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Neden Arazi Tahribatının Dengelenmesi?
Çölleşme 100’den fazla ülkede 1 milyar insanın geçim kaynaklarını tehdit etmekte ve her yıl 12 milyon hektarlık 
ekilebilir arazi kuraklık sebebiyle kaybedilmektedir.  Dünya genelinde arazi tahribatının boyutları ve şiddeti, iklim 
değişikliğinin, nüfus artışının ve sürekli artan doğal kaynak talebinin olumsuz etkileri ile birlikte acil ve kararlı ey-
lem gerektirmektedir. ATD ile Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri arasında çok sayıda bağlantı mevcuttur; örneğin 
yoksulluğun sona erdirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürüle-
bilir bir şekilde kullanılması gibi.

Arazi Tahribatının Dengelenmesi Nedir?
UNCCD Taraflar Konferansının Onikinci Oturumunda ATD “Ekosistemin işlevlerini ve hizmetlerini desteklemek ve 
gıda güvenliğini arttırmak için gerekli olan arazi kaynaklarının miktarının ve niteliğinin sabit kaldığı veya belirtilen 
zamansal ve mekânsal ölçekler kapsamında artış gösterdiği bir durum” olarak tanımlanmıştır. ATD basit bir fikir 
ve güçlü bir araçtır. Mümkün olduğunda tahribatı önleyerek ve diğer durumlarda da tahribata uğramış olan araziyi 
tekrar eski haline getirerek yeterli sağlıklı ve verimli doğal kaynak elde etmek anlamına gelir. Temeli, şimdiki ve 
gelecek nesiller için ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliği arttıracak daha iyi arazi yönetim uygulamaları-
na ve daha iyi arazi kullanım planlamasına dayanmaktadır.

ATD Hedef Belirleme Programı: Süreç nasıl başladı?
Arazi tahribatını durdurmaya ve tersine çevirmeye yönelik politikalar ve programlar, uzun süre açık ve kapsayıcı 
bir amacın ve gerçekleştirilecek eylemlere yol gösterecek ve ilerlemeyi ölçülebilir hale getirecek nicel ve zamana 
bağlı hedeflerin yokluğunu çekmiştir. UNCCD Taraflar Konferansının onikinci oturumunda (COP 12) SKH’leri ve 
özellikle de (ATD) hakkındaki 15.3 numaralı hedefi Sözleşmenin uygulaması sürecine entegre etmekte ve ülkeleri 
2030 yılına kadar ATD’yi başarmak için gönüllü hedefler belirlemeye davet etmektedir.

ATD Hedef Belirleme Programı Nedir?
100 ‘ün üzerinde Ülke Sözleşmenin Küresel Mekanizması öncülüğünde yürütülen ATD Hedef Belirleme Progra-
mı (ATD HBP)’nın katkılarıyla ATD Hedeflerini belirlemeyi taahhüt etmişlerdir.  Bu program şu anda 2030 yılına 
kadar LDN kavramını gerçeğe dönüştürme konusunda ülkelere yardımcı olan ikili ve çok taraflı ortaklar tarafın-
dan desteklenmektedir. Program gönüllü ATD hedeflerinin belirlenmesine yönelik uygulama araçları ve rehberliği 
sağlamakta, pozitif değişiklikler yoluyla dönüşümsel programların ve projelerin uygulanmasını hızlandırmaktadır.

Daha fazla bilgi için: LDNtargetsetting@unccd.int                                   © The Global Mechanism of the UNCCD/2016
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü: www.cem.gov.tr
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ATD hedef belirleme bağımsız bir süreç değil-
dir; arazi yönetiminde görev alan bakanlıklar ve 
sektörler arasında koordinasyon fırsatları su-
nar. Ülkeler “ATD neden önemlidir? Ne için kal-
dıraç sağlanmalı? Kimlerin katılımı sağlanma-
lı?” sorularına ortak cevaplar bularak ATD’nin 
kaldıraç etkisinin ortaya çıkarılmasında başarılı 
olabilir.

Arazi tahribatının mevcut durumunun ve sü-
rükleyici etkenlerinin değerlendirilmesi; ATD 
hedeflerinin belirlenmesinin, hangi önlemlerin 
alınacağı ile ilgili bilgiye dayalı kararların alın-
masının ve ilerlemenin takip edilmesinin teme-
lini oluşturur.

 ATD hedefleri bir ülkenin arazi tahribatı ile mü-
cadele bakımından amaçlarını tanımlar. ATD 
önlemleri arazi tahribatını önlemeye, azaltma-
ya veya tersine çevirmeye yönelik tüm müda-
halelerden oluşur.

ATD’nin başarılmasında destekleyici uygun bir 
ortamın olması bir ön koşuldur. ATD kavramının 
ulusal politikalara entegrasyonunu kolaylaştırır 
ve dönüşümsel ATD programlarının ve projele-
rinin tespit edilmesini mümkün hale getirir.

