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2015 Eylül’de, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) toplantsnda dünya liderleri tarafndan Sürdürülebilir
Kalknma Hedeflerinde (SKH) 17 küresel hedef benimsenmiştir. Bu dönüştürücü ve evrensel hedefler
önümüzdeki 15 yl için bizim yol haritamz olacaktr.
Bu hazrlanan broşürde, 15. Hedef olan “Karada yaşam- Life on Land” maddesinin uygulanmasn
amaçlyoruz. Özellikle, Arazi Tahribatnn Dengelenmesi (ATD) olan 15.3 hedefine ulaşma konusunda
UNCCD taraf ülkeleri tarafndan nasl bir yol haritas izlenebilir hususunun altn çiziyoruz. Bu aşamada, her
yl dünyada 12 milyon ha. civarnda toprağ kaybetmekteyiz. Bizim bu ciddi kayb durdurmaya ve bu
gidişat tersine çevirmeye ihtiyacmz var. Kelimenin tam anlamyla konuşursak, üzerinde yaşadğmz
toprağn verimliliği ve sağlğ insanlğn gelecekteki refahn ve güvenliğini sağlayacaktr.
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Arazi Tahribatnn Dengelenmesi küresel hedef ve amaçlar arasnda noktalar bağlayabilen basit fakat
devrimci bir fikirdir. Bu aslnda bozulumu engellemek için, sürdürülebilir arazi yönetimini daha ileriye
taşmak için ve ayn zamanda toprağn ve bozuk alann rehabilitasyonunu çok büyük ölçekte büyütmek için
hazrlanan bir taahhüttür. Bu durum doğa ile ilişkimizi yeniden tanmlayabilir.
Bu yaklaşm, iklim değişikliği hareketine, gda, enerji ve su güvenliğine, zorunlu göç ve kaynak odakl
çatşma konularna karş yaplacak olan en basit müdahaledir. Karada yaşam koruyarak, yeryüzündeki
yaşam koruyarak bunlarn hepsine ulaşabiliriz. 2030 ylnda, biz arazideki kayb durdurabildiğimiz ve
pozitif eğilime geçtiğimiz bir dünya öngörüyoruz. Arazi tahribatnn dengelenmesi hedefine erişerek, bizler
-her yerde- sadece hayatta kalmak üzerine değil ayn zamanda sağlkl ve üretken bir temel üzerine bir
gelecek inşa edeceğiz.
Ben ATD konusunda istekli olan taraf ülkeleri ve diğer ilgili paydaşlar bu sürece ve aramza katlmaya
davet ediyorum. Arazi tahribatnn dengelenmesi için ulusal gönüllü hedeflerin uygulanmas ve
oluşturulmas vesilesiyle, şimdi çok sayda fayda sağladk ve bunu gerçek sürdürülebilirlik yolunda gelecek
nesillere aktarmay hedefliyoruz.
Monique Barbut
İcra Direktörü
BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryas

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFİ; DENGEYİ
SAĞLAMAK
25 Eylül 2015 tarihinde BM Toplantsnda Newyork’da, 17 küresel kalknma hedefi (SKH) ve ilgili 169
amac içeren, Sürdürülebilir Kalknma 2030 gündemi kabul edilmiştir. Milenyum Kalknma Hedeflerinin
bir evrimi olarak, tüm ülkelerin insan ve çevre arasnda denge kurmasn sağlamak için teşvik
etmektedir.
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sürdürülebilir kullanmn sağlamak, ormanlarn sürdürülebilir kullanmn sağlamak, çölleşme ile
mücadele etmek, topraklarn verimlilik kaybn durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybn
durdurmak” konusunda çağrda bulunmaktadr.
Daha spesifik olarak Amaç 15.3-BMÇMS VE paydaş ülkelerin önder olduğu-“2030 ylna kadar,
çölleşme ile mücadele edilmesi, çölleşme, kuraklk ve sellerden etkilenen araziler dâhil bozulmuş arazi ve
topraklarn rehabilite edilmesi, dünyann arazi tahribatnn dengelenmesinde (ATD) çaba göstermesi”
olarak kabul edilmiştir.
Özellikle Hedef 15.3 diğer SKH’lerine de katk sağlayan, iklim değişikliği azaltm ve adaptasyonda,
biyoçeşitliliğin korunmas, ekosistem restorasyonu, gda ve su güvenliği, afet risklerinin azaltlmas ve
fakirliğin azaltlmas da dahil, BMÇMS uygulamalar için önemli bir araçtr.
2030 Gündemi ve 15.3 hedefi iklim faaliyetleri gündemine büyük ölçüde BMÇMS’ni yerleştirmektedir.
Hedef bizim önümüzdeki 15 yl için yol haritamzdr.
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ARAZİ BOZULUMUN DENGELENEMSİ: DAHA İYİ HAYAT
İÇİN SAĞLIKLI ARAZİ
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansnn olarak ATD tanm olarak
“ekosistem hizmetlerini gerçekleştirmek ve gda güvenliğini sağlamak için gerekli olan arazi kaynaklarnn
miktarnn ve kalitesinin belli bir zamansal ve mekânsal ölçek içerisinde değişmeden kalmas ya da
artmasdr”.
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olan topraklar geri kazanm ile sağlkl ve üretken kaynaklar güvence altna alma anlamna gelir.
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Üç süreç
arasnda bir denge ile ilgilidir:
kullanm-bozulum, rehabilitasyon / restorasyon ve sürdürülebilir
arazi yönetimi.

