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ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE İLERLEME RAPORU-2017

ÖNSÖZ
Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plan (2015-2023) (ÇMUSEP) 2015
ylnda Bakanlar Kurulu tarafndan onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu eylem plan
kapsamnda paydaş kuruluşlar her yl düzenli olarak web tabanl İzleme, Değerlendirme ve
Raporlama Sistemi (İDRS) üzerinden raporlama yapmaktadr. Daha sonra ÇMUSEP’da yer
alan sorumlu kurum ve kuruluşlarn yl içinde yaptklar faaliyetler bağmsz uzmanlar
tarafndan değerlendirilerek “Çölleşme ile Mücadele İlerleme Raporu” hazrlanmaktadr.
Sunulan bu ilerleme raporu 2017 yl için hazrlanmş olup, raporlanan faaliyetlerin
ÇMUSEP’te yer alan yer alan stratejik ve işlevsel amaçlara katks değerlendirilmiştir. Ancak
değerlendirmede sadece 2017 yl değil 2014-2017 yllar arasndaki tüm faaliyetler
irdelenmiştir. İlerleme raporunun hazrlanmas srasnda İDRS sistemine yüklenen verilerin
yannda kurumlarn faaliyet raporlar, Ormanclk ve Su Şuras için hazrlanan çalşma
gruplar raporlar, eylem planlar gibi çok sayda belgeden de yararlanlmştr. Raporda,
ayrca, ÇMUSEP’te yer alan eylem ve faaliyetlerin çölleşme ile mücadeleye katks
irdelenmiş, gerçekleşmeyen faaliyetlerin gerçekleşmeme nedenleri ve olas çözümleri
açklanmş ve ÇMUSEP’te yer alan sorumlu ve işbirliği yaplacak kurumlarn çölleşme ile
mücadele performanslar değerlendirilmiştir. Ek olarak eylem plannda yer alan faaliyetler
3 Rio Sözleşmesi kapsamnda da incelenmiştir. Diğer yandan eylem plannn
hazrlanmasndan sonra gündeme gelen BM 2030 Sürdürülebilir Kalknma Hedefleri (SKH)
ve Arazi Tahribatnn Dengelenmesi (ATD) süreçleri göz önüne alnarak ÇMUSEP’in
bu süreçlere katklar da tartşlmştr. Son olarak da COP13’te kabul edilen BMÇMS
2018-2030 Strateji Çerçevesi belgesi de incelenerek yeni stratejiler kapsamnda öneriler
getirilmiştir.
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2015-2023)
2015
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stratejik amaç,
amaç, 77 işlevsel
işlevsel amaç
amaç tanmlanmştr.
tanmlanmştr. İşlevsel
İşlevsel amaçlar
amaçlar altnda
altnda 74
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eylem
ve
bu
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dair
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verilmiştir.
Eylem
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plannda katk
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sorumlu
olduklar
faaliyetlerle
olarak yer almaktadr. ÇMUSEP’te görev verilen kurumlarn sorumlu olduklar faaliyetlerle
ilgili raporlamalar
raporlamalar yapabilmeleri
yapabilmeleri için
için de
de ayrca
ayrca web
web tabanl
tabanl bir
bir izleme,
izleme, değerlendirme
değerlendirme ve
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ilgili
raporlama
sistemi
(İDRS)
oluşturulmuştur.
ÇMUSEP’te
paydaş
olarak
yer
alan
raporlama sistemi (İDRS) oluşturulmuştur. ÇMUSEP’te paydaş olarak yer alan
kurum/kuruluş
kurum/kuruluş ve
ve STK’lar
STK’lar 2014
2014 ylndan
ylndan itibaren
itibaren her
her yl
yl yl
yl içinde
içinde çölleşme/arazi
çölleşme/arazi tahribatnn
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değerlendirme
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raporunda
raporunda 2014
2014 ve
ve 2015
2015 yllarndaki
yllarndaki faaliyetler
faaliyetler birlikte
birlikte değerlendirilmiştir.
değerlendirilmiştir. Daha
Daha sonra
sonra 2016
2016
ylnda
raporlanan
eylem
ve
faaliyetlerin
değerlendirilmesi
için
bir
rapor
hazrlatlmş
ve
ylnda raporlanan eylem ve faaliyetlerin değerlendirilmesi için bir rapor hazrlatlmş ve bu
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rapor 2017
2017 ylnda
ylnda baslmştr.
baslmştr. Sunulan
Sunulan bu
bu ilerleme
ilerleme raporunun
raporunun da
da amac
amac İDRS’de
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yaplan
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raporlamalar
raporlamalar doğrultusunda
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ylnda ÇMUSEP’te
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ya da
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katk sağlayan
sağlayan
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olarak
yer
alan
kurumlarn
sorumlu
olduklar
ÇMUSEP’te
açklanan
faaliyetleri
kuruluş olarak yer alan kurumlarn sorumlu olduklar ÇMUSEP’te açklanan faaliyetleri ne
ne
derece
derece uyguladklarnn
uyguladklarnn irdelenmesidir.
irdelenmesidir.
Yaplan ilk
ilk değerlendirmede
değerlendirmede 165
165 göstergeden
göstergeden sadece
sadece üçünün
üçünün bir
bir yl
yl içinde
içinde
Yaplan
tamamlanmasnn
öngörüldüğü
diğer
göstergelerin
tamamlanmasnn
ise
iki
yldan
tamamlanmasnn öngörüldüğü diğer göstergelerin tamamlanmasnn ise iki yldan fazla
fazla
süreceğinin
planlandğ
anlaşlmştr.
Bu
nedenle
değerlendirme
sadece
2017
yl
için
değil
süreceğinin planlandğ anlaşlmştr. Bu nedenle değerlendirme sadece 2017 yl için değil
2014-2017
2014-2017 yllar
yllar arasndaki
arasndaki tüm
tüm faaliyetler
faaliyetler dikkate
dikkate alnarak
alnarak hazrlanmştr.
hazrlanmştr. Buna
Buna göre
göre 45
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paydaş
kurum
bugüne
kadar
hiç
raporlama
yapmamştr.
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gösterge
ile
ilgili
olarak
da
4
paydaş kurum bugüne kadar hiç raporlama yapmamştr. 20 gösterge ile ilgili olarak da 4 yl
yl
süresince
hiçbir
faaliyet
gerçekleşmemiştir.
ÇMUSEP
kapsamnda
bugüne
kadarki
süresince hiçbir faaliyet gerçekleşmemiştir. ÇMUSEP kapsamnda bugüne kadarki
faaliyetler
faaliyetler genel
genel olarak
olarak değerlendirildiğinde
değerlendirildiğinde 101
101 göstergenin
göstergenin gerçekleştiği,
gerçekleştiği, 77 göstergenin
göstergenin ise
ise
süresi
içinde
gerçekleşebileceği
anlaşlmştr.
16
gösterge
ile
ilgili
olarak
bugüne
kadarki
süresi içinde gerçekleşebileceği anlaşlmştr. 16 gösterge ile ilgili olarak bugüne kadarki
faaliyetlerin
faaliyetlerin yetersiz
yetersiz olmasna
olmasna rağmen
rağmen ek
ek motivasyon
motivasyon ve
ve çaba
çaba ile
ile gerçekleşmelerin
gerçekleşmelerin
sağlanabileceği
değerlendirilmiştir.
Ancak
41
göstergenin
ise
gerçekleşmesinin
sağlanabileceği değerlendirilmiştir. Ancak 41 göstergenin ise gerçekleşmesinin oldukça
oldukça zor
zor
ya
da
öngörülen
sürelerin
uzatlmas
olduğu
görülmüş
ve
bu
göstergelerin
kaldrlmas
olduğu görülmüş ve bu göstergelerin kaldrlmas ya da öngörülen sürelerin uzatlmas
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önerileri getirilmiştir. Daha sonra çeşitli sayda göstergeleri olan eylemlerin gerçekleşip
gerçekleşmedikleri irdelenmiştir. Buna göre 35 eylem ÇMUSEP kapsamnda yaplan
faaliyetler sonucunda hedeflerine ulaşmştr. Buna karşlk 2017 yl sonuna kadar
tamamlanmas öngörülen 6 eylemin göstergelerindeki hedeflere ulaşlamadğ için bu
eylemlerin gerçekleşmediği anlaşlmştr. 22 eylemin ise henüz öngörülen süreler
tamamlanmasa da gerçekleşmelerinin oldukça zor olduğu yorumlanmştr. İşlevsel
amaçlardan Ulusal ve Uluslararas Eşgüdüm ve İşbirliği (İA2), Finansman (İA6) ve
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (İA7) konularnda bugüne kadar yaplan faaliyetlerin arzulanan
düzeyde olmadğ kanaatine varlmştr
İlerleme raporunda her eylem ve eylemle ilgili tüm göstergeler ayr ayr incelenmiş ve her
eylem için ayr değerlendirme yaplmştr. Bu kapsamda en sk rastlanan hatann mükerrer
raporlamalar olduğu dikkat çekmektedir. Yine eylemin amacyla göstergelerin uyuşmadğ,
baz göstergelerin anlaşlmadğ ve bu nedenle hatal raporlamalar yapldğ gözlenmiştir.
Göstergelerin net olarak açklanmas, birimlerinin değiştirilmesi gerçekleşmesi zor görülen
göstergeler için ek süreler tanmlanmas gibi öneriler getirilmiştir. Ayrca ÇMUSEP’in
hazrlanmasndan sonra gündeme gelen arazi tahribatnn dengelenmesi (ATD),
Sürdürülebilir Kalknma Hedefleri ile BMÇMS 2018-2030 Stratejik Çerçeve Belgesinde yer
alan stratejik amaçlarla eylem plannda yer alan faaliyetler karşlaştrlmştr. Buna göre
ÇMUSEP’te doğrudan ATD ve SKH’ye yönelik ifadeler bulunmasa da faaliyetlerin ATD ve
SKH ile uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. Ancak yine de çoğu gösterge için öngörülen
sürenin 2018 yl sonunda bitecek olmas ve yeni gelişmeler nedeniyle ÇMUSEP’in revize
edilmesinin yararl olacağ kanaatine varlmştr.
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1.
1. GİRİŞ
GİRİŞ
İklim
İklim değişikliği,
değişikliği, çölleşme
çölleşme ve
ve biyolojik
biyolojik çeşitliliğin
çeşitliliğin kayb
kayb insanlğn
insanlğn geleceğini
geleceğini tehdit
tehdit eden
eden
başlca
ekolojik
sorunlardr.
Birbirleriyle
de
karşlkl
etkileşimleri
olan
bu
sorunlarn
başlca ekolojik sorunlardr. Birbirleriyle de karşlkl etkileşimleri olan bu sorunlarn
önlenmesi
önlenmesi amacyla
amacyla 1992
1992 ylnda
ylnda Brezilya’nn
Brezilya’nn Rio
Rio de
de Janeiro
Janeiro kentinde
kentinde Birleşmiş
Birleşmiş Milletler
Milletler
Çevre
ve
Kalknma
Konferans
(UNCED)
düzenlenmiş
ve
Rio
Sözleşmeleri
Çevre ve Kalknma Konferans (UNCED) düzenlenmiş ve Rio Sözleşmeleri olarak
olarak
adlandrlan
sözleşmeler
imzalanmştr.
Türkiye,
Birleşmiş
Milletler
Biyolojik
Çeşitlilik
adlandrlan sözleşmeler imzalanmştr. Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesine
Sözleşmesine 1996,
1996, Birleşmiş
Birleşmiş Milletler
Milletler İklim
İklim Değişikliği
Değişikliği Çerçeve
Çerçeve Sözleşmesi
Sözleşmesi ve
ve Birleşmiş
Birleşmiş
Milletler
Çölleşme
ile
Mücadele
Sözleşmesine
1998
ylnda
TBMM’de
kabulünden
Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine 1998 ylnda TBMM’de kabulünden sonra
sonra
taraf olmuştur.
olmuştur. Ülkemiz
Ülkemiz arazi
arazi çeşitliliği,
çeşitliliği, iklim
iklim özellikleri
özellikleri ve
ve coğrafi
coğrafi konumu
konumu nedeniyle
nedeniyle bu
bu üç
üç
taraf
küresel
ekolojik
sorundan
en
fazla
etkilenen
ülkeler
arasndadr.
küresel ekolojik sorundan en fazla etkilenen ülkeler arasndadr.
Dünyay
Dünyay tehdit
tehdit eden
eden bu
bu sorunlardan
sorunlardan çölleşme
çölleşme kurak,
kurak, yar
yar kurak
kurak ve
ve yar
yar nemli
nemli iklim
iklim
özelliklerine
sahip
bölgelerde
iklim
değişikliği
ve
insan
faaliyetleri
de
dâhil
olmak
üzere
özelliklerine sahip bölgelerde iklim değişikliği ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere
çeşitli
çeşitli faktörlerden
faktörlerden kaynaklanan
kaynaklanan arazi
arazi tahribat
tahribat olarak
olarak adlandrlmaktadr
adlandrlmaktadr (UNCCD,
(UNCCD, 1995).
1995).
Çölleşme
bir
bölgenin
çöl
haline
gelmesi
değil,
yenilenemez
bir
kaynak
Çölleşme bir bölgenin çöl haline gelmesi değil, yenilenemez bir kaynak olan
olan topraklarn
topraklarn
üretkenliğini
üretkenliğini kaybetmesidir.
kaybetmesidir. Arazi
Arazi tahribat
tahribat su
su ve
ve rüzgâr
rüzgâr erozyonuyla
erozyonuyla topraklarn
topraklarn
kaybedilmesi, topraklarn
topraklarn fiziksel,
fiziksel, kimyasal
kimyasal ve
ve biyolojik
biyolojik özelliklerinin
özelliklerinin bozulmas
bozulmas ve
kaybedilmesi,
ve bunun
bunun
sonucunda
topraklarn
verimliliğinin
azalmas
ile
oluşan
ekonomik
kayplar
ile
sonucunda topraklarn verimliliğinin azalmas ile oluşan ekonomik kayplar ile bitki
bitki
örtüsünün
uzun
süreli
kaybn
ifade
eder.
Arazi
tahribat
sadece
tarm
alanlarnda
değil,
örtüsünün uzun süreli kaybn ifade eder. Arazi tahribat sadece tarm alanlarnda değil,
otlak,
otlak, mera,
mera, orman
orman ya
ya da
da maki/fundalk
maki/fundalk gibi
gibi alanlarda
alanlarda ortaya
ortaya çkan
çkan bir
bir süreçtir.
süreçtir. Türkiye,
Türkiye,
binlerce
yldr
birçok
medeniyetin
doğal
kaynaklara
yapmş
olduğu
bask,
yaygn
yar-kurak
binlerce yldr birçok medeniyetin doğal kaynaklara yapmş olduğu bask, yaygn yar-kurak
iklim
iklim ve
ve yüksek
yüksek eğimli
eğimli araziler
araziler nedenleriyle
nedenleriyle arazi
arazi tahribat
tahribat sorunlaryla
sorunlaryla karş
karş karşya
karşya
kalmaktadr.
Nitekim
7
kriter,
48
gösterge
ve
37
alt
gösterge
kullanlarak
geliştirilen
kalmaktadr. Nitekim 7 kriter, 48 gösterge ve 37 alt gösterge kullanlarak geliştirilen Türkiye
Türkiye
Çölleşme
Çölleşme Modelinden
Modelinden üretilen
üretilen Türkiye
Türkiye Çölleşme
Çölleşme Risk
Risk Haritasna
Haritasna göre
göre Türkiye
Türkiye arazisinin
arazisinin %
%
12,7’si zayf,
zayf, %
% 53,2’ü
53,2’ü orta,
orta, %
% 25,5’i
25,5’i ise
ise yüksek
yüksek çölleşme
çölleşme risk
risk snfnda
snfnda yer
yer almaktadr
almaktadr (ÇEM
(ÇEM
12,7’si
2017).
2017). Ülkemizde
Ülkemizde tahrip
tahrip olmuş
olmuş arazi
arazi miktarnn
miktarnn fazla
fazla olmas
olmas nedeniyle
nedeniyle uzun
uzun yllardr
yllardr
ağaçlandrma,
erozyon
kontrolü,
mera
slah,
bozuk
ormanlarn
rehabilitasyonu
çalşmalar
ağaçlandrma, erozyon kontrolü, mera slah, bozuk ormanlarn rehabilitasyonu çalşmalar
yaplmaktadr.
yaplmaktadr. Örneğin
Örneğin 1946-2017
1946-2017 yllar
yllar arasnda
arasnda 2,34
2,34 milyon
milyon ha
ha ağaçlandrma,
ağaçlandrma, 3,01
3,01
milyon
ha
bozuk
orman
alanlarnn
rehabilitasyonu,
1,45
milyon
ha
erozyon
kontrolü
ve
milyon ha bozuk orman alanlarnn rehabilitasyonu, 1,45 milyon ha erozyon kontrolü ve 0,23
0,23
milyon
ha
mera
slah
çalşmas
yaplmştr.
Türkiye
tahrip
olmuş
arazi
varlğnn
yüksek
milyon ha mera slah çalşmas yaplmştr. Türkiye tahrip olmuş arazi varlğnn yüksek
olmas
olmas nedeniyle
nedeniyle söz
söz konusu
konusu sorunla
sorunla mücadelede
mücadelede önemli
önemli bilgi
bilgi birikimine
birikimine ve
ve deneyime
deneyime sahip
sahip
olmuştur.
Bunun
sonucunda
ülke
çölleşme
ile
mücadele
konusunda
dünyada
öncü
konuma
olmuştur. Bunun sonucunda ülke çölleşme ile mücadele konusunda dünyada öncü konuma
gelmiştir. ÇABUK’la
ÇABUK’la mücadelenin
mücadelenin ülke
ülke genelinde
genelinde daha
daha etkin
etkin ve
ve koordine
koordine olarak
olarak yürütülmesi
yürütülmesi
gelmiştir.
için
BMÇMS’de
yer
alan
mücadele
eylemleri
içeren
ulusal
eylem
plan
2005
için BMÇMS’de yer alan mücadele eylemleri içeren ulusal eylem plan 2005 ylnda
ylnda
yürürlüğe
girmiştir.
Çölleşme
ile
Mücadele
Ulusal
Eylem
Program
adndaki
bu
yürürlüğe girmiştir. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Program adndaki bu eylem
eylem
plannda
plannda 39
39 kurumun
kurumun sorumlu
sorumlu olduğu
olduğu 63
63 eyleme
eyleme yer
yer verilmiştir.
verilmiştir. Eylem
Eylem plan
plan yürürlükteyken
yürürlükteyken
BMÇMS
BMÇMS tarafndan
tarafndan 10
10 Yllk
Yllk Stratejik
Stratejik Plan
Plan (2008-2018)
(2008-2018) hazrlanmştr.
hazrlanmştr. 2011
2011 ylnda
ylnda ise
ise
konusunda
çalşan
ilk
genel
müdürlük
olan
Dünyada
bir
ilk
gerçekleştirilmiş
ve
çölleşme
Dünyada bir ilk gerçekleştirilmiş ve çölleşme konusunda çalşan ilk genel müdürlük olan
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Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Daha sonra bu genel
müdürlüğün öncülüğünde Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programnn BMÇMS 10
Yllk Stratejik Plan (2008-2018) doğrultusunda revizyonu için çalşmalara başlanmştr.
2015 ylnda Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plan (2015-2023)
(ÇMUSEP) Bakanlar Kurulu tarafndan onaylanarak yürürlüğe girmiştir. ÇMUSEP (20152023)’te 4 stratejik amaç, 7 işlevsel amaç tanmlanmştr. İşlevsel amaçlar altnda 74 eylem
ve bu eylemlere dair 165 göstergeye yer verilmiştir. Eylem plannda göstergelerin
gerçekleştirilmesi için 79 kurum koordinatör ya da katk sağlayacak kurum olarak
tanmlanmştr. Bu kurumlarn 53’ü kamu kurumu olup, 15’i STK, 4’ü akademik kurumdur.
Ayrca 3 banka, 3 uluslararas kuruluş ve TRT de eylem plannda katk sağlayacak kurum
olarak yer almaktadr. ÇMUSEP’te görev verilen kurumlarn sorumlu olduklar faaliyetlerle
ilgili raporlamalar yapabilmeleri için de ayrca web tabanl bir izleme, değerlendirme ve
raporlama sistemi (İDRS) oluşturulmuştur. Kurumlar, 2015 ylndan itibaren IDRS üzerinden
yllk faaliyetlerini raporlamaktadr. Bu raporlar bağmsz uzmanlar tarafndan
değerlendirilmekte ve ÇMUSEP yllk ilerleme raporlar hazrlanmaktadr. Bu şekilde 20142015 ylnda ve 2016 ylnda ÇMUSEP’te tanmlanmş eylem ve faaliyetlerin analiz edildiği
ve değerlendirildiği 2 rapor hazrlanmştr. Sunulan bu raporun da amac İDRS’de yaplan
raporlamalar doğrultusunda 2017 ylnda ÇMUSEP’te koordinatör ya da katk sağlayan
kuruluş olarak yer alan kurumlarn sorumlu olduklar ÇMUSEP’te açklanan faaliyetleri ne
derece uyguladklarnn irdelenmesidir. Raporda ayrca ÇMUSEP’te yer verilen eylemlerin
2017 ylnda BMÇMS tarafndan kabul edilen 2018-2030 Stratejik Çerçeve Belgesi, Rio
Sözleşmeleri, BM Sürdürülebilir Kalknma Hedefleri ve Arazi Tahribatnn Dengelenmesi ile
uyumlu olup olmadğ da incelenmiştir.
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2. ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ULUSAL STRATEJİSİ VE
EYLEM PLANI (ÇMUSEP) (2015-2023) KAPSAMINDA
2017 YILI İÇİNDE YAPILAN FAALİYETLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalşmada Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plan (ÇMUSEP)
kapsamnda 2017 yl içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin ÇMUSEP’te yer alan 4 stratejik ve
7 işlevsel amacn (Tablo 1) gerçekleştirilmesine katklarnn değerlendirilmesi
amaçlanmştr. Değerlendirmelerde ÇMUSEP’te yer alan kurumlarn İDRS üzerinden 20142017 yllar arasnda yaptklar raporlamalar dikkate alnmştr. Eylem plannda yer alan
faaliyetlerin gerçekleşme düzeyleri ile eylemlerin çölleşme, arazi tahribat ve kuraklk ile
mücadele konularna katklar göz önüne alnmştr. Ek olarak ÇMUSEP’teki eylemlerin
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalknma Hedeflerine katk sağlayp sağlamadğ ve
BMÇMS 2018-2030 Stratejik Çerçeve Belgesinde belirtilen stratejik amaçlarla ilişkisi de
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin ÇMUSEP’in yenilenmesine katk yapabilmesi
açsndan de yararl olacağ düşünülmektedir.

