sistemin ilk aşamalarda devamı için kar-
bon dışında gelir kaynakları oluşturma potansiyeli 
de olması yararlı olacaktır. 

• İstisnai olarak Karbon Piyasasına konu olmayacak 
projeler için Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerince 
sertifikalandırma yapılabilir. Bunun örneği aşağıda 
verilmiştir. 

İncelenen uluslararası örnekler ve ulusal tecrübeler 
ışığında iki temel öneri geliştirilmiştir. Bunlardan bi-
rincisi tarım-orman özelinde bir şirket, bu mümkün 
olmazsa vakıf veya özerk kurum yapılanmasıdır. Bu 
şirket Bakanlığın çalışma sahasına giren iklim deği-
şikliği, ekosistemler ve çevre konulu tüm projelerde 
yer almaya adaydır. Bir bakıma Bakanlığın iklim deği-
şikliği ile mücadele ve çevre konularında ağırlığını bir 
özel sektör yaklaşımı ile taşıyacaktır. Bu model yapısı 
tercih edilmez ise daha az etkin bir alternatif model de 
önerilmiştir (Model 2).

Her iki modelde de “sertifikasyon” bir alt görev olarak 
yer almıştır. Zira sertifikasyondan elde edilecek gelir-
lerin ilk yıllarda önerilen sistemi yüzde yüz destekle-
mesi olası görünmemekte.

Model 1 – İklim Değişikliği ve Ekolojik 
Değerlendirme Merkezi A.Ş.

Önerilen yapı proje bazlı çalışan, projelerden beslenen 
ve elde edilen gelirin çevre konulu fonlara aktarıldığı, 
kamu ile organik bağı olmayan özel bir şirkettir. Ku-
rulması sonrası belli düzeye geldiğinde yani gelirleri 
ve karlılığı cazip hale geldiğinde özelleştirmeye konu 
olması gerekmektedir. Ülkemiz son yıllarda biyo-
lojik çeşitlilik, entegre havza ve orman yönetimi, su 
yönetimi ve benzer birçok ekolojik projeye ev sahip-
liği yapmıştır. Bu kapsamda çok büyük bütçeler kul-
lanılmış ve birçok önemli çalışmaya imza atılmıştır. 
Özellikle AB fonları ve GEF kanalıyla her yıl onlarca 
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ekoloji ve çevre konulu proje yürütülmektedir. Karbon 
yönetiminin ve iklim değişikliği ile mücadelenin eko-
sistemlerle olan yakın ilişkisi kurumsal yapılandırma-
da bu ilgili konuları aynı çatı altında toplama fırsatını 
sunmaktadır. İlerleyen yıllarda her bir konu ayrı ayrı 
kurumsallaştırılabilir fakat ilk aşamada iklim değişik-
liğinin tüm ekolojik ve çevresel konularla ilişkilendi-

rilerek kurumsallaştırılması iyi bir başlangıç çözümü 
olarak görülmelidir. Bu modelde önerilen birim İklim 
Değişikliği ve Ekolojik Değerlendirme Merkezi veya 
benzer bir ad altında, Belediye Şirketlerine benzer 
şekilde özerk bir şirket yapısında olabilir. Özellikleri 
tablo halinde verilecek olursa;

Ad Faaliyetleri Yapısı Gelir kalemleri Çalışma konuları

İklim 
Değişik-liği 
ve Ekolojik 
Değerlen-

dirme 
Merkezi A.Ş.

i. Ana görev iklim değişikliği ve 
ekosistemler konuhlarında proje 
geliştirmek ve yürütmek,

ii. Orman ve Tarım konulu Karbon 
projelerinin kayıt sisteminin 
oluşturulması ve geliştirilmesi,

iii. Akredite olacak kurumların 
kapasitelerinin geliştirilmesi,

iv. Kurumların akreditasyon 
süreçlerine katkı,

v. İklim Değişikliği ve Ekolojik 
konularda her türlü ulusal ve 
uluslararası projeye iştirak,

vi. Başta iklim değişikliği olmak 
üzere tüm ekolojik konularda 
veritabanlarının tutulması ve 
geliştirilmesi,

vii. Sera gazı envanteri ve benzer 
süreçlerin (UNCCD, UNCBD, 
vb.) uluslararası süreçler için 
raporlama,

viii. İki Yıllık Rapor ve Ulusal 
Bildirimlerin ilgili bölümlerinin 
hazırlanması,

ix. Hidrolojik ve klimatolojik 
değerlendirmeler,

Tercihen 
kar amacı 
gütmeyen 
anonim 
şirket 

i. Eğitim 
faaliyetlerinden 
elde edilecek 
gelirler

ii. İştirak edilen 
projelerden elde 
edilecek gelirler

iii. Karbon 
projerinin kayıt 
ve akreditasyon 
gelirleri

iv. İstek üzerine 
hazırlanacak 
iklim değişikliği 
ve ekoloji konulu 
raporlar

v. Sera gazı 
envanteri, İki 
Yıllık Rapor 
ve Ulusal 
Bildirimlerin 
LULUCF 
ve Tarım 
bölümlerinin 
hazırlanması 
işleri

i. İklim değişikliği 
azaltım

ii. İklim değişikliği 
uyum

iii. Hava kirliliğinin 
ekosistemlere etkileri

iv. Çölleşme ve erozyon
v. Tarımsal kirlilik

vi. Ekolojik restorasyon
vii. Mera ve sulak alanlar
viii. Kentsel yeşil alanlar
ix. Biyoçeşitlilik ve 

ekosistem hizmetleri
x. Amenajman 

planlarına hidrolojik 
fonksiyon, 
toprak koruma 
ve biyoçeşitlilik 
fonksiyonları ve 
iklim değişikliği ile 
ilgili destek 