Özünde iyi arazi yönetimi uygulamalar ve daha iyi arazi kullanm planlamas vardr. Bu bize ekonomik
güvenliği sağlamaya, toplumsal ve siyasal dayankllk ve milyonlarca frsat için yardmc olabilir.
ATD birçok fayda sağlayacaktr: su güvenliği ve gda ile yakndan bağlantl araziyi nasl yöneteceğimiz;
iklim değişikliğini azaltma ve uyum; zorunlu göç kaynaklar ve olumsuz kentleşme eğilimleri; istihdam
yaratma; sorumlu tüketim teşviki ve kaynak çakşmas ile mücadele.
UNCCD olarak 2030 ylna kadar taraflar ve diğer paydaşlar için pratik araçlar bir dizi hedefler tercüme ve
rehberlik sağlayarak Arazi Tahribatnn Dengelenmesi kavramn yapmaya çalşyoruz. Amacmz özellikle
gönüllü ATD hedefleri belirleyen ülkelerde, arazide somut olumlu değişikliklerle hz kazanan dönüşüm
projelerinin uygulanmasn görmektir.

COP 12: ATD İLE İLGİLİ DÖNÜM NOKTASI
COP 12-Ekim 2015 Ankara/Türkiye’de UNCCD Taraf Ülkeleri ATD için anlaşmaya vardlar:
 COP Taraflarn Sürdürülebilir Kalknma için Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi takibinin önemli bir
rol oynadğn kabul etti.
 COP Sürdürülebilir Kalknma Hedefi 15.3 UNCCD’nin uygulanmasnda itici güçlü bir araç
olduğunu ve ATD temel tanmn kabul etti.
 COP arazi bozulmasnn önemli bir bölümünün kurak, yar kurak ve kurak yar nemli alanlar dşnda
meydana geldiğini kaydetti.
 COP tüm ülkeleri ATD’ye ulaşmak için gönüllü hedefler formüle etmeye davet etti.
 COP, BMÇMS’ni; Çölleşme, Arazi Bozulumu ve Kuraklk (ÇABUK) ile ilgili lider organizasyon
olarak, SKH amaç 15.3 “ulusal ATD hedef ve girişimlerinin forumulasyonu için rehberlik”
sağlamak da dahil işbirliği kurmak görevini üstlenmek, Ulusal ATD Hedeflerine doğru
ilerlemelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iletişimine katk olarak BMÇMS göstergelerinin
kullanlmasnn kolaylaştrlmas, konusunda görevlendirdi.
COP 12 kararlarnda küresel sürdürülebilir kalknma gündeminin merkezine BMÇMS’i yer verildi,
sadece SKH’leri hedef 15.3 değil ayn zamanda iklim değişikliği ve ATD arasndaki ilişk ve kurak
topraklarn dşndaki ilgili Sözleşme'nin daha geniş bir anlayşla. COP 12 önümüzdeki 15 yl için bu
ivmeden yararlanmak için BMÇMS’nin net bir plan ve yön vermiştir.
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ATD’Yİ NASIL ÖLÇÜYORUZ?
Son yllarda, ulusal hükümetler arazi bozulmasnn durdurulmas veya tersine çevrilmesi, bozulmuş
arazilerinin restore edilmesi konularnda küresel ve bölgesel hedefler koyma ve taahhütler verme konusunda
anlaşmaya varmşlardr. Aichi Biyoçeşitlilik Hedeflerini de kapsayan bu hedefler şöyledir; Bozulmuş
ekosistemlerin en az % 15’inin geri kazanlmas; 350 milyon hektardan fazla alann geri kazanm için Bonn