2.1. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plan
(2015-2023) Stratejik Amaçlarnn 2017 Yl Performansnn
Değerlendirilmesi
Stratejik Amaç 1 (SA1): Etkilenmiş ve Etkilenmesi Muhtemel Nüfusun Hayat
Koşullarnn İyileştirilmesi
BMÇMS 10 Yllk Strateji Belgesinde 1 no’lu Stratejik Amaç “Etkilenmiş Nüfusun Hayat
Koşullarnn İyileştirilmesi” başlğnda olmasna karşn küresel boyutta artş eğilimde olan
iklim değişikliği ve ÇABUK’n etkilerinin yaylma potansiyelinin yüksek olmas nedeniyle
ÇMUSEP’te bu amaç “Etkilenmiş ve Etkilenmesi Muhtemel Nüfusun Hayat Koşullarnn
İyileştirilmesi” olarak güncelleştirilmiştir. Sorun ortaya çkmadan önlem alnmas ekonomik
açdan çok daha düşük maliyetlerle çözüm sürecine ulaşlmas sağladğndan söz konusu
yaklaşm olumlu bulunmuştur.
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Tablo 1. BMÇMS 10 Yllk Strateji Belgesi (2008-2018) ve Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal
Stratejisi ve Eylem Plan (ÇMUSEP) (2015-2023)’nda yer alan stratejik ve işlevsel amaçlar.
Stratejik Amaçlar
BMÇMS 10 Yllk Strateji Belgesi (2008-2018)

ÇMUSEP (2015-2023)

1. Etkilenmiş nüfusun yaşam koşullarnn
iyileştirilmesi

1. Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel nüfusun
hayat koşullarnn iyileştirilmesi

2. Etkilenmiş ekosistemlerin koşullarnn
iyileştirilmesi

2. Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel
ekosistemlerin koşullarnn iyileştirilmesi

3. Sözleşmenin etkin bir şekilde uygulanmasyla
küresel fayda sağlanmas

3. Çölleşme ile mücadele yannda biyolojik
çeşitliliğin korunmas ve iklim değişikliği ile
mücadele alanlarnda da ulusal ve küresel
faydalarn sağlanmas

4. Sözleşmenin uygulanmasn sağlamak için
aktörler arasnda etkili bir ortaklk oluşturarak
kaynaklarn harekete geçirilmesi

4. Ulusal ve uluslararas aktörler arasnda etkili bir
ortaklk oluşturarak sözleşmenin uygulanmasn
desteklemek için gerekli kaynaklarn harekete
geçirilmesi; bu doğrultuda Türkiye’nin ikili,
bölgesel ve küresel düzeyde işbirliğinde öncülük
etmesi, bilgi ve deneyimini diğer taraflarla
paylaşmas

İşlevsel Amaçlar
BMÇMS 10 Yllk Strateji Belgesi (2008-2018)

ÇMUSEP (2015-2023)

1. Savunuculuk, bilinçlendirme, eğitim

1. Kamuoyu oluşturma, bilinçlendirme ve eğitim

2. Politik çerçeve

2. Ulusal ve uluslararas eşgüdüm ve işbirliği

3. Bilim ve teknoloji,

3. Politik çerçeve

4. Kapasite geliştirme

4. Bilim ve teknoloji, izleme ve değerlendirme

5. Finansman ve teknoloji

5. Yönetsel yaplanma ve kurumsal kapasite
geliştirme
6. Finansman
7. Sürdürülebilir arazi yönetimi
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ÇMUSEP’te SA1 için aşağda verilen başlklarda beklentilerin olduğu dile getirilmiştir.




Çölleşme/arazi tahribat ve kuraklktan etkilenmiş alanlarda yaşayan insanlarn
daha çeşitli geçim yollarna sahip olmalarn ve sürdürülebilir arazi yönetiminden
ortaya çkan gelirden istifade etmelerini sağlamak.
Etkilenmiş nüfusun iklim değişikliğine, iklim çeşitliliğine ve kuraklğa karş sosyoekonomik ve çevresel krlganlğ azaltmak.

Söz konusu beklentilerin göstergeleri olarak da aşağdaki maddeler listelenmiştir.




Çölleşme/arazi tahribat ve kuraklk süreçlerinden olumsuz etkilenen insan
saysndaki düşüş.
Etkilenmiş alanlarda yoksulluk snrnn üzerinde yaşayan insan oranndaki artş.
Etkilenmiş alanlardaki yeterli beslenme seviyesinin altnda besin enerjisi tüketen
nüfusun orannda azalma.

Türkiye’de ülke genelinde arazi tahribatnn dengelenmesi (ATD) kapsamnda sosyoekonomik çalşmalar henüz başlangç aşamasnda olduğundan ÇABUK’un nüfus
üzerindeki etkisi bilimsel olarak ortaya konulamamştr. Bu bağlamda ÇMUSEP’teki
göstergeleri sosyo-ekonomik açdan değerlendirme olanağ bulunmamaktadr. Bununla
birlikte yukardaki beklentiler ve göstergeler kapsamnda değerlendirilebilecek SA1’de
verilen hedeflere ulaşmak için aşağda öncelikli 4 ana başlkta ki eylemler 2017 yl
sürecinde değerlendirilmiştir.





Eğitim ve bilinçlendirme (Eylem 1),
Yönetsel Yaplanma ve Kurumsal Kapasite Geliştirme (Eylem 5)
Finansman kaynaklarnn geliştirilmesi ve teknoloji transferinin sağlanmas
(Eylem 6)
Arazi Yönetimi (Eylem 7)

SA1’in deki hedeflere ulaşabilmesi için öncelikle ülkede ÇABUK risk alanlarnn yaylmnn
ayrntl bilinmesi gerekmektedir. Bu olanak ÇEM tarafndan 5 yllk bir süreçte hazrlanan
ve arazi doğrulama çalşmalar 2018 ylnda tamamlanan Türkiye Çölleşme Risk Modeli
(TÇM) kullanlarak elde edilen Türkiye Çölleşme Risk Haritas (TÇRH) ile güvenilir biçimde
sağlanmştr (ÇEM 2017) (Şekil 1). Böylece TÇRH ile ÇABUK konusunda acil önlem isteyen
ve risk altnda olan bölgeleri ülke düzeyinde ortaya konulmuştur. Bu riskli bölgelerin
belirlenmesi proje ve plan yapacak kuruluşlara altlk oluşturmada da fayda
sağlayabilecektir.
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ÇMUSEP’in temelini oluşturan BM 10 Yllk Strateji belgesinde eğitim ve bilinçlendirme
başlğ altnda ÇABUK’la ilgili konularda uluslararas, ulusal ve yerel süreçleri ve aktörleri
sorunlar yeterince ele almada aktif olmas gerektiği ortaya konulmuştur. Birçok çalşmada
ÇABUK’un ana tetikleyici olgusunun sosyo-ekonomik nedenler olduğu belirtilmiştir (Mantel
ve ark. 2012; D’Odorico ve ark. 2013). Bu nedenle toplumda ÇABUK’un yol açacağ
sorunlarn yeterince bilinmesi/farknda olunmas İşlevsel Amaçlardan 7.’si olan
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi başta olmak üzere diğer hedefleri olumlu yönde etkileyecektir.
Bu bağlamda 2017 yl içerisinde ayrntlar İşlevsel Amaçlar 1 bölümünde verilen
istatistiksel veriler başta eski OSİB ve GTHB olmak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşlar
bu etkinliğe katk yaptklarn ortaya koymuştur. Saysal olarak özetlenecek olursa
2017 ylnda 170 TV program, 43 radyo program, 60 bine yakn broşür ve afiş bask
çalşmalar gerçekleşmiştir. Birebir etkinliklerde ise toplamda orman, mera ve tarm
alanlarnda faaliyet gösteren çiftçi ve diğer ilgiler olmak üzere 115.213 kişiye ulaşlarak
ÇABUK’la doğrudan veya dolayl olgularn eğitimi ve tantm yaplmştr. Söz konusu veriler
ÇMUSEP hedeflerine ulaşldğn ortaya koymasna karşn Türkiye’de tarm dşnda sadece
orman içi ve kenarnda 20.000’inin üzerinde yerleşim yerinde 11.000.000 nüfus olduğu
düşünülürse (eski köyler şimdiki mahalleler) eğitim farkndalk çalşmalarnn daha da
artmas gerektiği görülmektedir. Bu farkndalk çalşmalarnda kadn, genç ve çocuklara
önem verilmesi de öncelik olarak hedeflenmelidir. İlk ve orta öğretimde 1.200.000’e yakn
öğrenciye ulaşlmas örnek bir başar olarak kabul edilebilir.
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Şekil
1. 1.
Türkiye
Çölleşme
Risk
Modeli
(TÇM)
kullanlarak
elde
edilen
Türkiye
Çölleşme
Şekil
Türkiye
Çölleşme
Risk
Modeli
(TÇM)
kullanlarak
elde
edilen
Türkiye
Çölleşme
Risk
Haritas
(ÇEM
2017).
Risk
Haritas
(ÇEM
2017).
7

77

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Özellikle 7 ve 8. Snf ders kitaplarnn arka kapaklarna doğa konusuyla ilgili görsellerin
konulmas gelecek nesillerdeki farkndalğn ümit verici düzeyde çkacağnn göstergesidir.
Ancak ilköğretimdeki bu çalşmalar çoğunlukla çevre ve doğa temaldr. Bu sürecin
devamllğnn sağlanmasna ve çölleşme tehdidinin ön plana çkarlmasna gayret
gösterilmelidir. İlk ve orta öğretimdeki çalşmalarn elde edilen başarnn üniversite
düzeyindeki eğitime yansmadğ görülmüştür. Özellikle akademik çevre ile gerçekleşen
etkinlikler 2 adetle snrl kalmas bu konuya daha çok yoğunlaşlmas gerektiğini ortaya
koymaktadr. Üniversitelerin Ziraat, Orman, Çevre Mühendisliği bölümleri ile Peyzaj
Mimarlğ ve Şehir Bölge Planlama bölümleri öncelikli paydaş olarak ele alnabilir.
Eğitim ve farkndalk çalşmalarnn gerçekleştirilmesinde çölleşme risk haritasnn dikkate
alnmas ve faaliyetlerin çölleşme riskinin yüksek olduğu yerlerde yaplmas ÇABUK
konularndaki etkinliği arttracaktr. Ayrca bu etkinliklerde cinsiyet eşitliği ile çocuk ve
gençlerin gözetilip gözetilmediğinin de ÇEM İzleme Değerlendirme Raporlama Sistemi
(İDRS)’nde raporlanmas konu hakknda çalşmalara yön verebilecektir. Çünkü BMÇMS
arazi tahribat dengelenmesinde kadn ve gençlerin sosyo-ekonomik eşitliğinin dikkate
alnmadğ durumlarda projelerin yeterince başarl olmadğn rapor etmektedir (Samandari
2017).
ÇABUK’la mücadelede kolaylaştrc olan olgu Eylem 5’te tanmlanan kamu ve kamu dş
kurumlarn etkinliğini artrmak için gereken kapasite geliştirme ihtiyaçlarn tespit etmek ve
ihtiyaçlar gidermeye yönelik plan hayata geçirmeyi kapsayan Yönetsel Yaplanma’dr. Bu
başlk altnda 2017 yl içinde karar verici ve uygulayc idari ve teknik personele yönelik
eğitim çalşmalar kapsamnda ÇEM-YHDB ve ÇEM-ÖMDP tarafndan 11 adet, GTHBTAGEM tarafndan 1 adet eğitim program gerçekleştirilmiş ve söz konusu eğitimlere 720
idari ve teknik personel katlmştr. STK ve özel sektöre yönelik eğitim çalşmalarnda
katlmc says 2017’de 155 kişi olmuştur. Söz konusu süreçte başta TZOB olmak üzere
STK’larn etkinliğinin olmadğ görülmüştür. Küresel İnsani Yardm Raporu 2015'e göre,
küresel yardmn sadece% 0,2'si doğrudan yerel ve ulusal STK'lara ulaşmaktadr. Küresel
yardmlarn yerelleşmesi yerel sorunlara çözüm bulmada etkin bir yoldur. Uluslararas
finans kaynaklarnn ÇABUK konusunda STK’lar gün geçtikçe artan düzeyde desteklemesi
nedeniyle STK’larn kapasite geliştirme çalşmalarna katklarnn arttrlmas için 5 no’lu
Eylem başlğnda kamu kuruluşlaryla iletişimin daha etkin hale getirilmesi ve STK
eylemlerinin finanse edilmesinde yerel yönetimlere çağr yaplmas gerektiği
düşünülmektedir.
5 no’lu İşlevsel Amacn başlca hedeflerinden olan GTHB tarafndan yürütülen ve tüm
Türkiye’yi kapsayan “Sorunlu Tarm Arazilerinin Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi (STATİP)
kapsamnda AB standartlarna uygun arazi kullanmlarnn güncellenmesi” hedef yl olan
2018’den önce tamamlanarak kullanma sunulmas dikkat çekici bir başardr.
8
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SA1 için diğer etkinlik finansman kaynaklarnn geliştirilmesi ve sağlanmasdr. Finansal
destekler ÇABUK etkisinde kalan topluluklarn veya kalmas olas topluluklarn etkin
mücadelesini sağlamaktadr. Türkiye 2017 yl içerisinde OGM tarafndan ORKÖY
faaliyetleri kapsamnda ferdi desteklerden 4.089 aileye ve ekonomik nitelikli destek olarak
6.214 aileye toplamda 10.303 aileye 29.649.332TL’si hibe 117.753.248TL kredi olmak
üzere toplam 147.402.580TL ferdi destek sağlandğ saptanmştr. ORKÖY etkinlikleri
orman köylüsünün ormana olan basksn azaltmada destekleyici olmasna karşn bu hibe
ve kredilerin hangi düzeyde başarya ulaştğ veya ulaşmadğ hakknda veri olmadğndan
yeterince değerlendirme yaplamamştr. ORKÖY kapsamnda ayrca 7 adet kooperatife
sağlanan 2.350.592 TL destek de benzer biçimde raporlanmamştr. Bu nedenle verilen
kredi ve hibelerin başar düzeyinin izlenmesi gerekliliği bulunmaktadr.
Benzer biçimde birim alandan verim artşnda etkin olana sulama projeleri kapsamnda
82.000 ha alan 2017 yl içinde sulamaya açlmştr. IPARD ve mera etkinlikleri kapsamnda
85 adet çiftçiye destek sağlanmştr. Söz konusu desteklerde destek sağlanan kişi
saysndan çok Stratejik Amaç 1’in başlğna uygun biçimde destek alan çiftçilerin
ÇABUK’tan etkilenip etkilenmedikleri veya etkilenme potansiyeli alanlarda olup
olmadklarn destek aşamasnda dikkate alnp alnmadğ verisi gereklidir. Başka bir
tanmla destek ve hibelerde ÇEM tarafndan geliştirilen TÇRH’nn altlk olarak kullanlmas
ülkenin ÇABUK mücadelesi için gerekli görülmektedir.
7 no’lu İşlevsel Amacn başlğ olan “Arazi Yönetimi” Stratejik Amaç 1’in
gerçekleştirilmesinin temel olgusudur. Bu bağlamda 2017 yl içerisinde 151.466 ha’da
erozyon koruma, mera slah çalşmalar gerçekleştirilmiştir. TAD Portal (Tarm Arazileri
Değerlendirme Portal) ile tarm arazilerinde; tarm dş amaçla kullanm, toprak etüt ve
haritalama, arazi kullanm planlamas, süreç yönetimi ve karar destek otomasyonu
2.338.654 ha’lk alanda oluşturulmuştur. Bununla birlikte TAD Portaln ülkenin toplam
77.945.200 ha’lk alannn %3’ü kapsamasn çalşmalarn ülke geneline yaylmas için
devam etmesi gerektiğini göstermektedir. DKMPGM tarafndan eko köy çalşmalarnn 2017
ylnda yürütüldüğü saptanmştr. OGM’nin Murat Nehri havzasnda toprak erozyonunun
azaltlmas, su akş rejiminin düzenlenmesine yönelik tesisler ve ağaçlandrmalar yaplarak
doğal bitki örtüsünün korunmas, mera alanlarnda otlatmann düzenlenmesiyle birlikte
havzada yaşayan insanlara çeşitli destekler sağlandğ belirtilmiştir. Bu yolla krsal fakirlik
azaltlarak doğal kaynaklara olan basklarn azaltldğ dile getirilmiş olmasna karşn
projeye ait mekânsal ve sosyo-ekonomik saysal veriler olmadğndan değerlendirme
tarafmzdan yaplamamştr. Benzer veri noksanlğ ÇEM-HPAID tarafndan
gerçekleştirilen Akdere Çay Mikrohavzas (Çameli/Denizli), Gediz Havzas Selendi Çay
Entegre Mikrohavza (Selendi/Manisa) ve Gediz Havzas İlke Çay Entegre Mikrohavza
Rehabilitasyon Projeleri (Selendi/Manisa) ile 2017 yl içerisinde OGM tarafndan 100
9
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barajda yeşil kuşak ve 52 üst havzada sel kontrol çalşmalar için de geçerlidir. Örneğin
yeşil kuşak ağaçlandrma çalşmasnda hangi türlerin kullanldğ ve ne kadarlk bir alanda
verisinin ÇEM İDRS’ne girilmesi çalşmalarn etkinliğin değerlendirilmesi için gereklilik arz
etmektedir. Bununla birlikte ÇABUK’la mücadele de önemli admlar olarak kabul
edilmektedir.