Bu modelde şirketin başlıca gelir kaynağı iştirak ede-
ceği dış kaynaklı projeler (AB IPA, Ufuk 2020, GEF, 
vb.) olmak üzere her türlü dış ve iç kaynaklı projedir. 
Şirket belli bir kapasitesini sürekli eğitim programları 
yürütmek yönünde kullanacaktır. Yıllık sera gazı en-
vanteri, İki Yıllık Rapor ve Ulusal Bildirim raporları 
hazırlama işleri bir protokolle bu şirkete verilirse dü-
zenli bir gelir kalemi de olacaktır. Şirketin hızlı şekil-
de ulusal piyasaya hakim olması daha sonra da Kuzey 
Afrika, Asya başta olmak üzere uluslararası piyasalara 
yayılması amaçlanmalıdır. Bu sayede ulusal tecrübe-
leri ihraç etme olanağı elde edilecektir. Burada kritik 
olan nokta şirketin tipik bir özel sektör şirketi gibi hızlı 
ve etkin çalışıyor olmasının sağlanmasıdır. Bu sayede 
ulusal ve uluslararası ihalelere girip gelir kaynaklarını 
artırabilir. Şirket çalışanları; idari personel ve uzman-
lar şeklinde yapılandırılmalı, şirket uzman havuzunda 
hem ulusal hem uluslararası uzmanlara yer verilme-
lidir. Şirket kadrosunda çok az sayıda idari personel 
olması buna karşın çok geniş bir geçici uzman havu-
zuna yer verilmesi gelir gider dengesi ve dinamizm 
bakımından önemlidir. 

İklim Değişikliği ve Ekolojik Değerlendirme Merkezi 

A.Ş.’nin yönetim yapısı aşağıdaki gibi önerilebilir;

Beş tip personel önerilebilir. 

1. Yönetici
2. IT uzmanları ve idari personel 
3. Tematik Koordinatörler
4. Proje Yürütücüleri/Takım Liderleri
5. Uzmanlar
Burada devamlı personel Yönetici, IT uzmanları ve 
idari personel ve tematik koordinatörlerden oluşmak-
tadır. Alınan her proje ile  yeni Proje Yürütücüleri/
Takım Liderleri ve Uzmanlar sözleşmeli statüde çalı-
şılacaktır. Dolayısıyla devamlı personel sayısı 10 civa-
rında kalacaktır. 

Tematik koordinatörler şunlar olabilir;

• İklim Değişikliği Azaltım Koordinatörü
• İklim Değişikliği Uyum Koordinatörü
• Karbon Ticareti Koordinatörü
• Çölleşme ve Erozyon Kontrolü Koordinatörü
• Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler Koordinatörü
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• Eğitim ve Raporlama Hizmetleri Koordinatörü
• IT Hizmetleri ve Veritabanı Yönetim Koordinatörü

Burada önemli bir hususun altı çizilmeli. Kurulacak 
Şirket ile başta bakanlıklar olmak üzere kamu kurum-
ları arasındaki ilişkinin hukuki olarak çok iyi tanımla-
nası gerekmektedir zira bazı projelerde (örneğin IPA) 
genellikle faydalanıcı kurum pozisyonunda olacak 
kamu kurumları ile çıkar çatışması (conflict of inte-
rest) ortaya çıkabilir. Bu durumda Şirket ihaleye dahil 
olamayabilir. 

Önerilen yapı kar amacı gütmeyen Anonim Şirket sta-
tüsünde olacağı için bir görev tanımı atfetmek doğru 
olmaz ama başlıca faaliyet alanları aşağıdaki gibi sı-
ralanabilir;

Orman ve Tarım konulu Karbon projelerinin kayıt 
sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi,

Onaylama ve doğrulama süreçlerini geçirmiş yani 
sertifikalandırılmış karbon projelerinin kayıtlarının 
tutulması Karbon Ticareti Koordinatörü ve IT Hiz-
metleri ve Veritabanı Yönetim Koordinatörü tarafın-
dan yürütülür. Sistem; internet üzerinde halka ve tüm 
kurumlara açık olup karbon kredisi satılmış projeleri 
ve henüz satışı gerçekleşmemiş projeleri içerir. Bu sa-
yede kredisi satılmış projelerin görülmesi ve mükerrer 
satışı önlenebilir, satışı henüz gerçekleşmemiş projer 
için ise bir vitrin olabilir. 

