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Kuruluş Tarihi 
Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi 14-15 Ekim 1994 

tarihinde imzalanmış ve 26 Aralık 1996'da resmen yürürlüğe girmiştir. 

Merkez Bonn, Almanya 

Ana Amaçlar 

 Küresel ölçekte çölleşmenin durumunu ortaya koymak,  

 Ülkeleri çölleşme ile mücadele konusunda çalışmalar yapmaya 

zorlamak ve yapılan iyi uygulamaları yaygınlaştırmak,  

 Çölleşmeden etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın 

sağlanmasına katkıda bulunmak,  

 Çölleşme ile mücadele konusunda işbirliğini geliştirmek ve bu 

alandaki çalışmaları desteklemek için ulusal ve küresel fonları 

harekete geçirmek  

Üyeler 2018 yılı itibariyle toplam 197 ülke BMÇMS’e taraf olmuştur. 

Yönetici Sekreter Monique Barbut (1 Ekim 2013’ten beri,, Fransız) 

Bütçesi  16.2 milyon Avro (2018 ve 2019 yılı için teklif edilen)  

Resmi Dili Birleşmiş Milletler dilleri  

Türkiye ile İlişkileri 

 Türkiye Sözleşme’ye 31.08.1998 tarihinden itibaren resmen taraf 

olmuştur. 

 BMÇMS 12. Taraflar Konferansı (COP 12), taraf ülke 

delegasyonları, parlamenterler, iş adamları ve sivil toplum 

örgütlerinin katılımıyla 12-23 Ekim 2015’te Ankara’da 

düzenlenmiştir. 

 Ülkemiz Konferansın ardından Ekim 2015’ten itibaren iki yıllık bir 

dönem için sürecin başkanlığını devralmıştır.  Türkiye, Dönem 

Başkanlığı vesilesiyle kuraklık ve çölleşmeyle mücadele alanında 

yıllar boyunca edindiği deneyim ve bilgi birikimini ihtiyaç duyan 

ülkelerle paylaşmaktadır. Bu kapsamda, Sözleşme’nin 

uygulanmasını güçlendirmek için “Ankara Girişimi” başlatılmıştır. 

2016-2019 dönemini kapsayacak Girişim kapsamında, ülkemizin 

sürdürülebilir arazi yönetimindeki tecrübelerinin, öncelikle Afrika 

kıtasındakiler olmak üzere, ihtiyacı olan ülkelere aktarılması 

öngörülmektedir.  



1. Genel Bilgi 

Sözleşme çevre ve kalkınma konusunu sürdürülebilir arazi yönetimiyle ilişkilendiren 

bağlayıcı tek uluslararası anlaşmadır. Sözleşme ile küresel ölçekte çölleşmenin durumunu 

ortaya koymak, ülkeleri çölleşme ile mücadele konusunda çalışmalar yapmaya zorlamak ve 

yapılan iyi uygulamaları yaygınlaştırmak, çölleşmeden etkilenen ülkelerde sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak, çölleşme ile mücadele konusunda işbirliğini 

geliştirmek ve bu alandaki çalışmaları desteklemek için ulusal ve küresel fonları harekete 

geçirmek hedeflenmektedir.  

Sözleşme öncelikli olarak Afrika’daki çölleşmeye maruz kalan ülkeler için 

oluşturulmuştur. Daha sonra,  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nun desteğiyle 

Sözleşme genişletilmiştir. Sözleşme ülkeleri beş ayrı ek ile sınıflandırmakta olup, ülkemiz 

Sözleşmenin IV üncü̈ Eki olan “Kuzey Akdeniz Bölgesel Uygulama Eki”nde yer almaktadır. 

Sözleşme’nin Kuzey Akdeniz Bölgesi Koordinasyon Birimi’nin İstanbul’da kurulması için 

BMÇMS Sekretaryasıyla Anlaşma imzalanmış ve birimin resmi açılışı Ocak 2017’de 

gerçekleştirilmiştir.  

Sözleşme'nin temel yükümlülüklerinden ve uygulanması ile ilgili çalışmalardan 

bazıları;  

 Ulusal Eylem Programı'nı hazırlamak, öncelikleri tespit etmek ve Bölgesel Eylem 

Programlarının hazırlanmasında işbirliği yaparak katkıda bulunmak,  

 Çölleşme ve kuraklıkla mücadele amacıyla gereken çalışmalara öncelik vermek ve bu 

amaçla bütçeden uygun finans kaynaklarını tahsis etmek,  

 Sürdürülebilir kalkınma plan ve stratejilerine bütünleşmiş etmek,  

 Çalışmalarda sivil toplum örgütlerinin, yerel halkın, özellikle de kadın ve gençlerin 

bilinçlendirilmesi ve katılımını sağlamaktır.  