Stratejik Amaç 2 (SA2): Etkilenmiş ve Etkilenmesi Muhtemel Ekosistemlerin
Koşullarnn İyileştirilmesi
ÇMUSEP’te yer alan Stratejik Amaç sadece etkilenmiş alanlar değil etkilenmesi olas
alanlar da değerlendirmeye katmas açsndan BMÇMS 10 Yllk Strateji belgesinden
olumlu yönde farkllk göstermektedir.
ÇMUSEP’te SA2’den beklenenler




Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel alanlarda arazi verimliliği ve diğer ekosistem
ürün ve hizmetleri sürdürülebilir olarak ve geçim kaynaklarna katk sağlayacak
şekilde geliştirilmesi ve
Ekosistemlerin iklim değişikliğine, kuraklğa ve ekstrem koşullara karş zafiyetleri
azaltlmas olarak belirtilmiştir.

Stratejik amacn göstergesi olarak da



Çölleşme ve kuraklktan etkilenen toplam alan miktarnda azalma ve
Etkilenmiş alanlarda net birincil verimlilikte artş

Belirlenmiştir. Beklentiler ve göstergeler incelendiğinde SA2 ile öncelikle 7 no’lu İşlevsel
Amacn sonrasnda da 4 ve 6 no’lu işlevsel amaçlarn ilgili olduğu değerlendirilmiş ve 2017
ylnda bu işlevsel amaçlar kapsamnda yaplan faaliyetler değerlendirilmiştir.
Türkiye bilim ve teknoloji eylemi kapsamnda 2016 ve 2017 yllar içerisinde Türkiye
Çölleşme Risk Haritas (TÇRH) ile Türkiye Güncellenmiş Erozyon Risk Haritasn (TGERH)
tamamlamş olmas nedeniyle bu amaç çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler, eylemler
ve planlamalar için güvenilir altlk veri tabann oluşturmuştur. Bunlara ek olarak TAD Dairesi
tarafndan ülkenin 77 milyon ha’lk arazi varlğnn 2 milyon ha’ temsil edecek (% 3)
düzeyinde de olsa saysal ortama taşnmas konu ile ilgili yaplacak çalşmalar için veri
sağlayacaktr. Bunlara ek olarak orman alanlar ve biyoçeşitlilik envanterinin
yaygnlaştrlmas çalşmalarnda Ankara ve Ereğli Orman İşletme Müdürlükleri tarafndan
1.575 ha’da envanter ve biyoçeşitlilik çalşmalar gerçekleştirilmiştir. Kuraklktan korunma
amacyla ülkenin farkl bölgelerinde 93 adet baraj ile 37 adet gölet olmak üzere toplam 130
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adet depolama tesisi 2017 ylnda işletmeye alnmştr. Bu etkinlikler kuraklğa karş
zafiyetin azalmasna ve birim alandan üretime destek olacağndan SA2 açsndan olumlu
görülmüştür. 2017 yl içerisinde MERBİS (Mera Bilgi Sistemi) Sistemine 800.000 ha alan
eklenerek Türkiye’de 7.200.000 ha’lk alanda güncel veri akş sağlanmştr. Bu bağlamda
ÇABUK’la ilgili herhangi bir tehdit mera alanlarnda hzl biçimde izlenebilir duruma gelmiştir.
Ancak henüz MERBİS kapsamnda çölleşme ile ilgili değerlendirme yapldğna dair bir
bilgiye ulaşlamamştr. ÇMUSEP revizyonunda MERBİS’in çölleşme ve ATD konularnda
veri sağlamas yönünde göstergeler eklenebilir.
Stratejik Amaç 2’nin gerçekleşmesi için gerekli olan altlk veri konusunda 2014 yl Aralk
aynda başlayan IACS sistemi için gerekli olan Arazi Parsel Tanmlama Sistemi Projesi
kapsamnda kalc snrlardan oluşan ve güncel hava fotoğraf ile uydu görüntülerinden elde
edilen 30 cm mekânsal çözünürlükte ortofotolar kullanlarak tüm Türkiye’yi kapsayan arazi
kullanm snflandrmas tamamlanmştr. Toplamda 780.207 km2 alan kapsayan Türkiye’ye
ait fiziksel bloklarn saysallaştrlmas 31 Ekim 2017 tarihi itibari ile Türkiye ölçeğinde
başarl bir şekilde tamamlanmştr. Bununla birlikte bilgi sisteminin hangi kullanclara açk
olduğu açklanmas gerekmektedir. Açk veri tabanlar ülkenin ÇABUK konusunda çalşma
yapacak kamu kuruluşlar dşnda STK’larn da projelerini öncelikli alanlara yönlendirmesini
sağlayacağndan bu konunun öncelikli olmas gerekmektedir. Ayrca Arazi Parsel
Tanmlama Sistemi ÇEM ve TÜBİTAK işbirliğinde başlanan “Ulusal Arazi Örtüsü
Snflandrma ve İzleme Sistemi (UASİS) Projesine katk sağlayabilecektir. Bu tür projeler
özellikle ATD göstergelerinden olan arazi kullanm/arazi örtüsü değişimlerinin izlenmesi
açsndan önemlidir.
Ekosistemlerdeki değişimin izlenmesi çalşmalar çölleşme ve kuraklk riski taşyan
alanlardaki durumun ortaya konmas, ekosistem sağlğndaki eğilimlerin ortaya konmas,
arazi kullanm değişiklikleri, TOK stoklarndaki değişim gibi konularda karar almaya
yardmc olmaktadr. Örneğin toprak organik karbonunun belirli aralklarda belirli arazi
kullanmlarnda izlenmesi ATD konusunda arazinin durumunun değerlendirilmesini
sağlamaktadr (Chasek ve ark. 2015). Arazi doğrulamas olarak kabul edilecek bu
çalşmalar kapsamnda OGM tarafndan 2017 yl içerisinde hava kirliliği ve iklim
değişikliğinden etkilenen daimi gözlem noktalarndan seviye 1 düzeyinde 850 toprak örneği
alnarak ayrntl analizler gerçekleştirilmiştir. Seviye 2 düzeyinde 52 adet gözlem alannda
ise toprak örneklerinin ve ibre -yaprak öreklerinin fiziksel, kimyasal analizlerine ait
çalşmalar yaplmş, yoğun izlemeye alnan 18 adet gözlem alannda ise I) Çökelme
örneklemesi ve analizi, II) Döküntü örneklemesi ve analizi, II) Fenolojik izleme, IV) Toprak
çözeltisi örneklemesi ve analizi, V) Ozon izleme, VI) Hava kalitesi örneklemesi ve analizi,
VII) Meteorolojik izleme, VIII) İbre-yaprak örneklemesi ve analizi, IX) Vejetasyon ve biyolojik
çeşitlilik, X) Taç durumu ve hasar etmenleri görsel değerlendirmesi, XI) Ağaç büyümesi,
11

11

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

XII) Toprak örneklemesi ve analizi olmak üzere 12 başlkta örnekler alnp analiz edilmiş ve
ormanlarn sağlk durumlar ortaya konularak risk haritalar çkarlmştr. Ancak OGM
tarafndan benzer raporlamann yapldğ belirlenmiş olup, mükerrer raporlamalarn
yaplmasnn önüne geçilmesi ÇMUSEP’in hedeflere ulaşp ulaşmadğnn
değerlendirilmesi açsndan gereklidir. Su kaynaklarnn izlenmesi ÇABUK konusunda
yaplan çalşmalar yön vermektedir. Bu bağlamda 25 havzada su kalitesi ve varlğ izleme
çalşmalar gerçekleştirilmiştir. ÇABUK konusunda yerinde yaplan örnekleme ve izleme
çalşmalar ÇABUK’la ilgili olgularn çözüm süreçlerinin geliştirilmesine destek
sağladğndan devamllğ gerekmektedir (Vogt ve ark. 2011). ÇMUSEP’in 2017 sürecinde
MGM tarafndan kurulan iklim izlemesi yapacak gözlem istasyonu says 198 adet olmuştur.
OGM tarafndan kuraklk etkisini ayrntl biçimde ortaya koyacak olan toprak nemi izleme
istasyonlar ülkenin farkl bölgelerine 15 adet kurulmuştur. Ancak toprak nemi izleme
istasyon says ÇMUSEP’te öngörülen hedefin altnda kalmştr.
“Etkilenmiş ve Etkilenmesi Muhtemel Ekosistemlerin Koşullarnn İyileştirilmesi” amac
kapsamnda finansman eylemlerinde OGM ORKÖY etkinlikleri ile 2017 yl içinde 10.303
aileye ve 7 kooperatife hibe ve kredi desteği verilmiştir. Söz konusu hibe ve destekler
SA2’inin beklentisi olan etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel alanlarda arazi verimliliği ve
diğer ekosistem ürün ve hizmetleri sürdürülebilir olarak ve geçim kaynaklarna katk
sağlayacak bir eylem olarak kabul edilmiştir. TRGM tarafndan da ayn ylda 82.000 ha
alana basnçl sulama sistemleri ulaştrlmştr. Basnçl sulama sistemleri etkin sulama ve
sulama verimliliğinde en güncel sulama yöntemleridir. Basnçl sulama sistemleri açk kanal
sistemlerine oranla %75 daha verimli olup 1m3/s’lik su akşn dahi sulamaya
yönlendirebildiğinden bu yöntemin iklim değişikliği nedeniyle artma eğiliminde olan
kuraklkla mücadele için Türkiye’de olas her alana yaygnlaştrlmas gerekmektedir.
Desteklenen proje adedi olarak yeterli olmasa da özendirme açsndan IPARD II
kapsamnda Çevreyle dost tarmsal uygulamalara yönelik teşviklerden faydalanan çiftçi
says 20 adet olmuştur. 2017 ylnda IPARD II Projelerinde hibe orannn %70’e çkarlmas
projelerin yaygnlaştrlmas açsndan ivme kazandrc bir karar olmuştur. 2017 ylnda su
ve toprak korumal tarmsal desteklerde eylem olmamas AB fonlarndaki bürokratik süreç
olduğundan eleştiri getirilmemiştir. Meralarda ot kalitesinin arttrlmas, meralarda verim
artşnn sağlanmas, erozyonun önlenmesi amac ile ilgili projeler kapsamnda 2017 ylnda
BÜGEM tarafndan 65 proje gerçekleştirilmiştir. Ancak ÇMUSEP 2015-23 hedefinde 4000
adet olduğu görülmüş ve bu rakama ulaşmak çok zor olacağndan köy adedi yerine alan
büyüklüğünün gösterge olarak kullanlmas gerektiği değerlendirilmiştir.
Stratejik Amaç 2’ye destek veren Arazi Yönetimini içeren 7 no’lu eylem kapsamnda OGM
tarafndan 91.049 ha’da erozyon, 15.167 ha’da mera slah ve 52 yerde selden korunma
çalşmalar 2017 ylnda gerçekleştirilmiştir. BÜGEM ise 42.250 ha’da mera slah
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çalşmalarn tamamlamştr. Mera alanlar ülkenin organik karbon tutumu, gda güvenliği
ve erozyondan korunmas açsndan scak noktalar olduğundan bu alanlardaki slah
çalşmalarnn genişletilmesi gerekmektedir. Bunun dşnda bu alanlara yaplan nüfus
basksnn azaltlmas yönünde etkin admlar atlmas var olan yasa ve mevzuatlarn
uygulanmas gerekmektedir. Örneğin Karaman ve Konya Karapnar’da mera alanlarnda
sulu tarm etkinliklerin artş gösterdiği bilinmektedir. Bu artş doğal kaynaklar özellikle yer
alt sularn etkilediğinden mera koruma süreçlerinin çok farkl boyutlarda etkisi olduğu
gözlenmektedir.

Stratejik Amaç 3 (SA3): Çölleşme ile mücadele yannda biyolojik çeşitliliğin
korunmas ve iklim değişikliği ile mücadele
alanlarnda da ulusal ve küresel faydalarn
sağlanmas
Küresel 3 ana tehdit olan iklim değişikliği, çölleşme arazi tahribat ve kuraklk ile
biyoçeşitliliğin azalmas ile birbirinden ayr olarak mücadele edilmesi olanak dşdr.
Bütüncül bir yaklaşmla her üç sorunla ayn anda mücadele edilmesi her bir sorunun
çözümü ve azaltlmasnda etkinliği arttracaktr. Bu bağlamda ÇMSUEP anlan üç tehdidin
çözülmesiyle sadece küresel değil yerelde de yararlar olacağna dikkat çekmek için BM 10
Yllk Stratejik Amaçlar belgesindeki küresel faydalara ulusal yararlar da ekleyerek eylemin
sahiplenilmesine olanak sağlamştr.
SA3 için beklentinin “çölleşme ile mücadele alanndaki çabalar iklim değişikliğinin etkilerinin
hafiflemesine ve biyolojik çeşitliliğin korunmas ve sürdürülebilir kullanmna katkda
bulunmas” olarak ÇMUSEP’te ortaya konulmuştur. SA3’te ki gerçekleşme göstergeleri
olarak da



Etkilenmiş alanlardaki karbon stokunda artş ve
Sürdürülebilir yönetim uygulamalar yaplan orman, tarm ve sucul ekosistemlerde
alansal (hektar) artş kabul edilmiştir.