Akredite olacak kurumların ve proje 
yürütücülerinin kapasitelerinin geliştirilmesi, 

Karbon projelerinde onaylama ve doğrulama yapacak 
özel şirketlerin kapasitelerinin geliştirilmesi için da-
nışmanlık ve eğitim sağlanması. Kapasite geliştirme 
çalışmaları zaman zaman açılacak eğitim programları 
ve akreditasyon öncesi gözden geçirme çalışmaları ile 
gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda ilgilenen proje yürü-
tücülerine veya adaylarına çevre konulu  proje geliştir-
me ve yönetimi eğitimleri de verilebilir. Çevre konulu 
projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi bazı spesifik 
bilgi ve becerileri gerektirmektedir. Örneğin;

• Ekosistem hizmetlerinin tanımlanması ve sayısal-
laştırılması

• Ekosistemlerin azaltım kapasiteleri ve karbon dön-
güleri,

• Eksosistemlerde su döngüsü,
• Eksosistemlerin uyum kapasiteleri ve dirençleri
• Yerel halkla ilişkiler
• Çevre hukukunun temeli
• SWOT, fayda-maliyet, boşluk, anket vb temel ana-

lizler
• Konularının belli seviyede bilinmesi daha etkili ve 

inovatif projelerşn geliştirilmesini ve yürütülmesini 
sağlayacaktır. 

Kurumların akreditasyon süreçlerine katkı 

Akreditasyon süreçleri akredite eden Türk Akreditas-

yon Kurumu (TAK) ve akredite olmak üzere başvuran 
kurum arasında gerçekleşmektedir. Bu süreçte TAK’a 
uzman desteği sağlanabilir.

İklim Değişikliği ve Ekolojik konularda her türlü 
ulusal ve uluslararası projeye iştirak, 

Bu faaliyet alanı önerilen Şirket’in ana gelir kalemi-
ni oluşturabilir. Önerilen Şirket’in başta ulusal olmak 
üzere tüm çevre, ormancılık, tarım ve özellikle iklim 
değişikliği konulu projelerde proje geliştirici, konsor-
siyum ortağı, yürütücü, bileşen sorumlusu ve uzman 
ve veri sağlayıcı olarak yer alması öngörülmektedir. 
Projelerde yer alması yönünde avantajları şu şekilde 
sıralanabilir;

• Öncelikle önerilen Şirket yapısının çok büyük bir 
avantajı söz konusudur bu da iklim, çevre, orman-
cılık ve tarımla ilgili ulusal veri tabanlarına sahip 
olması, ulusal raporlamaları yapacağı için ise hem 
veri hem uzman yönünden çok sağlam bir yapıyı ifa-
de edecek olmasıdır. 

• Şirketin kar amacı gütmüyor olması ve elde edeceği 
gelirlerin çevresel fonlara aktarılacak olması halkta 
ve karar vericilerde güven ver sempati uyandıracaktır.

• Şirketin personel ve uzman yönünden ülkenin en ka-
pasiteli yapısı olacak olması,

Şirket için önemli bir proje sahası da yerel yönetimle-
rin iklim değişikliği ile mücadelesine katkıdır. Şirket 
belediyelerde işbirliği çerçevesinde hem iklim eylem 
planları hem de uyum kapsamında projeşer geliştirip 
yürütebilir. 

Başta iklim değişikliği olmak üzere tüm ekolojik 
konularda veritabanlarının tutulması ve 
geliştirilmesi 

Ülkemizde maalesef devamlı ve tutarlı veritabanı yö-
netimi zayıf kalmaktadır. Veri tabanları kamu kurum-
larında parça parça yer almakta ve gerektiğinde ula-
şılması oldukça zor olmaktadır. Buna örnek vermek 
gerekirse yukarıda da altı çizildiği gibi ÇEM tarafın-
dan yürütülen ve sonuçlanan “Toprak Organik Kar-
bonu Projesi”nin veri tabanlarına ulusal bir raporlama 
olan Sera Gazı Envanter Raporu çalışmaları süreçle-
rinde de ulaşılamamış olmasıdır. 

Şirket’in bünyesinde tutması ve yönetmesi 
beklenen veri tabanları şunlar olabilir;

• Sera gazı envanteri LULUCF ve Tarım Sektörü em-
siyon faktörü veritabanı,

• Sera gazı envanteri LULUCF ve Tarım Sektörü he-
saplama ve raporlama sistemi,

• Sera gazı envanteri LULUCF ve Tarım Sektörü akti-
vite verisi veritabanı,

• LULUCF ve Tarım Sektörü için Ulusal Karbon Pro-
je Veritabanı

• Proje altlık veritabanları (ulusal toprak, orman ame-
najman, iklim, jeoloji, topoğrafik özellikler, hidro-
loji)
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• LPIS (Arazi Parsel Tanımlama Sistemi)
• Mera Veri Tabanı
• CORINE
• İklim parametreleri (MGM ile ilişkili)
• Akış parametreleri (DSI ile ilişkili)
• Biyoçeşitlilik veri tabanları
• Sulak alan ve turbalık veri tabanı (DKMPGM ile or-

tak oluşturulacak)
• Gerçekleşmiş tüm projelerde üretilmiş veritabanları 

Sera gazı envanteri ve benzer süreçlerin (UNCCD, 
UNCBD, vb uluslararası süreçler için raporlama, 

Türkiye uluslararası süreçler ve kurumlar için her yıl 
birçok raporlama gerçekleştirmektedir. Bunlar farklı 
kurumlarca yürütülmektedir. Önerilen Şirket’in faali-
yetlerinden biri de bu raporlamaları gerçekleştirmek 
olacaktır. Şirket bu raporlamaları kendi kiralayacağı 
uzmanlarca gerçekleştirebilir. Raporlamaların tek elde 
toplanması birçok kolaylık ve avantaj getirecektir. 