’Ulusal ATD Hedef Belirleme Kaldıraç Planının’ 
hazırlanması ve uygulanması da dahil olmak 
üzere,  ATD kaldıracının oluşturulmasına yöne-
lik ülkeye özgü fırsatların belirlenmesine des-
tek sağlar

Kilit üst düzey kamu yetkililerinin ve uluslarara-
sı ortakların ATD hedef belirleme sürecine katı-
lımlarını kolaylaştırmaya ve arttırmaya yönelik 
destek sağlar

Ulusal ATD çalışma gruplarının oluşturulması 
veya harekete geçirilmesi ve ulusal istişare ça-
lıştaylarının düzenlenmesi yoluyla tam paydaş  
katılımının sağlanmasına yönelik destek sağlar 

ATD başlangıç durumu ve eğilimleri ile ilgili ola-
rak küresel kaynaklardan varsayılan tahminlere 
erişim

Ülke düzeyinde ATD başlangıç durumunun ve 
eğilimlerinin değerlendirilmesine yönelik sağ-
lıklı yöntemlerin ve yaklaşımların kullanımı 
hakkında rehberlik

ATD yasal ve kurumsal çerçevesinin hedefli 
analizinin uygulanmasına yönelik destek

Ölçülebilir, doğrulanabilir, zamana bağlı ulusal 
gönüllü ATD hedeflerinin belirlenmesine destek

Bu hedeflere ulaşmaya yönelik spesifik önlem-
lerin belirlenmesine destek

Ülke düzeyinde ATD müdahale hiyerarşisinin 
uygulanmasına ilişkin üst düzey bir belgenin 
hazırlanmasına destek

Katılımcı ülkelerin sorularının cevaplandırıla-
bilmesi ve akran öğrenmesinin sağlanabilmesi 
için bir ATD hedef belirleme yardım masasının 
kurulması

ATD’nin dahil edilebileceği küresel ve ulusal po-
litika süreçlerinin ve ülke taahhütlerinin belir-
lenmesine yönelik destek

Dönüşümsel ATD projelerinin / programları-
nın ve yenilikçi finansman kaynaklarının tespit 
edilmesine yönelik destek

ATD’nin ve ATD hedef belirleme sürecinin fay-
daları hakkında farkındalık yaratılmasına yöne-
lik destek

ATD müdahale hiyerarşisinin  uygulanmasını 
teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 
kilit paydaşlar ile ortaklıkların kurulma-
sına yönelik destek

Sonuçlar/çıktılar
ATD kaldıracı için ülkeye özgü fırsatların 
belirlenmesi ve bu fırsatlardan yararlanma 
için bir ‘Ulusal ATD Hedef Belirleme Kaldıraç 
Planı’ oluşturulur

ATD hedef belirleme sürecinin onaylanması 
ve aktif bir şekilde desteklenmesi için üst 
düzey Hükümet yetkilileri ve önemli ulusla-
rarası ortaklar harekete geçirilir

ATD hedef belirleme sürecinin tamamı bo-
yunca kilit paydaşların tam katılımını sağ-
lamak için çok Paydaşlı bir ortak çalışma 
ortamı sağlanır.

Sonuçlar/çıktılar
ATD referans çerçevesini tanımlamak için 
ATD başlangıç durumu belirlenir ve haritası 
çıkarılır

ATD’nin başarılması önündeki kilit fırsatları 
ve tehditleri tespit etmek için ATD yasal ve 
kurumsal ortamı analiz edilir

ATD’nin başarılması için gerekli öncelikli 
eylem alanlarını belirlemek için ATD eğilim-
lerinin ve sürükleyici etkenlerinin haritası 
çıkarılır

Sonuçlar/çıktılar
Ülkenin ATD’ye ulaşma amacını tanımlamak 
için ATD hedefleri belirlenir

ATD’nin başarılmasına yönelik kilit politika 
önlemleri / teknik önlemler belirlenir

ATD’nin başarılmasına yönelik kilit politika 
önlemleri/teknik önlemler belirlenir

Sonuçlar/çıktılar
ATD seçilen ulusal politikalara ve taahhüt-
lere dahil edilir

Dönüşümsel ATD projelerinin/ programla-
rının ve yenilikçi finansman olanaklarının 
haritası çıkarılır 

ATD’nin Kaldıraç Etkisi ATD değerlendirme ATD hedeflerinin ve  
önlemlerinin belirlenmesi

ATD’nin başarılması

ATD Hedef Belirleme Planı  
katılımcı ülkelere hangi  
destekleri sağlıyor?

ATD Hedef Belirleme Planı  
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destekleri sağlıyor?
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Planı katılımcı ülkelere  
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