SA3’te ki beklenen ve göstergeler kapsamnda 2017 yl içerisinde karbon konusunda
yaplan eylemler gözden geçirildiğinde 1, 2, 4, 6 ve 7 no’lu işlevsel amaçlar kapsamnda
etkinlikler saptanmştr. 1 no’lu kamuoyu oluşturma işlevsel amacnda ATD ve Bilim, Politika
kapsamnda karbon konusunda yaymlar yapldğ görülmüştür. Günümüzde broşürlerin
etkinliği uzun rapor ve metinlerden daha etkili olmaktadr. Özellikle grafiksel olarak olgularn
sunumu dikkat çekici olmaktadr. 1 no’lu eylem kapsamnda organik atklarn yönetim
şekilleri, solucan gübre üretimi, toprak ve su kaynaklarnn korunmasnda karbonun, organik
maddenin önemi, Ankara yöresindeki kadn çiftçilere anlatlmş, solucan gübresi
üreticilerine doğru üretim teknikleri öğretme çalşmalar 2017 ylnda TTDB tarafndan
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gerçekleştirilmiştir. Organik kaynakl gübrelerin doğal yollarla üretimini kapsayan solucan
gübresi üretimi karbonun atmosfere salnm olmadan tarmsal atklarn yeniden daha uzun
süre toprakta kalmasn sağladğndan iklim değişimi ve ÇABUK konusunda doğrudan katk
yapmaktadr. Solucan gübresi dşnda kompost ve hasat artklar değerlendirme
çalşmalarnn toprak kalitesi, toprak biyoçeşitliliği ve atmosferdeki CO2’nin azaltlmasna
etkisi yüksek düzeydedir (Polprasert 2007, Jiang ve ark.2014).
1 no’lu Eylem kapsamnda Karadeniz’de çay bahçelerinde TEMA tarafndan sağlanan
eğitimden 520 çiftçi yararlanmştr. Ayn proje kapsamnda çay tarm ailesi içerisinde yer
alan 181 kadna eğitim verilmiştir. TEMA Gaziantep Barak ovasnda antepfstğ üretimi
yapan 154 çiftçiye antepfstğnda verim ve kaliteyi artrmaya yönelik doğru uygulamalar
anlatlmş ve verim artşnn uygulama yaplmayan bahçelere kyasla %52 yüksek olduğu
dile getirilmiştir. Her iki uygulamada biyokütle artş ve gübre kullanm azalmas SA3’ün
hedeflerine uygun bulunmuştur. ÇEM-HPAID tarafndan üç tehditle mücadele kapsamnda
Konya Kapal Havzasnda Konya ve Karaman illerinde 4 pilot bölgede SAY Projesinin
uygulandğ rapor edilmiştir. Burada üzerinde durulmas gereken konu iklim değişikliği,
ÇABUK ve biyoçeşitlilik konularnda çalşmalarn ülke TÇRH’nda ki yaylmn dikkate
alnmas başka bir tanmla projelerin ülke geneline eşit dağtlmas gerekliliğidir.
2017 ylnda eski OSİB söz konusu iken bu raporun kaleme alndğ 2018 tarihinde OGM
tarafndan 4 nolu eylem başlğ altnda araştrmalardan elde edilen çalşmalarn
uygulamaya aktarldğ ve tarafmzdan çok önem verilen çalşmada Eskişehir Orman Bölge
Müdürlüğü Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Ağaçlandrma Alanlarnda Karbon Stoklarnn
Belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. Araştrma sonuçlarnn uygulamaya aktarlmas
uygulamalarn başars için temel dayanaktr. Bu bağlamda ÇMUSEP 2015-23 amaç ve
eylemlerinde kamu kurum ve kuruluşlar ile STK’larn yürütecekleri çalşmalarn
araştrmalardan elde edilen deneyimlerle gerçekleştirilmesine önem verilmelidir.
Eski GTHB’na bağl TAGEM tarafndan 2017 yl içerisinde Türkiye Topraklarnn Baz
Verimlilik Özellikleri ve Organik Karbon (TOK) İçeriğinin Coğrafi Veri Taban
oluşturulmuştur. Proje kapsamnda ilk etapta Türkiye topraklarnn % karbon dağlm
haritas ile Türkiye topraklar karbon bütçesi haritas başta olmak üzere Türkiye
topraklarnn pH, tuzluluk (EC), alnabilir fosfor (P2O5 kg/da), kireç (%), alnabilir potasyum
(K2O kg/da), KDK, bünye haritalar oluşturulmuştur. Elde edilen bu haritalar, Toprak Gübre
ve Su Kaynaklar Merkez Araştrma Enstitüsü'nün resmi web sitesi
(http://arastirma.tarim.gov.tr/toprakgubre) üzerinde kurulan "Ülkesel Toprak Bilgi Sistemi"
portalnda 2017 ylnn Haziran ay içerisinde paylaşma açlmştr. Bu bağlamda yaklaşk
17.000 noktadan alnan örneklere ait veri içeren veri taban ile ülkede karbona doğrudan
bağl veya dolayl iklim değişikliği, ÇABUK ve biyoçeşitlilik çalşmalar yaplacak scak
noktalar belirlenerek yatrmlarn uygun yerde yaplmas ile ekonomik kazançlar elde
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edilebilecektir. Bununla birlikte tarafmzdan http://85.25.185.76/tgskmae/starter.aspx
adresi üzerinden Ulusal Toprak Bilgi Sistemine girilmeye çalşldğnda sistemin daha sade
ve anlaşlabilir olmas gerektiği saptanmştr. Bu çalşmalara ek olarak 2017 ylnda ÇEM
ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliğinde “Toprak Organik Karbon” projesi çalşmalarna başlanmş
ve yaklaşk 20 bin yersel veri kullanlarak ülkemizin çeşitli arazi kullanmlarna göre toprak
organik karbon stoklar belirlenmiştir. Çalşma sonuçlar 2018 ylnda yaynlanmştr ve
toprak organik karbon haritas üretilmiştir.
Tabiat parklar ve sulak alanlar biyoçeşitlilik için rezerv alanlardr ve en üst düzeyde
korunmas ve yönetilmesi gerekmektedir (Short ve ark. 2016). ÇMUSEP 2015-23 eylem
tanmlar içerisinde 2017 ylnda DKMPGM tarafndan 17 bölge gerçekleştirilen çalşmalar
sonrasnda Topuk Yaylas (Kütahya), Frig Vadisi (Afyonkarahisar), Ölüdeniz-Kdrak
(Muğla), Balkl-Güneşli Şelaleri, Tavşan Tepesi (Artvin), Eğil Peygamberler (Diyarbakr),
Yunus Emre (Eskişehir), Köroğlu, Aymaç (Giresun), Sarkayalar (Mersin), Dumanl
(Erzincan), Çatak Kanyonu (Sinop); Baklabostan (Karabük)’te 13 adet Tabiat Park ilan
edilmiş ve 4 adet sulak alan Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilmiş ve koruma
altna alnmştr. Çalşmalarn ülke geneline yaylmş olmas olumlu bulunmuştur.
Sulak alanlarn korunmas amacyla TAGEM tarafndan Yeşilrmak’a Deşarj Edilen Evsel
Atk Sularn Yapay Sulak Alanlarda Artlarak Hibrit Kavak Yetiştirilmesi ve Yeşilrmak’n
Kirliliğinin Azaltlmas çalşmasna teknik destek verilerek sucul alanlarn arttrlmas
hedefine katk sağlanmştr. Bu kapsamda ayrca 2017 ylnda Afyonkarahisar Karakuyu
Sazlklarnda ve Tokat Kaz Gölünde rehabilitasyon çalşmalarnn devam ettiği ve Hassas
Alanlar Daire Başkanlğ tarafndan 2017 ylnda 30 adet Sulak Alann Yönetim Plan
hazrlandğ DKMPGM tarafndan rapor edilmiştir.
Sulak alanlara ve koruma alanlar ile gerçekleştirilen projeler umut vericide olsa Türkiye’de
organik karbon tutumu, biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapan sulak alanlarla ilgili saysz kullanm
ve yönetim sorunu bulunmaktadr. Örneğin sulak alanlarda çkartlan yangnlarla önemli
kayplar olmaktadr (Baylan ve Karadeniz 2018). Bu bağlamda SA3’teki beklentinin
gerçekleşmesi için sulak yeni yasa yerine var olan yasal mevzuatlar uygulanmas etkin
biçimde gerekmektedir.
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Stratejik Amaç 4 (SA4): Ulusal ve uluslararas aktörler arasnda etkili bir
ortaklk oluşturarak sözleşmenin uygulanmasn
desteklemek için gerekli kaynaklarn harekete
geçirilmesi; bu doğrultuda Türkiye’nin ikili, bölgesel
ve küresel düzeyde işbirliğinde öncülük etmesi,
bilgi ve deneyimini diğer taraflarla paylaşmas
Ulusal ormanclk tarihi resmi olarak 1870 ylnda Orman Nizamnamesi ile başladğ kabul
edilirse Türkiye’nin ormanclk ve buna bağl arazi koruma konusundaki bilgi birikiminin 150
yl öncesine gittiği görülmektedir. Söz konusu bu bilgi birikimi Türkiye’nin ulusal boyutta
değil uluslararas boyutta da paylaşacağ deneyimlerini olduğunu ortaya koymaktadr.
SA4’te ki BMÇMS’ni uygulama, kaynaklar kullanma ve ikili, bölgesel ve küresel düzeyde
işbirliğine öncelik etmesi yaklaşm temelinde Türkiye’nin ulusal ve uluslararas boyutta
ÇABUK konusu ile ilgili ortaklklar ve işbirliği konusunda son 15 ylda özellikle Afrika,
Ortadoğu ve Orta Asya’da ki ÇABUK’la mücadele etkinlikleri artmştr. ÇEM’in 2011 ylnda
kurulmasyla da Türkiye’nin BMÇMS tarafndan gerçekleştirilen CRIC, COP ve CST
toplantlarna katlmlar en üst düzeye ulaşarak COP 12’inin 2015 ylnda Ankara’da
düzenlenmesiyle zirveye ulaşmştr.
SA4 için ÇMSUEP 2015-23’te beklentiler aşağda ki biçimde verilmiştir:







Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin Türkiye’deki uygulamalar için finansal,
teknik, teknolojik kaynaklarda yeterli artşlar sağlamas, kaynaklar daha etkin ve
verimli şekilde kullanmas,
BMÇMS’nin uygulamas için bütün ilgi gruplarnn etkin katk ve katlmlarnn
sağlandğ ortam/politik çerçeve, işbirliği ve uygulamalar geliştirilmesi,
Farkl toplum kesimlerinin ve iktisadi gruplarn çölleşme ile mücadele ve kuraklk
tesirlerinin azaltlmas konularnda bilgi, bilinç düzeyi ve dayanşmasnn artmas,
İlgili uluslararas kuruluş ve karar alma mekanizmalarnda Türkiye’nin etkinliği ve
saygnlğnn artmas,
İkili ve/veya bölgesel düzeylerde çölleşme ile mücadele çalşmalarna katk
sağlayacak kurumlar oluşturulmuş, Türkiye’nin diğer bölge ve ülkelerde yürüttüğü
işbirliği, proje ve programlarnn etkinliğinin artmas.

Söz konusu beklentilerin gerçekleşme için göstergeleri olarak ÇMUSEP 2015-23’te


Uluslararas kuruluşlarda ve karar alma organlarnda yer alan faal ulusal uzman
saysnda artş,

16

16

ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE İLERLEME RAPORU-2017






Türkiye’nin eşgüdümünde yürütülen orta ve büyük ölçekli ikili/bölgesel/küresel
teknik işbirliği projeleri, kapasite geliştirme ve uygulama saysndaki artş.
Çölleşme ve kuraklğn tesirlerini hafifletmek için gerekli olan mevcut veri kalitesi
ve niceliğinde artş,
Çölleşme ve kuraklğn tesirlerini hafifletmek için mevcut mali destek ve imkanlarn
çeşitlilik ve seviyesinde artş ve
Kalknma politikalar ve tedbirlerinde çölleşme ve kuraklğn tesirlerinin
hafifletilmesi konularnn ele alnmas ve çözüme yönelik uygulamalarda artş
maddeleri verilmiştir.

Beklentiler ve göstergelere yönelik hedefleri içinde işbirliği, kaynaklar, finans, veri, uzman
ve ÇABUK uygulamalarn içeren eylemler incelendiğinde öncelikle ÇABUK’la ilgili ulusal
ve uluslararas kurum ve kuruluşlar arasnda etkin iletişimi hedefleyen 2 no’lu eylem
sonrasnda uluslararas, ulusal ve bölgesel ölçekte ÇABUK’la mücadele ve kuraklğn
tesirlerini azaltma konularnda araştrmaya yönelik 4 no’lu eylem ve ÇABUK’la mücadelede
finansman kaynaklarn geliştirmeye yönelik 6 no’lu eylem gözden geçirilmiştir.
2 no’lu eylem kapsamnda 2017 ylnda TRGM tarafndan Step Ekosistemlerindeki İklim
Değişikliğine Ekosistem Tabanl Uyum (ETU) için Tarm Uygulamalar ile Sürdürülebilir
Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarm Projesi (GEF-SAY) etkinlikleri ile uluslararas işbirliği
ve uzman eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Ancak projelerden kaç kişinin yararlandğ ve arazi
büyüklüğü verisi sunulmadğndan projelere ait yeterlilik düzeyi hakknda tarafmzdan
yorum yaplamamştr. Benzer biçimde veri noksanlğ DKMPGM tarafndan yürütülen
Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanmas İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin
Güçlendirilmesi ve Sulak Alan Envanter, Yönetim Plan Hazrlama ve İzleme Projeleri içinde
geçerlidir. Ancak Bakanlğn TAGEM tarafndan gerçekleştirilen 7 farkl eğitim çalşmasnda
eğitime Sudan, Msr, İran, Cezayir, Tunus, Fas, Azerbaycan, Irak, Bangladeş, Afganistan,
Ürdün, Çekya, Arnavutluk ve Kosova’dan toplam 83 kişi katlm sağlanmas Türkiye’nin
işbirliği çalşmalar için önemli admlar olmuştur.
ÇEM-ÇMDB, 3-8 Temmuz 2017 tarihlerinde Pan-Afrika Ajans üye ülkelere yönelik
"Çölleşme ile Mücadele Uluslararas Eğitimi" 13 ülkeden 31 kişinin katlm ile
gerçekleştirilmiştir. 14-19 Ağustos 2017 tarihleri arasnda Afrika ülkelerine yönelik
"Çölleşme ile Mücadele Uluslararas Eğitimi" Konya-Mersin illerinde 16 ülkeden 23 kişinin
katlm ile Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik ayn başlkta ki eğitim
22-26 Mays 2017 tarihleri arasnda gerçekleştirilmiştir. Her üç etkinlik Türkiye’nin ÇABUK
konusunda ki 150 yllk deneyimlerini özellikle ÇABUK’tan en çok etkilenen Afrika ülkeleriyle
paylaşmas işbirliği ve Türkiye’nin uluslararas platformda bilgi veren ülke konumuna
gelmesine katk yapmas açsndan olumlu bulunmuştur.
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Tarm ve Gda konusunda BM’in en önemli kuruluşu olan FAO ile yaplan bozkr
ekosistemleri, arazi yönetimi, Kurak Alanlarda Entegre Doğal Kaynak Yönetimi ATD Yukar
Sakarya Havzas Projesi kapsamnda proje saysnn 4 adet olduğu görülmüştür.
Ulusal uzmanlarn deneyimlerini arttrmaya yönelik çalşmalar kapsamnda ise UNCCD
(IWG-FSF) Toplants 6-7-8-9 Eylül (CST) Toplantlar 7-8-13-Eylül Uygulamalarn Gözden
Geçirilmesi Komitesi (CRIC) Toplantlar 11-12 Eylül üst düzey yetkililerin katldğ Yuvarlak
Masa Toplantlar 6-16 Eylül UNCCD COP13'e katlm 11-15 Aralk 2017 tarihleri
Beyrut/Lübnan’da gerçekleştirilen Yakn Doğu Ormanclk ve Mera Komitesi (NEFRC) 23.
Toplants ile Silvamed 23. Oturum katlmlar gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ÇABUK’la ilgili en
üst düzey toplantlarda yoğun biçimde temsil edilmesi SA4’ten beklenenler bu göstergelerle
uyum içerisindedir.
2017 ylnda 4 no’lu eylem kapsamnda Türkiye’nin ÇABUK’la ilgili çalşmalarna yönelik
veri kalite ve düzeyini arttracak başlca çalşmalar: a) Arazi Parsel Tanmlama Sisteminin
LPIS kurulduğu alan büyüklüğünün 780.210 km2’ye ulaşmas, b) MERBİS’e dahil edilen
alann 800.000 ha ulaşmas, c) Su kalitesi ve varlğ izleme çalşmalarnn gerçekleştirildiği
havza saysnn 25 adet olmas. Bu Etkinlikler 4 no’lu eylemin güçlü biçimde
gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadr. Bunlarn dşnda iklimsel veri akş sağlayacak
otomatik meteoroloji istasyonu saysna 202 (198+4) adet eklenmesi 4 no’lu eylemin
etkinlikleri arasndadr.
Finansmana yönelik etkinlikleri içeren 6 no’lu eylem kapsamnda ORKÖY Projesinden
10.303 aileye 147.402.580 TL destek verilmiştir. Bu tip desteklerde hibe ve kredilerin
ulaştğ başar düzeyinin izlenmesi gerekliliği akldan çkarlmamaldr. İzleme çalşmalar
ile başar ve başarszlklarn nedeni ortaya konularak sonraki çakşmalar yön verilerek
kaynaklarn etkin kullanm sağlanmş olacaktr (Von Moltke ve ark. 2017).
TRGM tarafndan 82.000 ha’n sulamaya açlmas için 233 milyon TL finansman
sağlanmştr. Diğer bir etkinlikte GTHB-TKDK Yenilenebilir Enerji sektörü ile Atk
Yönetimine ilişkin yatrmlarda destek tutar olan toplam 3.181.480,59 TL kamu katksn
faydalanclara ödemiştir.
6 nolu eylem kapsamnda Türkiye Topraklarnn Baz Verimlilik Özellikleri ve Organik
Karbon (TOK) İçeriğinin Coğrafi Veri Tabannn FAO işbirliği ile TAGEM tarafndan
tamamlanmştr.
Sonuç olarak SA4 kapsamnda 2017 ylnn ÇMUSEP 2015-2023’te sunulan beklentileri
uygun göstergelerle tamamladğ söylenebilir.
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2.2.