İki Yıllık Rapor ve Ulusal Bildirimlerin ilgili 
bölümlerinin hazırlanması,

Türkiye BMİDÇS sekreteryasına her 4 yılda bir Ulu-
sal Bildirim 2016 yılından beri de İki Yıllık Rapor ra-
porlaması yapmaktadır. Türkiye henüz bu konularda 

kapasitesinin yetersiz olduğunu bildirerek bu rapor-
lamaları başta UNDP olmak üzere GEF fonlarıyla 
Birleşmiş Milletler kurumlarına yaptırmaktadır. Öne-
rilen Şirket’in bu raporlamaları üstlenmesi rapor kali-
tesini ve teknik içeriğini oldukça yükzek bir seviyeye 
çıkaracaktır. 

 Hidrolojik ve klimatolojik değerlendirmeler,

Şirket, bu konuda uzman akademisyenlerin desteğinde 
zaman zaman iklim değişikliği kapsamında hidrolojik 
ve klimatolojik değerlednirme raporları hazırlayabi-
lir. Bu raporlar IPCC’nin değerlendirme raporlarına 
benzer şekilde fakat ulusal çerçevede analiz ve değer-
lendirme raporları olabilir. Örneğin;İklim projeksiyon 
raporları

Kuraklık projeksiyon raporu
İklim değişikliği ve ekosistemler
İklim değişikliği ve kentlerde uyum

Model 2 – Tarım-Orman Çevre Üst Yapısı Altında 
İklim Merkezi Kapsamında

Bu modelde ise önerilen birim Çevre Ajansı A.Ş. veya 
benzer bir ad altında, tercihen kamu kontrolünde yine 
kar amacı gütmeyen özerk bir şirket veya ajans içeri-
sinde alt sektör olarak yapılandırılabilir. Önerilen mo-
dellerin avantaj ve dezavantajları şunlardır. 

Yapı Avantajları

Model 1
İklim Değişikliği ve 
Ekolojik Değerlendirme 
Merkezi A.Ş. Bakanlık alt 

şirketi veya 
kar amacı 
gütmeyen 
özerk, yarı 
özel kurum 

i. Tarım ve orman odaklı olması ve uzmanlaşmayı 
kolaylaştırması

ii. Sadece iklim değişikliği değil tüm ekolojik konulara 
yeterince yer verilebilmesi

iii. Bakanlıkla güçlü ilişkilileri olması ve koordinasyon 
kolaylığı

iv. Arazi Kullanma, Ormancılık ve Tarım sektörlerini 
iklim değişikliği ile mücadelede koordine etmesi ve 
güçlendirmesi

Model 2 Çevre Ajansı A.Ş.

v. İklim değişikliği ile mücadelede tüm sektörleri entegre 
etmesi

vi. İklim değişikliği ile mücadelenin tek elden 
yürütülebilmesi

Öte yandan karbon piyasasına konu olmayacak projeler 
için basit bir sertifikasyon sistemi geliştirilebilir. 
Bu basit sistem kamu kesimince de, önerilen yeni 
yapılarca da yürütülebilir. Bu sistem amacı karbon 
tutumu olmayan veya karbon tutumunu satmayı 
hedeflemeyen projeler için uygun olabilir. Proje sahibi 
kurum projedeki karbon tutumunu projenin bir çıktısı 

olarak sadece belgelendirmek isteyebilir. Bunun için 
ilk etapta denetçi (audit) olarak Tarım ve Orman 
Bakanlığı (TOB) Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma 
Dairesinde görev yapan ulusal uzmanlar veya 
BMİDÇS tarafından sertifikalandırılmış uluslararası 
uzmanlardan yararlanılabilir. Burada aşamalar ve 
olasılıklar kurgusal bir örnek üzerinde açıklanmıştır.

Örnek Proje – Kaçkar dağları biyoçeşitliliğin korunması projesi 

Projede amaç biyoçeşitliliği korumak olsa da yapılacak faaliyetlerin karbon tutumunu da artıracağı düşünül-
mektedir ve bu bakımdan belgelendirilmek istenmektedir. Tutulacağı düşünülen karbonun satışı ile ilgili her-
hangi bir hedef projede yer almamaktadır. 

Aşama 1 – Proje başvuru dökümanları ve metodolojisi ve proje tanımlama belgesi proje başlamadan (TOB) Dış 
İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesine gönderilir ve onaylatılır (validation). Burada VCS veya benzeri bir proje 
tanımlama belgesi şablonu (Ek-3) kullanılabilir. 
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Aşama 2 – Proje başladıktan sonra proje izleme ve doğrulama süreci yine aynı daire uzmanlarına iletilir ve 
projede elde edilen karbon miktarı doğrulanır (verification). Burada yine ek 4’de verilen proje izleme rapor 
föyü kullanılabilir. Bakanlık her iki belgesi de orijinal hali ile veya Türkçeleştirilmiş versiyonunu hazırlatarak 
kullanabilir. Fakat uluslararası görünürlük açısından bu belgelerin ingilizce olması yararlı olacaktır. Zira ulusal 
raporlamalarda (Ulusal Bildirim, İki Yıllık Rapor) bu projeler referans gösterilebilir. 