 

2. BMÇMS Türkiye İlişkileri 

BMÇMS 12. Taraflar Konferansı (COP 12), taraf ülke delegasyonları, parlamenterler, 

iş adamları ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 12-23 Ekim 2015’te Ankara’da 

düzenlenmiştir. Türkiye böylelikle ilk kez küresel bir çevre sözleşmesinin taraflar 

konferansına ev sahipliği yapmıştır.  

Ülkemiz Konferansın ardından Ekim 2015’ten itibaren iki yıllık bir dönem için sürecin 

başkanlığını devralmıştır.  Türkiye, Dönem Başkanlığı vesilesiyle kuraklık ve çölleşmeyle 

mücadele alanında yıllar boyunca edindiği deneyim ve bilgi birikimini ihtiyaç duyan ülkelerle 

paylaşmaktadır. Bu kapsamda, Sözleşme’nin uygulanmasını güçlendirmek için “Ankara 

Girişimi” başlatılmıştır. 2016-2019 dönemini kapsayacak Girişim kapsamında, ülkemizin 

sürdürülebilir arazi yönetimindeki tecrübelerinin, öncelikle Afrika kıtasındakiler olmak üzere, 

ihtiyacı olan ülkelere aktarılması öngörülmektedir.  

COP 12’de Sözleşmeye taraf ülkeler, 15.3 sayılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 

çerçevesinde 2030 itibariyle arazi tahribatının dengelenmesine yönelik “Ulusal Gönüllü 

Hedefler”in oluşturulması kararı alınmıştır. Türkiye 2016-2030 dönemini kapsayan Ulusal 

Raporunu hazırlamış olup, şuana kadar 102 ülke arazi tahribatı önleme hedeflerini belirleme 

sürecine katılmıştır.  

Ankara Girişimi kapsamında ayrıca, Mayıs 2016’da Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile 

Pan Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı arasında çölleşmeyle mücadelede işbirliğine ilişkin bir 

Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.  

 



3. Kuraklık ve Türkiye 

Ülkemizde kuraklık ile ilgili çalışmalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı - Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile yürütülmektedir.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda alakalı kurum ve kuruluşların 

katkıları ile ülkemizdeki kuraklığın olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi maksadıyla 

hazırlanan "Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" genelgesi 31 Ağustos 

2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanmıştır. Daha fazla bilgi edinmek için, 

http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/Libraries/su/Ulusal_Kurakl%C4%B1k_Y%C3%B6netimi_S

trateji_Belgesi_ve_Eylem_Plan%C4%B1.sflb.ashx adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Bakanlığımızın koordinasyonunda hazırlanan Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele 

Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2022) ise geçtiğimiz yıl Aralık ayında yayınlanmıştır.  

4. BMÇMS 13. Taraflar Konferansı (COP 13) 

BMÇMS 13. Taraflar Konferansı (COP 13) 4-15 Eylül 2017’de Çin’in Ordos şehrinde 

düzenlenmiş ve sürecin Başkanlığını Çin Halk Cumhuriyeti üstlenmiştir. COP 23 sonucunda, 

çölleşmeyle mücadelede ülkeleri çabalarını artırmaya teşvik eden bir Bakanlar Bildirisi ve 

arazi tahribatının dengelenmesi hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik BMÇMS 2018-2030 

Strateji Çerçevesi kabul edilmiştir. Daha fazla bilgi edinmek için 

https://www2.unccd.int/official-documents/cop-13-ordos-china-2017 adresini ziyaret 

edebilirsiniz. 

5. Ulusal Koordinasyon Birimi 

       Sözleşme'nin belirlenen hedefleri doğrultusunda ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel eylem 

programlarını hazırlamak ve ortak projeler geliştirmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bakanlığımızın katılımlarıyla "Ulusal 

Koordinasyon Birimi" oluşturulmuştur. Sözleşme’nin yürütülmesi görevi Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı altında yer alan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  

Resmi Web Adresi: https://www2.unccd.int/ 
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