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plan
(2015-2023) İşlevsel Amaçlarnn 2017 Yl Performansnn
Değerlendirilmesi

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plan (ÇMUSEP) 2015-2023 yllar
arasnda yaplmas planlanan çalşmalar içermektedir. 4 stratejik ve 7 işlevsel amaç içeren
ÇMUSEP ile çölleşme ve arazi tahribat ile mücadele konusunda çalşan, kamuoyu
oluşturan, önlemler alan kamu kurumlar ile STK’lar arasnda koordinasyon sağlanmasna
yönelik altlk oluşturulmas hedeflenmiştir. Çölleşme ile mücadele için belirlenen stratejiler
8 yllk dönemi (2015-2023) kapsamakta, eylemlerin çoğunluğunun ise plann ilk 3 ylnda
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir (Tablo 2). ÇMUSEP’te işlevsel amaçlar 7 başlkta
toplanmş olup, bu işlevsel amaçlar 74 eylem ve bu eylemlerin gerçekleşme düzeylerinin
ortaya konmas için belirlenmiş 165 göstergeden oluşmaktadr. Bu göstergelerin 162’sinin
gerçekleştirilmesi için 2 yl ya da daha uzun bir süre öngörülmüştür. 2018 ylna kadar
gerçekleştirilmesi gereken gösterge says ise 155’tir. Hazrlanan bu rapor kapsamnda
2017 ylnda koordinatör ya da katk sağlayacak kuruluşlarn çölleşme ve arazi tahribatyla
mücadele kapsamnda yaptklar ve ÇMSEP İzleme Değerlendirme Raporlama Sisteminde
(İDRS) raporladklar çalşmalarn değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Ancak Tablo 2’den de
görüleceği üzere eylemlerle ilgili göstergelerin gerçekleştirilmeleri için ÇMUSEP’te verilen
sürelerin birkaç yl kapsamas nedeniyle sadece 2017 yl gerçekleşmeleri değil 2014-2017
yllar arasndaki gerçekleşmeler birlikte değerlendirilmiştir.
Tablo 2. ÇMUSEP’te yer alan göstergelerin gerçekleştirilmesi için öngörülen dönemler
Göstergenin
gerçekleştirilmesi için
öngörülen dönem

Gösterge says

Göstergenin
gerçekleştirilmesi için
öngörülen dönem

Gösterge says

2014-2018

111

2012-2022

1

2014-2017

27

2012-2018

1

2014-2016

6

2013-2017

1

2014-2020

5

2016-2018

2

2014-2023

4

2017

1

2014-2015

4

2018

2
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İşlevsel Amaç 1. Kamuoyu oluşturma, bilinçlendirme ve eğitim
Eylem Plannn çölleşme ve arazi tahribat ile ilgili olarak kamuoyu oluşturmak, mücadele
alanndaki çalşmalar yaygnlaştrmak, kamuoyu desteğini ve katklarn arttrma ile ilgili
olan işlevsel amacdr. Bu amac gerçekleştirmek için eylem plannda 6 eylem öngörülmüş
olup, toplam 22 gösterge belirlenmiştir. ÇMUSEP’in kamuoyu oluşturma, bilinçlendirme ve
eğitim olarak adlandrlan işlevsel amac, BMÇMS 10 yllk Strateji Belgesindeki
savunuculuk, bilinçlenme ve eğitim işlevsel amacna karşlk gelmektedir.
Eylem 1.1.1. Çölleşme/arazi tahribatnn yan sra tarm arazilerinin, meralarn,
ormanlarn ve su kaynaklarnn sürdürülebilir kullanm konularnda
kamuoyunu bilgilendirici çalşmalarn yürütülmesi
Kamuoyunun bilinçlendirilmesinin amaçlandğ bu eylemin 6 göstergesi bulunmaktadr.
Eylem kapsamnda 2015-2018 yllar arasnda 10 TV ve 20 radyo programnn
hazrlanmas, basnda 10 makale yaymlanmas 100 afiş/poster/broşür hazrlanmas,
camilerde 5 vaaz verilmesi, TV’lerde 5 kamu spotunun yaynlanmas, öğrenci ve
yetişkinlerin çevre/orman konularnda bilincinin artrlmas ve okul ormanlarnn
oluşturulmasnn sağlanmas hedeflenmiştir. Eylemle ilgili 6 göstergenin tamam daha 2014
ylndan itibaren gerçekleştirilmiştir. 2014-2017 yllar arasnda toplam olarak 741 TV
programnn ve 634 radyo programnn yaynlandğ raporlanmştr. Benzer şekilde 4 yllk
dönemde 6.000 fazla makale yaynlandğ, hazrlanan afiş vb. basl materyallerin bir
milyonun üzerinde olduğu İDR sisteminde yer almaktadr (Tablo 3). Camilerde sadece
2014-2015 yllarnda hutbe/vaazlar verildiği ve bunlarla da 1,8 milyon kişiye ulaşldğ
anlaşlmştr.
Eylemle ilgili olarak öncelikle dikkati çeken husus hedeflerle gerçekleşme saylarnn
arasndaki büyük farktr. Bu nedenle ÇMUSEP’in revizyonu srasnda hedeflerin arttrlmas
önerilebilir. Yllk raporlamalarda hazrlanan afiş/poster/broşür says kurumlarn farkl
içeriklerde raporlamalar yaptğ görülmüştür. Bu gösterge ile ilgili olarak örneğin GTHBEYYDB ulaşlan kişi saysn, OGM ise dağtlan afiş/broşür saysn raporlamşlardr. Her
ne kadar raporlamalarla ilgili olarak kurumlarn sorumlularna eğitimler veriliyorsa da halen
çeşitli nedenlerle sorunlar olduğu ortadadr. Bu nedenle koordinatör kurum olan ÇEM’de
İDR sistemi sorumlularnn raporlama sonrasnda gerekli kontrolleri yaparak doğru
raporlamalarn yaplmas için geri dönüşler yapmas önerilir. Ayrca ÇEM kapsamnda
tarmdan ormana sulak alanlardan kent alanlarna, eğitimden yönetime geniş bir
yelpazedeki verileri inceleyip süzecek uzmanlar/danşmanlar kurulunun oluşturulmasnn
yararl olacağ düşünülmektedir. ÇMUSEP’in hazrlanmasndan bugüne kadarki gelişmeler
dikkate alndğnda doğal varlklarn sürdürülebilir kullanm konusunda çalşan STK’lar ile
özel radyo ve TV kanallarnn saysnda artş olduğu ortadadr. Yine üniversitelerde görev
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yapan bilim insanlarnca da ÇABUK ve SAY konularnda basn açklamalar yaplmaktadr.
Bu nedenle ÇMUSEP’in revizyonunda bu paydaşlarn da raporlama sistemine dahil
edilmesi çölleşme, ATD ve sürdürülebilir arazi yönetimi (SAY) konularnda bilinç
oluşturulmasna katk sağlayacaktr. Eylemle ilgili olarak önerilebilecek diğer bir husus da
2016 yl raporunda da değinildiği üzere kamuoyunu bilgilendirici çalşmalar yapan
paydaşlardan hazrlandğ raporlanan TV ve radyo programlar ile afiş/poster/broşürlerin
arşivlenmesinin yararl olacağdr. 2017 ylnda ÇEM tarafndan İngilizce ve Çince broşürler
de hazrlanmş olup ülkemizde yaplan faaliyetlerin tantm açsndan olumlu olarak
değerlendirilmiştir. 2016 ve 2017 yllarnda çölleşme ve SAY konularnda camilerde
vaaz/hutbe yaplmadğ dikkat çekmektedir. Her ne kadar bu gösterge ile ilgili olarak
hedeflenen saylara ulaşlsa da devam ettirilmesi yararl olacaktr.

Tablo 3. 1.1.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim Hedef

Başlama
ve
Bitiş Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Gerçekleşen
ulusal TV program
says

Adet

10

2015-2018

18

254

299

170

741

Gerçekleşen radyo
program says

Adet

20

2015-2018

12

206

373

43

634

Basnda ve sosyal
medyada
yaymlanan
makale says

Adet

10

2015-2018

183

5.166

607

116

6.072

Hazrlanan
afiş/poster/broşür
says

Adet

100

2015-2018

557

4.925

1.042.489

58.092

1.106.063

Camilerde konu ile
ilgili
gerçekleştirilen
hutbe/vaaz says

Adet

5

2015-2018

7.889

88.777

Yaynlanan kamu
spotu says

Adet

5

2015-2018

30

31

96.666

26

48

135

Değerlendirme: Eylemin bütün göstergeleri tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.
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Eylem 1.2.1. Çölleşme/arazi tahribatna neden olan doğal kaynak kullanm
alşkanlklarnn belirlenmesi; bu kaynağ kullanan topluluklarn
doğal kaynaklarla olan ilişkilerinin ve sosyo ekonomik durumlarnn
raporlanmas; çölleşmenin ekonomi üzerine olan etkisinin
değerlendirilmesi; süreçlerin cinsiyet üzerine etkilerinin ortaya
konulmas (Türkiye’de Çölleşme/arazi Tahribat Raporu) ve bulgular
doğrultusunda çölleşme/arazi tahribatn engellemek amacyla
yenilikçi bakş açlar ve teknikler içeren bir stratejinin geliştirilmesi
Tek göstergesi olan eylemle ilgili olarak İDR Sisteminde 2017 ylnda 2 rapor hazrlandğ
belirtilmiştir (Tablo 4). Bu raporlar Çölleşme ile Mücadele Eylem Plan 2016 İlerleme Raporu
ve TÜİK’e sunulan 2016 yl Çölleşme İstatistikleridir. Bu raporlar her yl düzenli olarak
hazrlanmakta olup daha çok ÇMUSEP kapsamnda kurumlarn yaptklar çalşmalarn
değerlendirilmesini içermektedir. Ancak bu raporlarn “Türkiye’de Çölleşme/Arazi Tahribat
Raporu” şeklinde ifade edilen gösterge ile örtüşmediği düşünülmektedir. Eylem kapsamnda
2016 ylnda hazrlanan Arazi Tahribatnn Dengelenmesi Ulusal Raporu (2016-2030)’na
benzer bir rapor hazrlanmas daha doğru bir yaklaşm olacaktr. Ancak böyle bir raporun
her yl hazrlanmas mümkün değildir. Bu nedenle göstergenin belirli bir dönemi kapsayacak
şekilde örneğin “Türkiye’de Beşer Yllk Dönemlerde Çölleşme/Arazi Tahribat Raporunun
Hazrlanmas” şeklinde değiştirilmesi önerilir. Nitekim TÜİK Resmi İstatistik Program (20172021)’nda arazi tahribat ve iyileşmesine yönelik değişimlerin tespit edilip 2017 ylndan
itibaren 5 yllk periyotlarda yaynlanacağ açklanmaktadr. Belirtilen bu rapor eylemin
hedefine ulaşmasn sağlayacaktr. TÜİK Resmi İstatistik Programnda ayrca Çölleşme
Risk Haritas Sonuçlarnn 2017 ylndan itibaren yllk periyotlar halinde alansal risklilik ve
risk dereceleri temalarnda da yaynlanacağ belirtilmiştir. Ancak bu iki rapor 2017 yl içinde
hazrlanamamştr. Bu durumun nedeni Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritasnn
doğrulama ve kalibrasyon çalşmalarnn devam etmesidir. Ayrca ATD’nin göstergelerinden
birisi olan toprak organik karbonu projesi 2018 ylnda tamamlanmş ve Ulusal Arazi Örtüsü
Snflandrma ve İzleme Sistemi (UASİS)’nin oluşturulmasna yönelik çalşmalara 2017
ylnda başlanmştr. Bu nedenle ksa zamanda ATD göstergelerindeki değişimlerin ve
iyileşmelerin belirlenmesinin ve raporlanmasnn yaplabileceği değerlendirilmektedir.
Ancak eylemde belirtilen çölleşme/arazi tahribatnn sosyo-ekonomik etkileri ile cinsiyet
üzerindeki etkileri konularnda halen eksiklikler bulunduğu gözlenmektedir. 2017 ylnda
Çin’de düzenlenen 13. Taraflar Konferansnda (COP 13) BMÇMS 2018-2030 Stratejik
Çerçeve Belgesi imzalanmştr. Bu belgede özellikle kadn ve çocuklara vurgu yaplmştr.
Bu nedenle çocuk ve gençlerin de çölleşmeden etkilenmelerinin belirlenmesi ifadesinin
eyleme eklenmesinde fayda bulunmaktadr. Eylem kapsamnda 2016 ylnda hazrlanan
Arazi Tahribatnn Dengelenmesi Ulusal Raporu (2016-2030)’ndan daha geniş ölçekte ATD
çalşmalarna altlk oluşturabilecek bir rapor hazrlanmasnn hedeflendiği düşünülmektedir.
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Ancak böyle bir rapor henüz hazrlanmamştr. Bu nedenle her ne kadar eylem gerçekleşmiş
olarak değerlendirilse de ÇMUSEP’in revizyonunda eylemin göstergesinin daha detayl
yazlmas gerekmektedir. Ayrca 2017 ylnda Ormanclk ve Su Şuras için Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Çalşma Grubu tarafndan detayl bir rapor hazrlanmştr. İDRS’de
raporlanmayan bu rapor ile de çölleşme konusunda ülkemizdeki mevcut durum
değerlendirilmiş, karşlaşlan darboğazlar ve zorluklar irdelenmiştir.
Tablo 4. 1.2.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Türkiye’de Çölleşme/Arazi
Tahribat Raporu

Say

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

4

2

6

2015-2018

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 1.2.2. Belirlenecek strateji doğrultusunda ormanlarn, tarm ve mera
arazilerinin sürdürülebilir kullanm ile toprak ve su kaynaklarnn
korunmasna yönelik bilinçlendirme çalşmalarnn kadnlar da hedef
alacak şekilde gerçekleştirilmesi
Eylemin 12 göstergesi olup 2014-2017 yllar arasndaki raporlamalara göre bunlardan 10
göstergede hedeflere ulaşlmştr (Tablo 5). Sadece “Özel ağaçlandrma sahalarnda ve
ormanlarda odun dş orman ürünleri üretimi, tarmsal ormanclk gibi uygulamalarn
biyolojik çeşitlilik, toprak ve su korunumuna en uygun şekilde yaplan örnek uygulamalarn
says” göstergesinde 2014 ylndan itibaren OGM tarafndan trüf mantar, sakz,
maviyemiş, defne, reçine ve salep eylem planlar raporlanmaktadr. Ancak göstergede
amaçlanan ormanlarda odun dş orman ürünleri üretimi, tarmsal ormanclk gibi
uygulamalarn biyolojik çeşitlilik, toprak ve su korunumuna en uygun şekilde yaplan örnek
uygulamalarn saysdr. Hazrlanan eylem planlarnn gösterge ile örtüşmediği
düşünülmektedir. Gösterge kapsamnda örneğin İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde sakz
anaçlk bahçe oluşturulmas, sakz fidan dikimi gibi faaliyetler gerçekleştirilmiş ancak
bunlar raporlanmamştr. Dolaysyla gösterge ile ilgili olarak eksik raporlama yapldğ
düşünülmektedir. Eylem kapsamnda kadnlarn bilinçlendirme çalşmalarna katlmna
önem verildiği vurgulanmak istenmiştir. Ancak kadnlarn bilinçlendirme çalşmalarna
katlmn ölçecek bir gösterge bulunmamaktadr. Bu nedenle ÇMUSEP’in revizyonu
srasnda bu yönde bir gösterge eklenmelidir. Yine bu revizyon esnasnda BMÇMS 20182030 Stratejik Çerçeve Belgesinde de yer almas nedeniyle gençler ve çocuklarn da
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ÇABUK konusunda bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi eylemin hedefleri arasna
eklenebilir.
Tablo 5. 1.2.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

168.500

155.909

47.475

65.782

437.666

Tarmsal danşmanlk
hizmeti verilen çiftçi/
işletme says

Adet

Korumal tarma
yönelik eğitim verilen
tarmsal işletme says

Adet

225

2015-2018

166

214

154

789

1.323

İyi tarm uygulamalar
ve organik tarm
konularnda eğitime
katlan kişi says

Kişi

1.200

2015-2018

14.493

34.134

5.834

56.441

110.902

50

2015-2018

33

23

16

6

78

Tarmsal yenilik ve bilgi
sistemi kapsamnda
çiftçilerin problemlerini Adet
gidermeye yönelik
proje says

500.000 2015-2018

Entegre biyolojik
mücadele konularnda
uygulamal Tarla
Okullarnda eğitim alan
kadn ve erkek çiftçiler

Kişi

20.000 2015-2018

800.000

13.986

21.317

Çayr ve meralardaki
tahribatn azaltlmas
konusunda eğitim alan
sürü yönetim
elemanlarnn says

Kişi

26.000 2015-2018

11.329

9.508

4.506

Organik gübre
kullanmna yönelik
eğitimlerin says

Kişi

500

2015-2018

269

Suyun bilinçli kullanm
konusunda eğitim
verilecek çiftçilerin
says

Kişi

6.250

2015-2018

1.657

1.487

2.304

Çölleşme/arazi
tahribat konusunda
hayvan yetiştiricilerine
yönelik eğitimlerin
says

Kişi

500

2015-2018

8.150

15.068

4.702

835.303

1.293

26.636

367

636

4.398

9.846

27.920
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Orman alanlarnn
sürdürülebilir kullanm
için toprak ve su
kaynaklarnn
korunmasna yönelik
bilinçlendirme eğitimi
verilen köylü says

Kişi

2.000

2015-2018

32.006

Özel ağaçlandrma
sahalarnda ve
ormanlarda odun dş
orman ürünleri üretimi,
tarmsal ormanclk gibi
Adet
uygulamalarn biyolojik
çeşitlilik, toprak ve su
korunumuna en uygun
şekilde yaplan örnek
uygulamalarn says

9

2015-2018

4

Odun dş orman
ürünlerinin hasat,
depolama, faydalanma
Modül
ve pazarlanmasna
Says
yönelik hazrlanan
internet tabanl eğitim
modülleri says

2

2015-2018

22

33.000

36.050

15.000

2

116.056

6

22

Değerlendirme: Eylemin çoğu göstergesi tamamlanmş olup, süresi içinde gerçekleşebileceği
düşünülmektedir.

Eylem kapsamndaki baz göstergelerle göstergenin birimi arasnda tutarszlklar olduğu
düşünülmektedir. Örneğin “Organik gübre kullanmna yönelik eğitimlerin says” ile
çölleşme/arazi tahribat konusunda hayvan yetiştiricilerine yönelik eğitimlerin says”
göstergelerinde gösterge birimi “kişi” olarak belirtilmiştir. Bu göstergelerin “Organik gübre
kullanmna yönelik eğitimlere katlan çiftçilerin says” ile Çölleşme/arazi tahribat
konusunda hayvan yetiştiricilerine yönelik eğitimlere katlan çiftçilerin says” şeklinde
değiştirilmesi önerilir.
Eylem 1.3.1. Sivil toplum kuruluşlarnn, bilim ve teknoloji kurumlarnn ve özel
sektörün çölleşme/arazi tahribat konularnda ulaştğ insan saysnn
kampanya ve projeler araclğyla artmas
Tek göstergesi olan eylem kapsamnda 2017 ylnda 13’ü TEMA ve 2’si TTBD tarafndan
olmak üzere 15 çölleşme/arazi tahribat konusunda gerçekleştirilmiş kampanya/eğitim
düzenlendiği raporlanmştr. Önceki yllarla birlikte değerlendirildiğinde yllk olarak 13-25
arasnda bir kampanya/proje yürütüldüğü görülmektedir (Tablo 6). Dolaysyla 2015-2018
yllar arasnda toplam 20 olarak hedeflenen kampanya/proje saysnn yllk olarak
değiştirilmesi önerilebilir. Ayrca eylem kapsamnda TEMA haricindeki diğer baz STK’larn
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(örneğin Doğa Koruma Merkezi) ile baz özel sektör temsilcilerinin gerçekleştirmiş olduğu
baz projelerin de olduğu ancak bunlarn raporlanmadğ gözlenmiştir. Yine TÜBİTAK
tarafndan “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okullar” adl destekleme program da çölleşme ve
arazi tahribat konusunda bilinçlendirme konusunda önemli bir frsat oluşturabilecektir.
Tablo 6. 1.3.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim Hedef