Aşama 3 – Bakanlık başvuru yapan ve doğrulanma ve onaylanma süreçlerinden başarı ile geçen projeleri serti-
fikalandırır. 

Fikir vermesi açısından Sertifikasyona konu olabile-
cek bazı kurgusal proje konuları şunlar olabilir;
• Tokat ili Kelkit Havzası rehabilitasyon projesi

• Sakarya Nehri akarsu restorasyon projesi

• İstanbul Maltepe şehir ormanı projesi

• Ankara Seymenler Parkı restorasyon projesi

• Muğla Köyceğiz ceviz ağaçlandırması projesi

• Antalya Düzlerçamı gelir getirici türlerle ağaçlan-
dırma projesi

• Odun dışı orman ürünleri ile ilgili projeler
Son olarak arazi kullanma ile ilgili sertifikasyon sade-
ce karbon tutumuyla sınırlı değildir. İklim, Toplum ve 
Biyoçeşitlilik Birliği (CCBA) standardı (Ek-1) ve aracı 
ile (Ek-2) arazi planlama ve yönetim süreçleri iklim 
değişikliği, toplum ve biyoçeşitlilik bakımlarından 
sertifikalandırılabilir, değerlendirilebilir ve derece-

lendirilebilir. Bu sayede yerel ve merkezi yönetimlerin 
arazi kullanma politika ve uygulamaları zaman içinde 
objektif olarak izlenip değerlendirilebilir.

2020 yılı ile yeni ve dinamik bir iklim değişikliği mü-
cadele sürecine girmekteyiz. Enerji, endüstri ve atık 
yönetimi gibi sektörlerdeki hızlı gelişme ve inovas-
yonun arazi kullanma ve tarım sektörlerince de des-
teklenmesi gerekmektedir. Bunun için yeni, hızlı, es-
nek, dinamik, inovatif ve özel sektör bazlı açılımlara 
ihtiyaç duyulmaktadır. Ormancılık ve arazi kullanma 
sektörü geride kalmamak için bu süreçte değişmek ve 
dönüşmek durumundadır. 

Kaynaklar

American Carbon Registry, 2012. The American Carbon 
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Bu basit sertifikalandırma yapısının olumlu ve olumsuz yönleri şunlardır;

Olumlu yönler Olumsuz yönler

Sertifikalandırma masrafı düşüktür Bakanlık personelince gerçekleştirileceği için 
bürokratik süreçlere tabi olabilir ve zaman alabilir

Bakanlık ilgili teknik personelin kapasitesinin ve teknik 
becerisinin sürekli yüksek kalmasını sağlayabilir

Onaylama ve Doğrulamayı yapacak uzmanları teşvik 
bakımından bir mekanizma içermemektedir

Her türlü proje fazla masraf içermeden karbon faydalarını 
belgelendirebilir. Bu yaklaşım proje başvuru dökümanlarında 
da yer alacağı için bütçesi proje onaylanırken zaten hazır 
olacaktır

Bakanlıkça sertifikalandırılacağı için güvenilirliği 
yüksek olacaktır

Sistem bakanlık tarafından değil de Model 1 veya 2’deki 
yapılarca gerçekleştirildiğinde çok daha etkin ve hızlı bir 
sertifikalandırma yaklaşımı olarak görülebilir

Sistem bakanlıkça yürütülürse orta ve uzun vadede 
işlerliğini koruyamayabilir

Projelerin karbon faydalarının sertifikalandırılacak olması 
projelerin kabulünde ve fonlanmasında da başta AB projerleri 
olmak üzere ek bir cazibe yaratabilir. AB’nin 2030 azaltım 
hedefinin oldukça iddialı olması da bu anlamda pozitif bir 
durum yaratmaktadır. 

GEF, IPA, IPARD, Dünya Bankası,İki veya çok taraflı projeler, 
Mikro Havza hatta TÜBİTAK projeleri bile bu şekilde 
sertifikalandırılabilir.

Karbon ayak izi dengeleme veya reklam amaçlı projeler 
de bu sistemde sertifikalandırılabilir. Böylece özel 
sektörün ağaçlandırmaya olan isteği de bir ölçüde karbon 
sertifikalandırma kapsamında değerlendirilebilir.

Sistem çok basit olduğu için gelişmeye her zaman açıktır. 
Kolayca ulusal bir ticaret sistemine evrilebilir. 
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Genel Bölüm

G1 Proje hedefleri, tasarım ve uzun vade yapılabilirlik Mecburi

G2 Projesiz durum arazi kullanma senaryosu ve katkısallık Mecburi

G3 Paydaş katılımı Mecburi

G4 Yönetim kapasitesi Mecburi

G5 Yasal statü ve mülki haklar Mecburi
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EK-1. CCB Standartları