Challenge ve ilgili bölgesel girişimler (örn LAK 20x20, AFR100) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalknma Hedefi (SKH)15.3.
Halen birçok ülke günümüzde temel araştrmalarn yaplmas ve izlemesi ve arazi bozulumuyla
mücadeledeki ilerlemenin raporlanmas için gerekli yöntemleri, veri ve uzmanlğ eksiktir.
Mart 2016’da, BM İstatistik Komisyonu küresel düzeyde SKHlerin takibi ve ilerlemenin gözden
geçirilmesine yönelik taslak olarak küresel bir “göstergeler kapsam/çerçevesi”ni onaylad. Temel amac
SKH 15.3 hedefine ulaşmak olan SKH 15.3.1’nini göstergesi ve alt göstergeleri; restorasyonun izlenmesi ve
raporlanmas, çölleşmeyle mücadele ve arazi tahribatnn dengelenmesi için uygun ölçütlerin
tanmlanmasdr.
Önerilen SKH 15.3 hedefi için önerilen göstergeler;
“Toplam alanda bozulmuş alann oran” (SKH gösterge 15.3 olarak belirtilmiştir).
3 gösterge şöyledir;
1. Arazi kapallğ ve arazi örtüsünün değişimi
2. Arazi verimliliği
3. Toprak üstü ve altndaki karbon stoklar
Raporlama öncelikle resmi ulusal veri ve küresel mevcut veri setlerine ve dayal olmaldr, raporlama
yaparken veri boşluklarn doldurmak ve arazide doğrulanabilmesi için Dünya gözlemleri de kullanlabilir.
UNCCD, ilgili ortaklar ile yakn işbirliği içinde, küresl raporlama için verilerin toplanmas işini üstlenmiştir,
i)UNCCD ülke raporlama mekanizmasnda alt göstergeler zaten yer almaktadr ii) UNCCD 80 i aşkn ülkede
SKH 15.3 hedefinin uygulanmas ve izlenmesi için gerekli kapasitenin oluşturulmas için uluslararas birçok
paydaş ve uygulama ajansndan destek almaktadr.
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15.3 hedefini başarmada, edinilen bilgi ilerlemeyi izlemek ve etkili politikalar oluşturmak için çok önemlidir.
Bu ilk etapta, sosyo ekonomik, demografik ve çevresel etkileri ve hassasiyetleri anlayarak arazi bozulumu
derecesinin anlaşlmas sorusudur. Ardndan, kararl, gönüllü hedefler ve kaçnlmaz dengeleri yönetmek
15.3
başarmada,
edinilen bilgi
ilerlemeyi
izlemek
ve etkiliarazinin
politikalar
oluşturmak
içinsağlğn
çok önemlidir.
önemhedefini
taşmaktadr.
Dönüşümcü
projeler
ve hedef
politikalar,
kaybolan
toprak
ve
Bu
ilk
etapta,
sosyo
ekonomik,
demografik
ve
çevresel
etkileri
ve
hassasiyetleri
anlayarak
arazi
verimliliğini geri getirirken üzerindeki basky önemli derecede azaltmay hedeflemelidir. bozulumu
derecesinin anlaşlmas sorusudur. Ardndan, kararl, gönüllü hedefler ve kaçnlmaz dengeleri yönetmek
önem taşmaktadr. Dönüşümcü projeler ve hedef politikalar, arazinin kaybolan toprak sağlğn ve
verimliliğini geri getirirken üzerindeki basky önemli derecede azaltmay hedeflemelidir.