STK, BTK ve özel sektör
tarafndan gerçekleştirilen
kampanya ve projelerin says

Adet

20

Raporlamalar

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

2015-2018

13

25

17

15

70

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 1.4.1. Çölleşme/arazi tahribatyla mücadele süreçlerinin örgün ve yaygn
eğitimde daha etkin işlenmesi için eğitmenlerin kullanabileceği destek
materyallerinin hazrlanmas ve ilköğretim ders kitaplarnn arka
kapaklarnda çölleşme/arazi tahribatyla mücadele konusunda
görsellere yer verilmesi
Eylem kapsamnda MEB tarafndan 18’i 2017 ylnda olmak üzere 2014-2017 döneminde
toplam 30 eğitim destek materyali üretildiği raporlanmştr. Buna göre hedeflenen rakamlara
ulaşlmş ve eylem gerçekleştirilmiştir (Tablo 7). Ancak 2017 ve önceki yllardaki
raporlamalar detayl incelendiğinde üretildiği raporlanan ders materyallerinin doğa, çevre,
çevre kirliliği, su gibi genel konularda olduğu böylece ilk ve orta dereceli okullarda okuyan
öğrencilerde çevre bilinci oluşturmaya yönelik olduğu görülmektedir. Eylemin ana hedefi
çevre ve doğa konusunda bilinçlenme olmayp, kamuoyu tarafndan daha az bilinen
çölleşme ve arazi tahribat konularnn müfredatta yer almasnn sağlanmasdr. Bu nedenle
MEB ile iletişime geçilerek doğa ve çevre ile ilgili konularn yannda özgün olarak çölleşme,
arazi tahribat ve kuraklkla mücadele temalarnn da müfredatta yer almasnn sağlanmas,
gerekiyorsa belli bir birikimi olan ÇEM tarafndan eğitim materyalleri bastrlarak okullara
ulaştrlmas sağlanmaldr. Eylem kapsamnda özel ilköğretim kurumlar ile de iletişime
geçilmelidir. Eylemin önceliği ilköğretim kurumlar olmasna rağmen üniversitelerdeki ilgili
bölümlerde de çölleşme ve arazi tahribat konularnda dersler konulmas ya da mevcut
derslerin içeriklerine konu başlğ olarak eklenmesi yönünde girişimlerde bulunulabilir. Bu
amaçla öncelikli olarak doğrudan arazi ve toprak yönetimi konusunda çalşan Ziraat ve
Orman Mühendisliği bölümleri ile arazi kullanm kararlar alan Şehir Bölge Planlama ile
Peyzaj Mimarlğ ve Mimarlk Bölümlerine öncelik verilmelidir. Önceki yllarda hazrlanan
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ÇMUSEP değerlendirme raporlarnda da önerilen TOB ve MEB ile işbirliğine gidilerek bir
yaym-eğitim çalşma grubu oluşturulmas hedefi 2017 Değerlendirme Raporunda da
önerilmiştir.
Tablo 7. 1.4.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

Üretilen eğitim destek
materyalleri says

Adet

2015-2018

3

5

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

9

18

30

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 1.4.2. Çölleşme/arazi tahribatyla ilgili üniversitelerde ders veren öğretim
üyelerine yönelik bir bilgilendirme programnn hayata geçirilmesi ve
konunun önemi ile dünyada ve ülkemizde uygulanan yenilikçi
yaklaşmlar öğrencilere aktarmalarnn sağlanmas
Üniversitelerle işbirliğinin amaçlandğ eylem kapsamnda 2017 ylnda işbirliği yaplan 2
üniversite olduğu raporlanmştr. Önceki yllardaki raporlamalarla birlikte
değerlendirildiğinde 2014-2017 yllar arasnda işbirliği kurulan üniversite says göstergenin
de hedefi olan 5’e ulaşmş gibi görünmektedir (Tablo 8). Ancak detayl olarak incelendiğinde
aslnda işbirliği yapldğ raporlanan üniversite saysnn 3’te kaldğ anlaşlmaktadr. Bu
üniversiteler Ankara Üniversitesi ile Bartn ve Bingöl Üniversiteleridir. Bunlardan Bartn ve
Bingöl Üniversiteleri ile 2016 ve 2017 yllarnda Murat Nehri Havzas Rehabilitasyon Projesi
kapsamnda uzaktan alglama ve sosyo-ekonomi konularnda işbirliği yapldğ
raporlanmştr. Öncelikle bir proje kapsamnda yaplan söz konusu işbirliğinin eylemin
hedefi ile örtüşmediği düşünülmektedir. Çünkü eylemle öncelikli olarak ders veren öğretim
üyelerinin ve bu öğretim üyeleri araclğyla öğrencilere çölleşme ve arazi tahribat
konularnda bilgi aktarm hedeflenmektedir. Bu hedefe uygun olan faaliyetin sadece 2015
ylnda Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği öğrencileri ile yaplan ve erozyon ve sel
kontrolü çalşmalarnn anlatldğ teknik gezi olduğu değerlendirilmiştir. Diğer yandan ÇEM
tarafndan düzenlenen çeşitli çalştay ve toplantlara İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,
Ankara Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Samsun 19 Mays Üniversitesi,
Adyaman Üniversitesi, Adyaman Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Aydn Adnan Menderes
Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Isparta Uygulamal Bilimler Üniversitesi, Bartn
Üniversitesi gibi çok sayda üniversiteden öğretim üyesi katlmştr. Bir bakma işbirliği
olarak değerlendirilebilecek bu katlmlar işbirliği olarak raporlanmamştr. Ayrca ÇEM
27

27

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

uzmanlar ya da çölleşme konusunda çalşan akademisyenlerin öncelikle Ziraat ve Orman
Mühendisliği ile arazi planlama konusunda çalşan diğer bölümlerde konferanslar vermesi
de eylemin hedefine ulaşmasna katk sağlayacaktr.
Tablo 8. 1.4.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

İşbirliği yaplan üniversitelerin
says

Adet

15

2015-2018

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

1

2

2

5

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi henüz tamamlanmamş olup, eylemin tamamlanmas için çaba
gerekmektedir.

İşlevsel Amaç 2. Ulusal ve uluslararas eşgüdüm ve işbirliği
ÇMUSEP’nn ilgili ulusal ve uluslararas kurum ve kuruluşlar arasnda etkin iletişim,
eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamay hedefleyen bu amac, 6 eylem ve bu eylemlerin
altnda yer alan 13 göstergeyi içermektedir. Bu amaç kapsamnda başta Rio sözleşmeleri
ile ilgili sözleşmeler arasnda sinerji oluşturulmas, Birleşmiş Milletler’in Rio sözleşmeleri ile
ilgili sekretaryalar ile işbirliğinin geliştirilmesi ve TİKA vastasyla, başta Afrika, Orta Doğu
ve en az gelişmiş ülkeler olmak üzere çölleşme ve arazi tahribatndan etkilenen ülkelerle
etkin işbirliği ve ortaklk yaplmas hedeflenmektedir.
Eylem 2.1.1. Rio sözleşmelerinin Türkiye’de etkin şekilde uygulanabilmesi ve
aralarndaki sinerjinin sağlanabilmesi için Ulusal Kapasite Eylem
Plannda belirtilen mevzuat değişikliklerinin ve kurumlar aras
iletişim/koordinasyon mekanizmalarnn hayata geçirilmesi
Eylemin “UKEP önceliklerinin entegre edildiği çalşmalarn says” şeklinde tek bir
göstergesi bulunmaktadr. 2017 ylnda DKMPGM tarafndan Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği
Koruma Kanun Tasarsnn TBMM’ye sunulduğu raporlanmştr. Ancak 2017 Kasm aynda
Çevre Komisyonunda görüşülen tasar geri çekilmiş ve yasalaşmamştr. Bu nedenle
raporlanmamas gerektiği düşünülmektedir. Eylem kapsamnda diğer bir raporlama da
OGM tarafndan yaplmş olup göstergeye yönelik olarak Türkiye’de Yüksek Koruma
Değerine Sahip Akdeniz Ormanlar Entegre Yönetim Projesi (GEF 5), Akdeniz Ormanlarnn
İklim Değişikliğine Uyumu Projesi, Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi
İçin Finans Mekanizmas Projelerinin yapldğ açklanmştr. Bu 3 projenin de eylem
kapsamnda raporlanmamas gerektiği düşünülmektedir. Öncelikle her 3 projede Rio
sözleşmeleri ile ilgili olsa da eylem ile mevzuat değişiklikleri ve kurumlar aras
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iletişim/koordinasyon mekanizmalar oluşturulmas hedeflenmiş olup bu projeler ile bu
yönde bir çalşma yaplmamştr. Ayrca bu projeler 2016 ylnda da raporlanmş 2017
ylnda tekrar raporlanmamas gerekmektedir. ÇEM tarafndan da 2017 yl içinde 15 sel
kontrol, 4 çğ kontrol ve 3 heyelan kontrol projesi ile 10 baraj kenar yeşil kuşak
ağaçlandrma, 10 tarla kenar ağaçlandrma projesi ve 2 maden sahas rehabilitasyon
projesi olmak üzere 44 çalşma yapldğ açklanmştr (Tablo 9). 2016 ylnda da benzer
şekilde raporlama yaplmş olup söz konusu projelerin doğrudan eylem ile örtüşmediği
değerlendirilmektedir. Raporlamalarda sözü edilen eksiklikler göstergenin açk
olmamasndan kaynaklanmş olabilir. Bu nedenle Eylem kapsamnda “UKEP’te belirtilen
mevzuat değişikliği says” ile “Hayata geçirilen kurumlar aras iletişim/koordinasyon
mekanizmalarnn says” şeklinde iki gösterge oluşturulmas önerilir. UKEP’te belirtilen
mevzuat değişikliklerinin ve kurumlar aras iletişim/koordinasyon mekanizmalarnn
oluşturulmasna yönelik herhangi bir çalşma olmadğ için eylemin henüz gerçekleşmediği
ve bitiş yl olarak öngörülen 2018 ylnda da gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu
düşünülmektedir. Bu bağlamda 2019 etkinlik planlamalarnda bu başlğa önem verilmesi
uygun olacaktr.
Tablo 9. 2.1.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

UKEP önceliklerinin
entegre edildiği çalşma
says

Adet

10

2015-2018

2

66

41

48

157

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi henüz tamamlanmamş olup, eylemin tamamlanmasnn oldukça
zor olduğu düşünülmektedir.

Eylem 2.1.2. Çölleşme/arazi tahribat konusunda geliştirilen plan, program ve
projelerde Rio sözleşmeleri öncelik ve bakş açsnn göz önünde
bulundurulmas
Tek göstergesi olan eylemle ilgili olarak 2017 ylnda DKMPGM, ÇEM ve TRGM tarafndan
toplam 5 Rio sözleşmelerini dikkate alan proje yapldğ açklanmştr. 2014-2017 yllar
arasnda ise toplamda 100 projeye ulaşldğ raporlanmştr (Tablo 10). Ancak baz
projelerin farkl yllarda da raporlandğ, Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarm
Projesinin ise 2017 ylnda hem ÇEM hem de TRGM tarafndan sisteme girildiği
anlaşlmştr. Her ne kadar 4 yllk dönemde toplam proje says 100’e ulaşmş görülse de
gerçek değerler çok daha düşüktür. Bu sorunun göstergenin “Rio sözleşmelerini dikkate
alan tamamlanan plan/proje says” şeklinde değiştirilmesi ile sorunun çözüleceği
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düşünülmektedir. Böylece raporlama yl içinde tamamlanan projeler İDR Sisteminde
raporlanabilecektir. Projeler konusunda ÇEM tarafndan oluşturulan Proje Bilgi Sisteminin
bir frsat olduğu düşünülmektedir. Bu bilgi sistemine çeşitli kurum, kuruluş, STK ve
üniversitelerin tamamladklar projeleri raporlamalarnn sağlanmas da eylemin
gerçekleşmesinin takibine olanak sağlayacaktr. Ayrca Çölleşmenin İzlenmesi (HIDS),
Arazi Tahribatnn Değerlendirilmesi Ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimine İlişkin Desteklerin
ve İyi Uygulamalarn İzlenmesi (LADA), Afrika’da Bulunan En Az Gelişmiş Ülkelerin
Çölleşme Arazi Bozulmas Ve Kuraklkla (ÇABUK) Mücadele Kapasitelerinin Geliştirilmesi
Projesi, Türkiye Toprak Organik Karbonu Projesi gibi projeler de doğrudan Rio sözleşmeleri
ile ilgili olup raporlanmamştr. Tamamlanan ve devam eden çeşitli projeler göz önünde
bulundurulduğunda eylemin gerçekleştirilmiş olduğu değerlendirilmektedir.
Tablo 10. 2.1.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Rio sözleşmelerini dikkate
alan plan/proje says

Adet

10

2015-2018

73

6

17

4

100

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 2.1.3. Doğal alanlarn yönetimi konusunda, kurumlar arasndaki iletişim ve
karar alma süreçlerini daha etkin hale getirmek için hali hazrda ihtiyaç
duyulan konularda sistemlerin oluşturulmas
Eylemin tek göstergesi bulunmakta olup 2017 ylnda MPGM tarafndan “Bütünleşik Ky
Alanlar Yönetimi ve Plan hazrlk süreci kapsamnda Mekânsal Planlar Yapm
Yönetmeliği'nin 4. Maddesi uyarnca ilgili kurum ve kuruluşlarn görüşleri alnarak planlama
sürecine dahil edilmektedir” açklamasyla gösterge ile ilgili faaliyet olduğu raporlanmştr
(Tablo 11). Mekânsal Planlar Yapm Yönetmeliği 2014 ylnda yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelikte göstergede yer alan ky alanlarnn yönetimi ile ilgili olarak ise sadece ilgili
kurum ve kuruluşlarn görüşlerinin alnacağ açklanmaktadr ve bu görüş alma haricinde
herhangi bir sistem oluşturulmas söz konusu değildir. Dolaysyla eylemin gerçekleşmediği
düşünülmektedir. Ek olarak eylemin tek göstergesinin eylemin hedefine ulaşp
ulaşmadğnn kontrolü için yetersiz olduğu değerlendirilmektedir. Çünkü ülkemizde sadece
ky alanlarnn yönetimi konusunda değil diğer korunan alanlarn da yönetimi konusunda
çeşitli sorunlar bulunmaktadr. Bunlar doğay ve biyolojik çeşitliliği koruma amaçl çok
sayda hukuki ve idari düzenleme bulunmas, OGM, DKMPGM, MPGM, TVKGM gibi çok
sayda genel müdürlüğün doğa koruma alannda yetkili olmas, 2009/147/AT sayl kuş
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direktifi ile 92/43/AET sayl Habitat direktifi gibi AB mevzuatlarnn dikkate alnmas
şeklinde sralanabilir. Bu nedenle ÇMUSEP revizyonu srasnda sralanan bu sorunlarn
aşlp aşlmadğn ölçebilecek göstergelere ihtiyaç bulunmaktadr.
Tablo 11. 2.1.3. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Ky alanlarn yönetimi
konusunda, kurumlar
arasndaki iletişim ve karar
alma süreçlerini daha etkin
hale getirmek için hali hazrda
ihtiyaç duyulan konularda
sistemlerin oluşturulmas

Adet

1

2016-2018

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

1

1

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi henüz tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça
zor olduğu düşünülmektedir.

Eylem 2.2.1. Afrika, Orta Asya, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya ülkelerine yönelik,
çölleşme/arazi tahribat, kuraklk, korumal tarm, organik tarm, su
hasad gibi konularda kapasite artrm ve teknik işbirliği desteklerinin
artrlmas; ikili işbirliği anlaşmalar, karma ekonomik komisyon
protokolleri ve iyi niyet anlaşmalarnn imzalanmas ve bu ülkelerle
işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi
Afrika, Orta Asya, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya ülkeleri ile işbirliğinin arttrlmasnn
hedeflendiği eylemin 5 göstergesi bulunmaktadr. Bunlardan eğitim says ile eğitim
alanlarn says göstergeleri birbiri ile doğrudan ilişkili olup tek göstergeye indirilmesinin
yararl olacağ düşünülmektedir. Bu iki gösterge kapsamnda 2017 ylnda ÇEM ve TAGEM
tarafndan toplam 10 eğitim düzenlenmiş ve bu eğitimlere 169 kişi katlmştr. Önceki
yllardaki eğitimlerle bu iki gösterge ile hedeflenen saylara ulaşlmştr. Ancak yurt dşnda
en son 2014 ylnda 1 çalştay düzenlenmiş ve o tarihten itibaren herhangi bir çalştay
raporlanmamştr. Benzer şekilde ÇABUK konularnda anlaşma imzalanacak ülke says
2014 ve 2015 yllarnda imzalanan anlaşmalarla 30 düzeyinde kalmş 2016 ve 2017
yllarnda anlaşma yaplmamştr. Bu iki göstergenin gerçekleştirilmesi için 2015-2018
dönemi öngörülmüş olup, bu süre içinde gerçekleşmelerinin oldukça zor olduğu
değerlendirilmektedir. Eylemin beşinci göstergesi “FAO Türkiye Ortaklk Program
kapsamnda gerçekleştirilen projelerin says”dr. 2017 ylnda gerçekleştirildiği raporlanan
4 projeyle birlikte toplam raporlanan proje says 7 gözükmektedir (Tablo 12). Ancak diğer
baz eylemlerde de olduğu üzere ayn proje farkl yllarda da raporlandğ için toplam proje
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says yüksek çkmaktadr. Örneğin “Türkiye’nin Bozkr Ekosistemlerinin Korunmas ve
Sürdürülebilir Yönetimi Projesi” 2016 ve 2017 yllarnda olmak üzere 2 defa, “Sürdürülebilir
Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarm Projesi” ise 2015, 2016 ve 2017 yllarnda olmak üzere
toplamda 3 defa raporlanmştr. 2017 ylnda raporlanan “Kazakistan, Krgzistan,
Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye ortaklğnda yürütülecek olan Orta Asya
ve Türkiye’de Kurak Alanlarda Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (CACILM–II) FAO
FTFP” ile gerçekte 2014-2017 yllar arasnda raporlanmas gereken proje says üçtür.
2017 Ylnda raporlanan Arazi Tahribatnn Dengelenmesi (ATD) GEF-6 Yukar Sakarya
Havzas Projesi” ise 2018 ylnda başlamştr. Ayrca FAO Türkiye Ortaklk Program
kapsamnda gerçekleştirilen baz projelerin ise raporlanmadğ görülmüştür. Bunlara
“Sürdürülebilir krsal kalknma için toplumsal cinsiyet bakş açs ile krsaldaki kadnlarn
sosyo-ekonomik yönden kapasitelerinin geliştirilmesi”, “Toprak verimliliği, toprak organik
karbon içeriği ve potansiyel kimyasal gübre tüketiminin ulusal coğrafi veri tabannn
oluşturulmas”, “Azerbaycan ve Türkiye’de küresel öneme sahip tarmsal mirasn
belirlenmesi ve korunmas (GIAHS)” projeleri örnek olarak verilebilir. Özetle FAO Türkiye
Ortaklk Program ile ilgili göstergede 2015-2018 yllar arasnda 15 proje yaplmas
hedeflenmiş olup bu sayya ulaşlamadğ ve öngörülen süre içinde de bu sayya
ulaşlamayacağ değerlendirilmektedir. Eylemle ilgili 5 göstergeden 3’ünde hedeflerden
uzak kalndğ ve 2018 yl sonuna kadar eylemin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu
düşünülmektedir.
Tablo 12. 2.2.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Gerçekleştirilen uluslararas
eğitimlerin says