İklim Bölümü

CL1 Projesiz durum iklim senaryosu Mecburi

CL2 Net pozitif klimatik faydalar Mecburi

CL3 Alan dışı klimatik faydalar Mecburi

CL4 Klimatik etki izlemesi Mecburi

GL1 İklim değişikliği uyum faydaları Opsiyonel

Toplum Bölümü

CM1 Toplum için projesiz senaryo Mecburi

CM2 Net pozitif toplumsal faydalar Mecburi

CM3 Alan dışı paydaşlara yönelik faydalar Mecburi

CM4 Toplumsal etki izlemesi Mecburi

GL2 Önemli toplumsal faydalar Opsiyonel
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Biyoçeşitlilik Bölümü

B1 Projesiz durum biyoçeşitlilik senaryosu Mecburi

B2 Net pozitif biyoçeşitlilik faydaları Mecburi

B3 Alan dışı biyoçeşitliliğe yönelik faydalar Mecburi

B4 Biyoçeşitlilik etki izlemesi Mecburi

GL3 Önemli biyoçeşitlilik faydaları Opsiyonel

İklim, Toplum ve Biyoçeşitlilik Birliği (CCBA) or-
mancılık ve genel olarak arazi ile ilgili projeleri sa-
dece iklim değil toplum, biyoçeşitlilik ve ekosistem 
hizmetleri bakımlarından değerlendirme, denetleme 
ve sertifikalandırmaya yönelik CCB standardını ge-
liştirmiştir. Bu standart detaylarına http://www.clima-
te-standards.org/ccb-standards web sayfasından eri-
şilebilir. CCB standardında özetle aşağıdaki kriterler 
dikkate alınmaktadır;

Tablo’dan da görülebileceği gibi CCB standardı sade-

ce iklim azaltım yönünden projeleri değerlendirmeyi 
değil aynı zamanda proje sayesinde ortaya çıkabilecek 
hem uyum hem de başta biyoçeşitlilik olmak üzere 
ekosistem hizmetlerini kapsamakta, yörede yaşamak-
ta olan yerel halkın ve paydaşların görüşlerini yansıt-
maktadır. Bu standart özellikle Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve Belediyelerce uygulanabilir niteliktedir. 
Geliştirilen projeler bu sayede hem iklim değişikliği 
bakımından hem de ortaya çıkabilecek birçok ekolojik 
ve sosyal etki bakımından sertifikalandırılmış olabilir. 

EK-2. Sürdürülebilir Arazi (Peyzaj) Derecelendirme Aracı

İklim, Toplum ve Biyoçeşitlilik Birliği (CCBA) tara-
fından geliştirilmiş olan Sürdürülebilir Arazi (Pey-
zaj) Derecelendirme Aracı arazi planlama ve yönetim 
süreçlerini iklim değişikliği, toplum ve biyoçeşitlilik 
bakımlarından değerlendirme ve derecelendirme ama-
cıyla geliştirilmiştir. Aracın orijinal dökümanına http://

www.climate-standards.org/sustainable-landscapes-ra-
ting-tool/ web adresinden ulaşılabilir. Değerlendirme 
ve derecelendirme aracında aşağıdaki kriter ve indika-
törler dikkate alınarak her arazi (peyzaj) nin sürdürüle-
bilirlik derecesi ortaya konulmaktadır. Bunlar;

1. Arazi Kullanım Planlaması ve Zonlama

1.1 Arazi Kullanım Planlaması/Zonlama 

1.1.1 Resmi olarak Kabul edilmiş 

1.1.2 Tüm araziyi kapsamakta

1.1.3 Katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmiştir 

1.2 Riskleri azaltmak üzere sosyal ve 
çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)

1.2.1 Yasal olarak şart 

1.2.2 Yerel toplumun, yaşayanların ve hassas gruplara yönelik etkileri 
kapsamaktadır. 

1.2.3 Biyoçeşitlilik ve diğer ekosistem hizmet değerlerine yönelik etkileri 
kapsamaktadır. 

1.2.4 Halkın görüşüne sunulmuştur

1.2.5 Herkesin erişimine açık 

1.2.6 Tüm arazi kullanma aktivitelerini kapsamaktadır. 

1.3 Arazi kullanma faaliyetleri ve 
değişimlerini onaylama süreçleri 

1.3.1 Arazi kullanma planıyla/zonlama tutarlı  

1.3.2 Etki değerlendirmesini dikkate almakta

1.3.3 Arazi kullanım planı/zonlamasını dikkate almakta 

1.4 Arazi kullanım planlaması ve 
yönetiminde sorumlu kurum ve kuruluşlar 

1.4.1 Rol ve sorumluluklar net olarak tanımlanmıştır

1.4.2 Uygulama için kaynak ayrılmıştır 

1.4.3 Arazi kullanma ile ilgili yasa ve düzenlemelerin uygulanmasını 
mecburi kılma kapasitesine sahip

1.4.4 Herhangi bir kayırma veya bozulma algısı yaratmamakta
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1.5 Sürdürülebilir Arazi (Peyzaj) Hedefleri
1.5.1 Sürdürülebilir arazi (peyzaj) hedefleri tanımlanmıştır

1.5.2 Katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmiştir

1.6 Arazi kullanım değişikliğinin veri 
tabanı ve mekansal analizi

1.6.1 Önemli habitat tiplerinin geçmişte maruz kaldığı dönüşümlerin 
mekansal analizi