ARAZİ TAHRİBATININ
DENGELENMESİ;
HEDEF OLUŞTURMA PROGRAMI

ATD HEDEF OLUŞTURMA VE BMÇMS
Küresel olarak kabul edilen hedef, Tüm karasal ekosistemlerde arazi bozulumu ile ilgili faaliyetleri harekete
geçirmek için kullanlabilir. Tamamen sağlkl karasal ekosistemler için, ATD’nin zor ve gönüllü hedefler
olmasna karşn, yolda sadece bir kilometre taş olduğu kabul edilmelidir.
SKH’leri ülkesel ve genel düzeyde küresel ve pratik çözümlere ihtiyaç duyacaktr. ATD’ye ulaşrken arazi
yönetimi için bozulma-kaçnma-göç etmeden, koruma-sürdürme-restore etmeye doğru bir anlayş değişikliği
gerekmektedir. Bu ölçekte bir, doğal kaynak ve ekosistem hizmetleri yönetimi, insanlarn günlük hayatlarn
sürdürdüğü ve rehabilitasyon ve restorasyon faydalarn en iyi şekilde hissettikleri yerlerde yönetilir.
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yönetim seçeneklerinin benimsenmesi;
 Arazi planlamas yaparken arazi kaynaklarnn potansiyelinin ve dayankllğnn tamamen dikkate
alnmas ile Arazi Tahribatndan kaçnma,
 Mevcut bozulumu minimuma indirerek SAY politika ve uygulamalarna uyum sağlama,
 Bozulmuş alanlarn rehabilitasyonu ve restorasyonu,
Bu 2016 ilkbaharnda faaliyete geçmiş ATD Hedeflerinin Oluşturulmas Programnn temelini oluşturan
gerekçedir. Bu programda; BMÇMS operasyonel kolu- Küresel Mekanizma- Ulusal Gönüllü ATD
Hedeflerini oluşturma sürecinde olan destekleyici ülkeler araclğyla hedefler oluşturulacaktr.
Bu programn ana amac, Taraflarn mevcut durumlarn tanmlamas, gönüllü hedeflerini belirlenmesi ve
2030’a kadar ATD önlemlerini başarmalarn mümkün klmaktr. Program ayrca, BMÇMS 2016-19
program ve programn çkt göstergelerini (“arazi bozulumu ve rehabilitasyon ile ilgili etkilendikleri ölçüde
ülke taraflarnn hedef oluşturmas”) desteklemektedir.

ROGRAM BİLEŞENLERİ:

TD YAKLAŞIMININ OLUŞTURULMASI: Ülke düzeyinde ATD temel değerlendirmesiyle ilgili
klaşmlar ve metodolojiler hakknda bilgi sağlamas; ATD uygulanmas için öncelikli alanlarn
lirlenmesi; Ulusal ATD veri işleme birimlerinin işleme uygun (alt) ulusal verilerin sağlanmas ve
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kuruluşlar, bilim camias ve kalknma ortaklar da dâhil olmak üzere önemli paydaşlar bir araya getirerek,
ulusal ATD çalşma gruplarnn işleyişini destekleyecektir. Program ayrca tanmlanmş ATD yaklaşm ve
önlemlerini tartşmak ve doğrulamak için ülkelerin ulusal danşma çalştaylarna da destek sağlayabilir.
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PROGRAM
SİNERJİSİ
PROGRAM
SİNERJİSİ
PROGRAM SİNERJİSİ
Sinerjiler yaratmak programn kalbidir.
Sinerjiler yaratmak programn kalbidir.
Dönüştürücü
ATD proje
önerilerinin
gelişimini destekleyen Küresel Mekanizma çabalar ile program
Sinerjiler yaratmak
programn
kalbidir.
Dönüştürücü ATD proje önerilerinin gelişimini destekleyen Küresel Mekanizma çabalar ile program
desteklenmektedir. Bu ülkelerin öncelikli ATD önlemlerini yeniden şekillendirecek iyi yatrm frsatlar
Dönüştürücü ATD Bu
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olarak değerlendirmesine
katk sağlayacaktr.
Program
14 önder ATD ülkesi
tarafndan uygulanan, pilot ATD projeleri üzerine yaplandrlmş ve
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Program 14 önder ATD ülkesi tarafndan uygulanan, pilot ATD projeleri üzerine yaplandrlmş ve
bağmsz değerlendirmelerin sonuçlar ile öğrenilen dersler de hesaba katlmştr. ATD hedeflerindeki
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sağlayacaktr.
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