Adet

40

2015-2018

15

14

9

10

48

Eğitim alanlarn says

Kişi

500

2015-2018

375

245

161

169

950

Yurtdşnda çalştay yaplan
ülkelerin says

Adet

5

2015-2018

1

Ülkelerle imzalanacak
anlaşmalarn says

Adet

40

2015-2018

15

FAO Türkiye Ortaklk
Program kapsamnda
gerçekleştirilen projelerin
says

Adet

15

2015-2018

1
15

1

30

1

1

3

Değerlendirme: Eylemin iki göstergesi tamamlansa da, diğer göstergeler tamamlanmadğ için eylemin
gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu düşünülmektedir.
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Eylem 2.2.2. Birleşmiş Milletler teşkilat başta olmak üzere uluslararas kuruluşlarla
çölleşme/arazi tahribat konusunda işbirliklerinin geliştirilmesi
Eylemin “İşbirliği yaplan kuruluşlarn says” şeklinde tek göstergesi bulunmaktadr. 2017
yl içinde 9 uluslararas kuruluşla işbirliği yapldğ raporlanmştr. Önceki yllardaki
raporlamalarla birlikte 2014-2017 yllar arasnda toplam 29 kuruluşla işbirliği kurulmuş
şeklinde bir sonuç karşmza çkmaktadr (Tablo 13). Ancak raporlamalar detayl
incelendiğinde IFAD ve FAO’nun 2017 yl öncesi de raporlandğ görülmüştür. Ayrca
uluslararas işbirliği olarak nitelendirilmemesi gereken TÜBİTAK, Kalknma Bakanlğ,
TOBB gibi kurumlarla olan işbirlikleri de bu eylem kapsamnda raporlanmştr. 2014-2017
döneminde FAO, IFAD, BMÇMS, UNEP, IUCN ile işbirliği yaplmş olup eylemin
gerçekleştiği değerlendirilmiştir.
Tablo 13. 2.2.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

İşbirliği yaplan
kuruluşlarn says

Adet

3

2015-2018

1

6

8

9

24

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 2.2.3. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi çerçevesinde
yürütülen uluslararas süreçlere, toplant ve forumlara aktif olarak
katlm ve katk sağlanmas, önemli toplantlara ev sahipliği yaplmas
ve konuyla ilgili kurumlarn Türkiye’de ofis/temsilcilik açmasnn teşvik
edilmesi
Ülkemizin çölleşme ile mücadele konusunda daha etkin olmasnn hedeflendiği eylemin 4
göstergesi bulunmaktadr. Bu göstergelerden 3’ünde öngörülen hedeflere ulaşlmştr
(Tablo 14). Bunlardan 2016 ylnda İstanbul’da kurulan BMÇMS Kuzey Akdeniz Bölgesel
Koordinasyon Birimi Ofisi öngörülenden önce faaliyete geçmiştir. Bu ofiste 12 ülkenin
çölleşme ve arazi tahribatnn önlenmesi konusunda yaptklar çalşmalarn izlenmesi ve
değerlendirilmesi çalşmalar yürütülmekte olup, uluslararas ilişkilerin geliştirilmesi
açsndan son derece önemlidir. Henüz gerçekleştirilemeyen Uluslararas Çölleşme İle
Mücadele Araştrma ve Eğitim Merkezi’nin Türkiye’de kurulmas hedefi konusunda
çalşmalar devam etmektedir. Ancak bu hedefe 2018 yl sonuna kadar ulaşlmasnn
oldukça zor olduğu düşünülmektedir. Ayrca konunun gündemden düştüğü izlenimi
edinilmiş olup, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile Türki Cumhuriyetlere eğitim verilmesini
sağlayacak bu merkezin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Eylem kapsamnda baz
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hatal raporlamalar da dikkat çekmektedir. Örneğin TRGM tarafndan 2015 ylnda
Ankara’da düzenlenen COP12 toplants 2017 yl içinde raporlanmştr.
Tablo 14. 2.2.3. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Katlm sağlanan COP, CST
ve CRIC toplantlarnn says

Adet

9

2015-2018

1

10

3

12

26

Ev sahipliği yaplan toplant ve
konferanslarn says

Adet

2

2015-2018

1

8

8

1

18

Uluslararas Çölleşme İle
Mücadele Araştrma ve Eğitim
Merkezi'nin Türkiye'de
kurulmas (Asya'da İşbirliği ve
Güven Artrc Önlemler
Konferans işbirliğiyle)

Adet

2018

BMÇMS EK 4 Ülkeleri
(K. Akdeniz) Bölgesel
Koordinasyon Ofisi'nin
Türkiye'de kurulmas

Adet

2018

1

1

Değerlendirme: Eylemin üç göstergesi tamamlansa da, diğer göstergeler tamamlanmadğ için eylemin
gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu düşünülmektedir.

İşlevsel Amaç 3. Politik çerçeve
Çölleşme ve arazi tahribatyla mücadelenin en önemli araçlarndan biri olan politik çerçeve
başlkl bu amaç çölleşme ve arazi tahribatyla mücadeleyi destekleyici siyasal ve hukuksal
ortam hazrlamay hedeflemektedir. Bu amaç BMÇMS 10 Yllk Strateji Belgesinde de ayn
isimle yer alan amaçla birebir uyumludur.
Ülke olarak çölleşme ve arazi tahribatnn önlenmesi ile ilgili olarak doğrudan ya da dolayl
olarak hükümler içeren birçok yasal düzenleme mevcuttur. Bunlara örnek olarak 5403 sayl
Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu, 6831 Sayl Orman Kanunu, 4342 sayl Mera
Kanunu verilebilir. Ayrca 2014-2018 yllar arasn kapsayan Onuncu Kalknma Plannda
da arazi tahribatnn, erozyonun önlenmesi, kuraklkla mücadele, su ve toprak kaynaklarnn
korunmas yönünde hedefler bulunmaktadr. Ek olarak 2011 Ylnda Çölleşme ve Erozyonla
Mücadele Genel Müdürlüğünün kurulmas ve bu genel müdürlüğün dünyada çölleşme ad
ile kurulan ilk genel müdürlük olmas da ülkemizde konuya verilen önemin göstergesidir.
Ankara’da toplanan BMÇMS COP 12’den sonra 2017 ylnda yaplan COP 13’e kadar
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Parlamenterler Forumu başkanlğ TBMM tarafndan yürütülmüştür. Bu kapsamda
TBMM’de “Çölleşme Çalşma Grubu” oluşturulmuştur.
Ancak arazi yönetimi, toprak ve arazi kaynaklarnn korunmas, ulusal ve bölgesel planlar
hazrlanmas konusunda birçok bakanlğn çalşmas koordinasyon sorunlar
oluşturmaktadr. Bu durumda çölleşme, arazi tahribat ve kuraklkla mücadelenin etkin bir
biçimde gerçekleştirilmesini engellemektedir. Bu nedenle eylem plannn Politik Çerçeve
işlevsel amac saylan bu eksikliklerin giderilmesi açsndan son derece önemlidir.
Eylem 3.1.1. Çölleşme/arazi tahribatyla mücadele önceliklerinin ulusal ve bölgesel
kalknma planlar ve sektörel programlar içerisinde yer almasnn
sağlanmas, bu kapsamda ÇEM uzmanlarnn ilgili planlama
çalşmalarn takip etmesi ve katk vermesi
Tek göstergesi olan eylem kapsamnda 2017 ylnda 481 olmak üzere 2014-2017
döneminde toplam 1438 plan hazrlanmş gibi görünmektedir. Ancak yaplan raporlamalar
incelendiğinde DKMPGM tarafndan says 477’i bulan korunan alan için hazrlanan uzun
devreli gelişme planlar ve yönetim planlar 3 yl sürekli raporlanmş ve toplam say bu
nedenle yüksek çkmştr (Tablo 15). DKMPGM ayrca raporlama srasnda ÇEM
uzmanlarnn korunan alanlarn uzun devreli gelişme planlar ve yönetim planlar
hazrlanmas sürecine katk vermediklerini de açklamşlardr. Bu nedenle ÇEM’in
DKMPGM ile işbirliğine giderek söz konusu raporlarn hazrlanmasnda uzmanlarn yer
almasn sağlamasnn yararl olacağ düşünülmektedir. Eylem kapsamnda yaplan diğer
raporlamalar da incelendiğinde eylemin anlaşlmadğ bu nedenle toplamda 1438 ulaşmş
görünen çölleşme/arazi tahribatyla mücadele önceliklerini dikkate alan planlarn saysnn
hatal olarak çok fazla gösterildiği değerlendirilmektedir. Örneğin 2016 ve 2017 ylnda ÇEM
tarafndan SAY ve Murat Nehri Havzas Rehabilitasyon Projeleri de bu eylem içinde
raporlanmştr. Bu projeler eylemde vurgulanan “ulusal ve bölgesel kalknma planlar ve
sektörel programlar” ile örtüşmemektedir. TVKGM tarafndan 2017 yl raporlamasnda
2016’da hazrlanan Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Plan faaliyet olarak
gösterilmiştir. Ayn genel müdürlük tarafndan Saros Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim
Plan da raporlanmştr. Her iki yönetim plannda çölleşme ya da arazi tahribat ile ilgili
herhangi bir ifade bulunmamaktadr. Eylem ile hedeflenen ÇMUSEP 2016 Yl
Değerlendirme Raporunda da açklandğ üzere kalknma planlar, çevre düzeni planlar,
imar planlar ile kurumlarn stratejik planlarnda ÇABUK ve ATD konularnn yer almasdr.
Bu planlarn hazrlanmasndan genel olarak mülga KB ve ÇŞB sorumlu olup bu kurumlar
herhangi bir raporlama yapmamştr. Önceki yllardaki raporlamalar da incelendiğinde
aslnda çölleşme/arazi tahribatyla mücadele önceliklerini dikkate alan plan hazrlanmadğ
değerlendirilmiştir. Bu nedenle eylemin gerçekleşmediği 2018 yl sonuna kadar da
gerçekleştirilmesinin oldukça zor olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 15. 3.1.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Çölleşme/arazi tahribatyla
mücadele önceliklerini
dikkate alan planlarn
says

Say

4

2015-2018

3

474

480

481

1.438

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi henüz tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça
zor olduğu düşünülmektedir.

Eylem 3.1.2. Çevre etki değerlendirme ile çevre düzeni planlarnda ve bütünleşik ky
yönetimi çalşmalarnda çölleşme/arazi tahribatyla mücadele
önceliklerinin yer almas; sektörel yatrmlar kapsamnda
gerçekleştirilen toprak koruma projelerinin arazi tahribat önceliklerini
içermesinin sağlanmas
Tek göstergesi olan eylemle ilgili olarak 2017 ylnda sadece TAGEM tarafndan raporlama
yaplmştr. Raporlamada GTHB ile OSİB arasnda 2012 ylnda, ÇEM ve TAPGM arasnda
2013 yllarnda imzalanan protokollere yer verilmiştir. Ancak bu iki protokol 2014-2017 yllar
arasnda her yl İDRS’ye yüklenmiştir (Tablo 16). Bu nedenle mükerrer raporlamalarn
önüne geçilmesi gerekmektedir. Önceki yllarda imzalanan Orman ve Su İşleri Bakanlğ ile
TİKA arasnda ormanclk, çölleşme ve erozyonla mücadele, su, doğa koruma ve
meteoroloji alanlarnda işbirliği anlaşmalar da dikkate alndğnda eylemin hedeflerine
ulaştğ düşünülebilir. Ancak eylemin öncelikli hedefinin ÇED süreçlerinde ve çevre düzeni
planlar ile bütünleşik ky yönetimi çalşmalarnda ÇABUK konularna yer verilmesidir. Bu
nedenle eylemin tek göstergesinin eylemin hedefleri ile örtüşmediği değerlendirilmektedir.
Nitekim kurumlar arasnda yaplan protokollerde eyleme yönelik kararlar alnp alnmadğ
ve yaplan bu protokoller sonucunda ÇED süreçlerinde ve çevre düzeni planlar ile
bütünleşik ky yönetimi çalşmalar ile toprak koruma projelerinde Çölleşme ve ATD
konularnn yer alp almadğ ölçülememektedir. ÇED, çevre düzeni planlar ve bütünleşik
ky yönetimi çalşmalarnda ÇŞB yetkili olup bu bakanlkla işbirliğine gidilmesi yararl
olacaktr. Eylemle ilgili olarak ayrca ÇMUSEP 2016 Değerlendirme Raporunda da
önerildiği üzere ÇMUSEP’in revizyonu srasnda bu eylem ile ilgili olarak uygulanan toprak
koruma projelerinin says ile ilgili bir gösterge eklenebilir.
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Tablo 16. 3.1.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

Kurumlararas düzenleyici
protokoller ve/veya resmi
yazlarn says faaliyet
says

Adet

2

2015-2018

6

2

1

2017

2014-2017
Toplam
9

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 3.2.1. Çölleşme/arazi tahribatyla mücadele konusundaki hukuki, mali ve
sosyo-ekonomik engellerin belirlenmesi amacyla özel ihtisas ve
çalşma gruplarnn kurulmas, faaliyete geçirilmesi ve çalşma
sonuçlarnn raporlanmas
Eylem kapsamnda ÇEM tarafndan 2017 ylnda Uzaktan Alglama İhtisas Grubu kurulduğu
ve Havza Islah İhtisas Grubunun çalşmalarna devam ettiği raporlanmştr. Ayrca TTBD
tarafndan da 11. On Yllk Kalknma Planna katk sağlandğ açklanmştr. Önceki yllarda
ÇEM ile diğer genel müdürlükler tarafndan çok sayda İhtisas Grubu oluşturulmuştur.
Eylemin diğer bir göstergesi olan çölleşme ve arazi tahribat raporu da 2016 ylnda
hazrlanmştr (Tablo 17). Bu nedenle eylemin gerçekleştiği değerlendirilmektedir.
Tablo 17. 3.2.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Türkiye'de Çölleşme/Arazi
Tahribat Raporu

Adet

1

2015-2018

Kurulan ve faaliyete geçen
çalşma ihtisas gruplarnn
says

Adet

5

2015-2018

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

1
3

2

2014-2017
Toplam
1

2

7

Değerlendirme: Eylemin iki göstergesi de tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Ancak eylemde çölleşme/arazi tahribatyla mücadele konusundaki hukuki, mali ve sosyoekonomik engellerin belirlenmesine yönelik olarak özel ihtisas gruplar oluşturulmasna
vurgu yaplmştr. 2014-2017 arasnda oluşturulan ihtisas gruplar daha çok teknik
konulardadr. Bu nedenle eylemin öncelik verdiği ÇABUK konusundaki hukuki, mali ve
sosyo-ekonomik engelleri belirleyecek ihtisas gruplarnn kurulmasnda yarar
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bulunmaktadr. ÇMUSEP’in revizyonu srasnda eylemin göstergesi olarak “ihtisas
gruplarnca hazrlanan rapor says” şeklinde yeni bir gösterge eklenmesinin yararl olacağ
düşünülmektedir.
Eylem 3.2.2. Çölleşme/arazi tahribat konularnda karşlaşlan sorunlar giderecek
mevzuat temelli tedbirlerin hayata geçirilmesi
Eylem ile ÇABUK konusundaki sorunlar giderecek mevzuatn çkarlmas hedeflenmiştir.
Bu amaçla 4 gösterge oluşturulmuş olup 2017 yl içinde “Tarm Arazilerinin Korunmas,
Kullanlmas ve Planlanmasna Dair Yönetmelik” çkarlmştr. Diğer bir gösterge olan orman
arazilerinin odun dş orman ürünleri üretimi konularndaki mevzuat düzenlemelerin says
ile ilgili olarak OGM tarafndan raporlama yaplmştr. Ancak bu raporlamada açklanan 5
mevzuat düzenlemesi de önceki yllara aittir (Tablo 18). Bu nedenle düzenleme says
yüksek çkmaktadr. Bu nedenle raporlama yapan kurumlara sadece raporlama ylndaki
faaliyetlerin raporlanmas gerektiğinin hatrlatlmas gerekmektedir.
Tablo 18. 3.2.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

Tarm ve mera arazilerinin
amaç dş kullanmnn
önlenmesine yönelik mevzuat
düzenlemelerinin says

Adet

2

2015-2018

5

Tarmsal sulama ücretlerinin
tüketilen suyun hacmi ve ürün
türlerine göre belirlenmesine
yönelik yaplacak mevzuat
düzenlemesi says

Adet

1

2015-2018

Korunan alan tanmlamas ile
ilgili mevzuat düzenlemesi
says

Adet

1

2015-2018

18

Orman arazilerinin amaç dş
kullanm ve özel
ağaçlandrma, tarmsal
ormanclk ve odun dş orman
ürünleri üretimi konularnda
mevzuat düzenlemeleri says

Adet

3

2015-2018

2

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

1

6

0

18

2

5

5

14

Değerlendirme: Eylemin tüm göstergeleri tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Tarmsal sulama ücretlerinin tüketilen suyun hacmi ve ürün türlerine göre belirlenmesine
yönelik yaplacak mevzuat düzenlemesi says göstergesi için bugüne kadar hiçbir
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raporlama yaplmamştr. Bu konuda Bakanlar Kurulu Karar ile her yl düzenli olarak sulama
tesislerinden su kullanm hizmet bedeli tarifeleri belirlenmektedir. Bu Bakanlar Kurulu
Kararnn ilgili göstergeyi karşladğ düşünülmektedir.