1.6.2 Arazi kullanım değişikliğinin geleceği ile ilgili projeksiyonlar 

1.7 Ormansızlaşma ve diğer habitat 
değişimleri ile ilgili veri ve analizler 

1.7.1 Ormansızlaşma dikkate alınmakta

1.7.2 Orman dışı habitatları da dikkate almakta

1.8 Ormansızlaşma ve diğer habitatların 
dönüşümüne neden olan faktörlerin ortaya 
konulmasına yönelik strateji ve eylem 
planları 

1.8.1 Resmi olarak kabul edilmiş 

1.8.2 Katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmiştir

1.8.3 Eylem planını içermekte 

1.8.4 Uygulama 

1.9 İzleme ve raporlama sistemi 

1.9.1 Ormanlar

1.9.2 Arazi kullanmadan kaynaklanan sera gazı salımları

1.9.3 Biyoçeşitlilik ve diğer ekosistem hizmetleri

1.9.4 Ekonomi ve insan gelişimi

1.9.5 İzleme ile ilgili veriler mevcut ve kullanılmakta

1.10 Arazi kullanma ile ilgili diğer 
sektörlerin politikaları 

1.10.1 İlgili sektörlerde politikalar mevcut 

1.10.2 İlgili sektörlerin arazi politikalar tutarlı 

1.10.3 Ulusal ve bölgesel politikalar uyumlu 

2. Arazi ve kaynak hakları

2.1 Arazi kullanma hakları envanter ve 
haritaları 

2.1.1 Tüm araziyi kapsamakta

2.1.2 Çakışan hakları kapsamakta

2.2 Arazi kaynak kullanım ve hakları net 
biçimde tanımlanmış olup olmaması 

2.2.1 Arazi ve kaynak hakları ve açıkça tanımlanmış

2.2.2 Çakışan haklar yer almamakta

2.2.3   Arazi ve kaynaklarla ilgili çatışmaların çözüm süreçleri 

2.3 Arazi (peyzaj) ve kaynaklar yönünden 
geleneksel haklar 

2.3.1 Kollektif geleneksel haklar tanınmıştır 

2.3.2 Yerel halkın geleneksel haklarını etkileyen faaliyetler için ücretsiz, 
ön bilgilendirme yapılmış izinler gerekmektedir

2.3.3 Yerel halkın geleneksel kollektif haklarını etkileyen faaliyetler için 
ücretsiz, ön bilgilendirme yapılmış izinler gerekmektedir 

2.3.4 Kollektif haklar dahil arazi ve kaynaklarla ilgili geleneksel haklara 
saygı duyulmaktadır 

2.3.5 Arazi ve kaynaklarla ilgili kollektif geleneksel haklar yasal arazi 
hakları çerçevesinde korunmaktadır  

2.4 Arazi sahipliği/kayıt sistemi 

2.4.1 Arazi sahipliği/kayıt sistemi ve izinler açık biçimde ifade edilmiş

2.4.2 Arazi sahipliği/kayıt süresi 1 yıldan kısa

2.4.3 İzin alma ve ruhsat süresi 6 aydan kısa

2.5 İstek dışı yeniden yerleşimlerin 
önlenmesi

2.5.1 Zararın telafisini de kapsayacak şekilde önlemler mevcut 

2.5.2 Yöre halkı için önemli kaynaklara erişimi engelleyici uygulamalara 
karşı koruma önlemlerinin yer alması 

2.5.3 Önlemler uygulanmakta 
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3. Biyoçeşitlilik ve diğer ekosistem hizmetleri

3.1 Biyoçeşitlilik ve diğer ekosistem hizmet 
değerlerinin korunmasına yönelik harita ve 
stratejiler 

3.1.1 Harita ve değerlendirmeler mevcut 
3.1.2 Strateji ve/veya eylem planları mevcut
3.1.3 Katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmiştir

3.2 Biyoçeşitlilik ve diğer ekosistem hizmetleri 
bakımından önemli alanların korunması 

3.2.1 Yasal olarak korunmakta
3.2.2 %17 veya daha fazla oranda korunan alan içermekte 
3.2.3 Yönetim ve koruma için yeterli kaynak mevcut
3.2.4 Etkin biçimde korunabilmekte 

3.3 Kirlilikte koruma
3.3.1 Yasal önlemler

3.3.2 Uygulama

4. Paydaş katılımı ve koordinasyonu
4.1 Arazi kullanma politika, planlama ve 
yönetiminin sektörün farklı seviye ve yetki 
sınırları bakımından koordinasyonu, planlama ve 

yönetimi. 

 

4.1.1 Arazi kullanmadan sorumlu bakanlık ve kurumları kapsamakta
4.1.2 Ulusal ve bölgesel bazda kamu kurum ve kuruluşlarını 
kapsamakta 

4.1.3 Yetki alanına göre kamu kurumlerını kapsamakta 

4.2 Paydaşlarla arazi kullanma politikaları, 
planlama ve yönetimi için görüş alışverişi 

4.2.1 Arazi kullanım değişikliği ile ilgili tüm paydaşlar belirlenmiştir 
4.2.2 Kadınlar, yerel halk ve marjinal grupları kapsamakta 
4.2.3 Arazi kullanma politika, planlama ve yönetimine etki etmekte
4.2.4 Paydaşlarca etkin bir mekanizma olarak algılanmakta

4.3 Politika, planlama ve yönetimin 
koordinasyonu için çoklu paydaş yapısı mevcut 

4.3.1 Çoklu paydaş yapısı mevcut 
4.3.2 Arazi kullanımını etkileyen tüm sektörler yer almakta
4.3.3 Tüm paydaş grupları kapsanmakta 
4.3.4 Yerel düzeyde koordinasyon desteklenmekte
4.3.5 Arazi kullanma politika, planlama ve yönetimini yönlendirmekte

4.4 Arazi kullanma ile ilgili bilgiye erişim 4.4.1 Arazi kullanma ile ilgili bilgiler halka açık 
4.5 Geri besleme ve şikayetler doğrultusunda 

arazi kullanma mekanizmaları iyileştirilmekte

4.5.1 Bilgi talepleri ve şikayetlerle ilgili çözümlere yönelik 
mekanizmalar mevcut 

4.5.2 Şikayetler zamanında ve gerekli düzeltmelerle beraber 
çözümlenmekte

4.6 İşçi hakları, zorla çalıştırma ve çocuk işçiler 

4.6.1 Yasa ve düzenlemeler zorla çalıştırma ve çocuk işçiyi 
yasaklamakta
4.6.2 Yasa ve düzenlemeler işçi güvenliğini teşvik etmekte 
4.6.3 Yasa ve düzenlemeler ayrımcılığı önlemekte 

5. Üretim sistemleri ve süreçleri 

5.1 Ürün 1 (diğer tüm ürünleri için tekrarlanacak) 

5.1.1 Küçük ölçekli üreticiler dahil tüm üreticileri temsil ve koordine 
eden kuruluşlar mevcut 
5.1.2 Ulusal ve uluslararası normlarla karşılaştırmalı olarak verimlilik 
yönelimleri ile ilgili veriler mevcut 
5.1.3 Sürdürülebilir peyzaj hedeflerine yönelik etkilerle ilgili veri ve 
analizler mevcut 
5.1.4 Sürdürülebilir uygulamaların hayata geçme potansiyelini artırıcı 
veri ve analizler mevcut 
5.1.5 Sürdürülebilir uygulamalar için geliştirme/teknik hizmetler 
mevcut 
5.1.6 Sürdürülebilir uygulamalar için finansal destek ve benzeri 
teşvikler mevcut 
5.1.7 Zorla çalıştırma söz konusu değil 
5.1.8 Çocuk işçi söz konusu değil
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Sürdürülebilir Arazi (Peyzaj) Derecelendirme 
Aracı arazi planlama ve yönetim süreçlerine dahil 
tüm kurumlarca uygulanabilir ve bu sayede arazini 
sürdürülebilir yönetiminin izlenmesi ve değişimlerin 
ortaya konulması mümkün olabilir. Doğrusan iklim 
değişikliği ile ilişkili olmasa da arazinin doğru 
planlanması ve yönetimi iklim değişikliğine uyum ve 
azaltım yönünden kritik öneme sahiptir.

EK-3. Çeşitli Proje Onaylama ve Doğrulama Dökü-
manları

Aşağıda VCS tarafından kullanılmakta olan onaylama 
ve doğrulama şablon ve dökümanlarının bağlantıları 
verilmiştir.

ABD Ormancılık Dengeleme Proje Protokolü

https://ww3.arb.ca.gov/regact/2014/capandtrade14/
ctusforestprojectsprotocol.pdf

VCS Proje Tanımlama Belgesi

https://verra.org/wp-content/uploads/2019/09/VCS-
Project-Description-Template-v4.0.docx

VCS Proje İzleme Rapor Şablonu

https://verra.org/wp-content/uploads/2019/09/VCS-
Monitoring-Report-Template-v4.0.docx

VCS Proje Onaylama Raporu

https://verra.org/wp-content/uploads/2019/09/VCS-
Validation-Report-Template-v4.0.docx

VCS Proje Doğrulama Raporu

https://verra.org/wp-content/uploads/2019/09/VCS-
Verification-Report-Template-v4.0.docx

VCS Süreksizlik Risk Raporu

https://verra.org/wp-content/uploads/2019/09/VCS-
Non-Permanence-Risk-Report-Template-v4.0.docx

VCS Risk Raporu Hesaplama Aracı

https://verra.org/vcs-risk-report-calculation-tool-v4-0/

EK-4. Faydalı İnternet Kaynakları

ABD Ormancılık Karbon Projeleri Protokolü

https://ww3.arb.ca.gov/cc/capandtrade/protocols/
usforest/usforestprojects_2014.htm

OECD İklim Finansmanı Raporu

https://www.oecd.org/environment/cc/Climate-
finance-from-developed-to-developing-countries-
Public-flows-in-2013-17.pdf

Verra Ana Sayfa

https://verra.org/

Verra Proje ve Program Sayfası

https://verra.org/project/vcs-program/projects-and-
jnr-programs/develop-a-project/

CDM Uygulama Araçları

https://cdm.unfccc.int/DNA/Reference/tools/index.
html

Ecosystem Marketplace web sayfası

https://www.ecosystemmarketplace.com/

VCS Proje Veritabanı

https://www.vcsprojectdatabase.org/#/home
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