İşlevsel Amaç 4. Bilim ve teknoloji, izleme ve değerlendirme
ÇMUSEP’te Bilim ve Teknoloji, İzleme ve Değerlendirme olarak verilen işlevsel amaç
BMÇMS 10 Yllk Strateji Belgesinde Bilim ve Teknoloji Başlğ altnda yer almaktadr. Bu
nedenle işlevsel amacn Strateji belgesi ile uyumlu olduğu söylenebilir. İşlevsel amaç ile
uluslararas, ulusal ve bölgesel ölçekte çölleşme ve arazi tahribatyla mücadele ve
kuraklğn tesirlerini azaltma konularnda araştrma, teknoloji geliştirme, izleme ve
değerlendirme faaliyetleri yürüterek bilgi ve veri üretilmesi ve paylaşlmas
hedeflenmektedir.
İrdelenen işlevsel amacn çölleşme/arazi tahribatnn önlenmesi, kuraklkla mücadele
konusunda veri üretilmesi, teknoloji geliştirilmesi, alnan önlemlerin ve gerçekleştirilen
eylemlerin sonuçlarnn izlenmesi açsndan son derece önemli olduğu düşünülmektedir.
Eylem 4.1.1. Ülkemiz için çölleşme, erozyon ve entegre havza rehabilitasyon
planlarn kapsayacak haritalarn oluşturulmas, izleme ve
değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygnlaştrlmas
Eylemin üç göstergesi bulunmakta olup bunlar Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi
(HİDS) ile erozyon ve çölleşme risk haritalarnn oluşturulmasdr. HİDS ile çölleşme ve
erozyon risk haritalar 2016 yl itibaryla tamamlandğ için 2017 ylnda herhangi bir
raporlama yaplmamştr (Tablo 19). Önceki yllardaki raporlamalar da değerlendirildiğinde
çoğu göstergede karşlaşlan mükerrer raporlamann bu göstergede de yapldğ
belirlenmiştir. Bu mükerrer raporlamalar devam eden projelerin de eylem kapsamnda
değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadr. Bu nedenle birkaç yl süren proje gibi
faaliyetlerle ilgili göstergelerin raporlama ylnda başlanan proje says ya da raporlama yl
içinde tamamlanan proje says olarak tanmlanmas mükerrer raporlamann önüne
geçebilecektir. 2017 yl içinde ayrca bu eylem kapsamnda değerlendirilebilecek ancak
göstergeler arasnda saylmayan çeşitli projelere de başlanmştr. Bunlardan birisi Çölleşme
ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliğinde yürütülen
Toprak Organik Karbonu projesidir. Proje 2018 ylnda tamamlanmş olup, Türkiye
topraklarndaki karbon stok haritas üretilmiş ve TOK stoklarnn izlenmesi için bir izleme
sistemi önerisi yaplmştr. Ek olarak yine Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel
Müdürlüğü ve TÜBİTAK BİLGEM tarafndan “Ulusal Arazi Örtüsü Snflandrma ve İzleme
Sistemi (UASİS) Fizibilite Projesi” ne başlanmştr.
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Tablo 19. 4.1.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

Güncellenmiş erozyon risk
haritas

Adet

1

2015-2016

2

1

1

4

Türkiye çölleşme raporu ve
Türkiye risk haritas

Adet

1

2015-2016

2

1

3

Havza İzleme ve
Değerlendirme Sisteminin
geliştirilmesi

Adet

1

2

2015-2016

1

2017

2014-2017
Toplam

Değerlendirme: Eylemin tüm göstergeleri tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 4.1.2. Orman ekosistemlerinin etkin bir şekilde izlenebilmesi için gerekli
teknik, yöntemsel ve donanmsal altyapnn oluşturulmas
Eylemin 5 göstergesi olup bunlarn tamam gerçekleştirilmiştir. Sadece OGM tarafndan
yürütülmekte olan Orman Bilgi Sistemi Projesi kapsamnda oluşturulmas planlanan alan
envanteri ve biyolojik çeşitlilik envanteri hazrlanmas ile ilgili çalşmalarn devam ettiği
önceki yllarda raporlanmştr. Bu çalşmalarn tamamlanp tamamlanmadğ ile ilgili bilgiye
ulaşlamamştr. Ancak 2016 ylndan itibaren OGM ORBİS ile ilgili çeşitli çalşmalara
başlanmştr. Söz konusu iki envanterin de tamamlanmas ile birlikte eylem gerçekleştirilmiş
olacaktr. Ancak eylem hedefine yönelik olarak değerlendirilebilecek olan ve DKMPGM
tarafndan tamamlanan çeşitli yönetim bilgi sistemleri (Avlak Yönetim Bilgi Sistemi, CITES
Yönetim Bilgi Sistemi, Hayvanlar Koruma Bilgi Sistemi, Milli Parklar Bilgi Sistemi, Biyokaçakçlkla Mücadele Bilgi Sistemi) gösterge olarak ÇMUSEP’te yer almamştr.
Eylem kapsamnda yaplan raporlamalarda ayn faaliyetlerin farkl yllarda İDRS’ye
yüklendiği dikkat çekmektedir. Örneğin Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programnn alt
yapsnn oluşturulmas için hedeflenen 818 Seviye I daimi gözlem alan ile 51 Seviye II
daimi gözlem alan saylarna 2014 ylnda ulaşlmş ve daha sonraki yllarda da raporlama
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda sadece 2016 ylnda Seviye I daimi gözlem alan saysnn
820’den 850’ye ulaştğ anlaşlmaktadr. Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programn ile
ilgili göstergelerle hedeflenen rakamlara ulaşldğ için ÇMUSEP’in revizyonunda izleme
çalşmas gerçekleştirilen Seviye I ve Seviye II daimi gözlem alan saylar şeklinde 2 ayr
gösterge eklenmesi önerilir (Tablo 20).
Bu eylemin diğer bir göstergesi olan Ulusal Orman Envanteri yaplan alan büyüklüğü
göstergesi kapsamnda yaplan raporlamalarda da baz hatalar olduğu gözlenmiştir.
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Örneğin OGM tarafndan Ankara Orman Bölge Müdürlüğünde 2016 ylnda 800 ha ve 2017
ylnda 775,17 ha kadar bir alanda arazi çalşmalarnn tamamlandğ ve büro çalşmalarnn
devam ettiği raporlanmştr. İki farkl ylda yaplan bu iki raporlamann mükerrer olduğu
düşünülmektedir. Bu gösterge ile olarak ÇEM tarafndan da 2016 ve 2017 yllarnda 800’er
ha kadar bir alanda SAY Projesi kapsamnda Ereğli Orman İşletme Şefliğine Entegre
Orman Amenajman Plan ile Biyoçeşitlilik Envanteri ve Biyoçeşitlilik Yönetim Plan yapldğ
bildirilmiştir. Bu raporlama mükerrer olduğu gibi ayn zamanda da gösterge ile
örtüşmemektedir. Zira söz konusu entegre orman amenajman plan ulusal orman envanteri
kapsamnda hazrlanmamaktadr.
Tablo 20. 4.1.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

775,2

775,2

Ulusal Orman Envanteri
yaplan alan büyüklüğü
(ha)

ha

Hava kirliliği ve iklim
değişikliğinden etkilenen
daimi gözlem noktalar seviye 1

Adet

818

2015-2017

820

Hava kirliliği ve iklim
değişikliğinden etkilenen
daimi gözlem noktalar seviye 2

Adet

51

2015-2017

52

52

Orman
ekosistemlerindeki odun
dş orman ürünlerin
alansal değişimlerinin
izlenmesi için envanter
takip sistemi kurulmas

ha

1.074.433 2015-2018

1

1

2015-2016

1

1

Orman Envanteri
Yönetim Bilgi Sistemi ve
bu sistem altnda
çalşacak "alan
envanteri" ve "biyolojik
çeşitlilik envanteri"
hazrlanmas

2015-2018

30

850

Değerlendirme: Eylemin tüm göstergeleri tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylemle ilgili söylenebilecek diğer bir husus izleme çalşmalar için teknik, yöntemsel ve
donanmsal alt yap oluşturulmas hedeflenmesine rağmen göstergeler arasnda bu alt
yapnn oluşturulup oluşturulmadğn ölçecek göstergelerin bulunmamasdr. Bu nedenle
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ÇMUSEP’in revizyonunda izleme konusunda uzman personel yetiştirilmesi, gerekli araçgereçlerin temini gibi göstergelere yer verilebilir. Ayrca son yllarda farkl kurumlar
tarafndan da çeşitli izleme faaliyetlerinin yaplmasna dair girişimler bulunmaktadr.
Örneğin TOK projesi kapsamnda TOK stoklarnn izlenmesine yönelik öneriler
bulunmaktadr. Benzer niteliğe sahip izleme sistemleri arasnda koordinasyonun
sağlanmas da gelecekte eylem plan hedefleri arasnda yer alabilir.
Eylem 4.1.3. Türkiye’nin tarmsal veri tabannn oluşturulmas ve mera varlğnn
elektronik ortamda kayt altna alnmas
Üç göstergesi olan eylemle ilgili olarak 2017 ylnda Arazi Parsel Tanmlama Sisteminin
(LPIS) tamamlandğ ve 800.000 ha mera alannn Mera Bilgi Sistemine (MERBİS) girişinin
yapldğ raporlanmştr. Bunlardan LPIS projesi ile güncel hava fotoğraf ile uydu
görüntülerinden elde edilen 30 cm mekânsal çözünürlükte ortofotolar kullanlarak tüm
Türkiye’yi kapsayacak şekilde 780.207 km2 alanda arazi kullanm snflandrmasnn
tamamlandğ TRGM tarafndan açklanmştr. Böylece ilgili göstergede belirtilen hedefe
ulaşlmştr. MERBİS’e kaydedilen mera alan miktar ise önceki yllardaki raporlamalarla
birlikte 7,8 milyon ha’a ulaşmştr. Hedef olarak 3 milyon ha belirlendiğinden hedef
gerçekleştirilmiştir (Tablo 21).
Tablo 21. 4.1.3. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Hedef

Raporlamalar

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2015-2018

1

5

Gösterge

Birim

Tarm Bilgi
Sistemi (TBS)
modüllerinin
says

Adet

Arazi Parsel
Tanmlama
Sisteminin
(LPIS)
kurulduğu alan
büyüklüğü (ha)

km2

790.000

Mera Bilgi
Sistemine
MERBİS dahil
edilen alan
büyüklüğü

ha

3.000.000 2015-2018 5.116.062

30

2016

2014-2017
Toplam
6

2015-2018 240.000

608.938

2017

1.275.000

780.207

780.207

800.000

7.800.000

Değerlendirme: Eylemin iki göstergesi tamamlanmş olup, eylemin süresi içinde gerçekleşebileceği
düşünülmektedir.
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Tarm Bilgi Sistemi (TBS) modüllerinin says göstergesi ile ilgili olarak 2016 ve 2017
yllarnda herhangi bir raporlama yaplmamş olup, önceki yllardaki raporlamalar
incelendiğinde toplamda 6 modül oluşturulmuş sonucuna ulaşlmaktadr. GTHB internet
sayfasnda yaplan incelemede TBS çalşmalar kapsamnda modül, bilgi sistemi ya da takip
sistemi ad altnda toplam 17 sistem oluşturulduğu, ek olarak 13 sistemin geliştirilmesi için
de çalşmalarn devam ettiği açklanmaktadr. Ancak bu modüller raporlanmamştr. Devam
eden modüllerin de tamamlanmas halinde göstergenin gerçekleştirilmesinin mümkün
olabilecektir.
Eylem 4.1.4. Türkiye’de suyun varlğ ve kalitesinin izlenmesi için etkili bir izleme
sisteminin hayata geçirilmesi/geliştirilmesi
Tek göstergesi olan eylem kapsamnda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 2017 yl itibaryla
25 su havzasnda su kalitesi ve varlğ izleme sisteminin tamamlandğ raporlanmştr (Tablo
22). Böylece hedefe ulaşlmştr. Nitekim SYGM tarafndan da göstergenin
gerçekleştirilmesi nedeniyle göstergenin değiştirilmesi önerisi getirilmiştir. Göstergenin “Su
kalitesi ve varlğ izleme çalşmalarnn sürekli gerçekleştirildiği havza says” olarak
değiştirilmesinin yararl olacağ düşünülmektedir.
Tablo 22. 4.1.4. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Su kalitesi ve varlğ
izleme çalşmalarnn
gerçekleştirildiği havza
says

Adet

25

Başlama
ve Bitiş
Yl

Raporlamalar
2014

2015-2018 13

2015

2016

8

2017

2014-2017
Toplam

25

25

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 4.1.5. Çölleşme/arazi tahribatyla ilgili gelişmelerin raporlandğ ulusal yllk
değerlendirme raporlarnn hazrlanmas
ÇMUSEP’te yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan kurumlar yllk olarak
gerçekleştirdikleri faaliyetleri İDRS’ne yüklemektedirler. ÇEM tarafndan da yaplan bu
raporlamalarn özetleri 2014 ylndan itibaren web sayfasnda yaynlanmakta ve TÜİK’e ile
de paylaşlmaktadr. Ayrca her yl düzenli olarak dş uzmanlar tarafndan raporlama yl
içinde kurumlarn faaliyetleri irdelenmekte, eylem plannda yer alan eylem ve faaliyetlerin
gerçekleşme durumu, gerçekleşmeyenlerin nedenleri ve çözüm önerileri, eylem ve
faaliyetlerin çölleşme ile mücadeleye katks değerlendirilmektedir (Tablo 23). Bu yllk
raporlar eylem plannn izlenmesi, faaliyetlerin değerlendirilmesi ve ÇMUSEP’in
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güncellenmesi açsndan son derece önemlidir. Hazrlanan yllk değerlendirme raporlar
PRAIS çerçevesinde Türkiye’nin gerçekleştirdiği etkilenmiş ve gelişmiş ülke raporlamasna
da katk sağlamaktadr.
Tablo 23. 4.1.5. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Yllk değerlendirme raporlar
says

Adet

4

2015-2018

1

1

1

1

4

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 4.1.6. Çölleşme ile mücadele eylem plannn izlenebilmesi amacyla bir
çevrimiçi bilgi toplama ve raporlama yazlmnn hayata geçirilmesi
Eylemde öngörülen çevrimiçi bilgi toplama ve raporlama yazlm 2014 ylnda hazrlanmştr
(Tablo 24). Bu nedenle bu eylem de gerçekleşmiştir. İDRS olarak adlandrlan web tabanl
sisteme ÇMUSEP’te koordinatör ya da katk sağlayacak kurum olarak belirtilen kurumlar
faaliyetlerini yüklemektedirler. 20174-2017 yllar arasnda ÇMUSEP’te yer alan 79
kurumdan 35’i en az bir defa İDR sistemine raporlama yapmş, 45 kurum ise herhangi bir
raporlama gerçekleştirmemiştir. İDRS yazlm kullanm oldukça kolay olup, kullanclar için
de bir kullanm klavuzu bulunmaktadr. Ancak raporlamalarda baz eksiklikler, belirsizlikler,
mükerrer raporlamalarn da olduğu gözlenmiştir. ÇMUSEP değerlendirme raporlarnda
açklanan bu olumsuzluklarn giderilmesi için ayrca her ylsonunda kurum temsilcilerine bir
eğitim verilmesi yararl olacaktr. İDRS yazlm ayrca BMÇMS raporlamalarnn
hazrlanmasna da olanak sağlamaktadr. Bunun dşnda raporlama tamamen gönüllülük
esasna dayandğndan raporlamann teşvik edici yapya kavuşmas için çalşmalar
yaplmaldr. Kurumlarda raporlama yapacak kişinin ÇABUK konularnda uzman ve
ÇMUSEP konusunda bilgili olmas yararl olacaktr.
Tablo 24. 4.1.6. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

Çevrimiçi raporlama veri
tabannn geliştirilmesi

Adet

1

2015

1

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam
1

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.
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Eylem 4.2.1. İklim değişikliğinin doğal yaşam ortamlar, biyolojik çeşitlilik, tarm ve
mera arazileri üzerindeki olas etkilerinin ve gerekli uyum önlemlerinin
belirlenmesi için araştrma projelerinin hayata geçirilmesi ve sonuçlarn
ilgili kurumlarla paylaşlmas
Eylemin tarm ve mera alanlar ile orman alanlarnda iklim değişikliği ile ilgili araştrmalarn
says şeklinde 2 göstergesi bulunmaktadr. Bunlardan tarm ve mera alanlar üzerindeki
iklim değişikliği etkileri ve uyum çalşmalar ile ilgili olarak 2017 ylnda 4 proje olduğu
raporlanmştr. 2014-2017 yllar arasndaki toplam proje says raporlamalara göre 13
olarak gözükmekte olup, gerçekte 7’dir (Tablo 25). Ormanlarla ilgili olarak ise 2017 ylnda
1 proje olduğu raporlanmşken 4 yllk dönemde toplam say 45’e ulaşmştr. Ancak projeler
gibi birkaç yl süren faaliyetlerin raporlamalarnda sorunlar yaşanmaktadr. Bu tür faaliyetler
devam ettiği için her yl raporlanabilmekte ve toplam faaliyet says gerçek değerden fazla
çkabilmektedir. Sonuçta İDRS’de tanmlanan projelerin önceki yllarda da gösterildiği
belirlenmiştir. Bu nedenle göstergelerin tamamlanan proje says şeklinde değiştirilerek
projelerin sadece bir defa raporlanmas sağlanabilir. Ek olarak raporlanan projelerin
başlklar incelendiğinde iklim değişikliği etkisi ve uyum konularnda olmadğ söylenebilir.
Örneğin 2017 ylnda raporlanan tarm alanlarndaki 4 projeden sadece birinin iklim
değişikliği ile ilgili olduğu düşünülmektedir. 2017 yl için raporlanan bir proje iklim değişikliği
ile ilgili olsa da önceki yllardaki raporlamalarda iklim değişikliği ve uyum konusunda
olmayan projelerin sisteme yüklendiği belirlenmiştir. Buna karşlk Türkiye’de Yüksek
Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarnn Entegre Yönetimi Projesi gibi iklim
değişikliği konusunda olan baz projelerin ise raporlanmadğ anlaşlmştr. Genel olarak
değerlendirildiğinde hedeflenen proje saylarna ulaşlamadğ bu nedenle eylemin henüz
gerçekleşmediği değerlendirilmektedir.
Eylemde TAGEM ve OGM koordinatör kurum olarak belirlenmişken AFAD; Üniversiteler ve
STK’lar ise katk sağlayacak kurumlar olarak gösterilmiştir. Ancak katk sağlayacak
kurumlar tarafndan yürütülen projeler İDR sisteminde gösterilememektedir. Bu eksikliğin
giderilmesi için YÖK’ün lisansüstü tezleri paylaştğ Ulusal Tez Merkezi, TÜBİTAK ve
üniversitelerin Bilimsel Projeler Birimlerinde yer alan projelerin İDR sisteminde
raporlanmas için saylan kurumlarla koordinasyona ihtiyaç bulunmaktadr. Bunun dşnda
internet tabanl akademik araştrmalar içeren sitelerden verilerin ÇEM bünyesinde
görevlendirilecek personel tarafndan sisteme eklenebileceği düşünülmektedir. Örneğin
2017 yl içeresinde kuraklk ve iklim değişikliği konusunda Google akademik sayfas
tarandğnda 800’ün üzerinde kuraklkla, iklim değişikliği ile ilgili 2960 çalşma olduğu
görülmektedir. Ek olarak eylem ile ilgili olarak ÇMUSEP’in güncellenmesi esnasnda proje
sonuçlarnn diğer kurumlarla paylaşlmasna dair göstergelerin de eklenmesinde yarar
görülmektedir.
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Tablo 25. 4.2.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

Tarm ve mera alanlarnda
iklim değişikliğine uyum
adaptasyon çalşmalar
konusundaki araştrma
projelerinin says

Adet

10

2015-2018

5

Ormanclkta uyum
konusundaki araştrma
projeleri says

Adet

5

2015-2018

12

2015

18

2016

14

2017

2014-2017
Toplam

2

7

1

45

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri henüz tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesi için çaba
gerekmektedir.

Eylem 4.2.2. Ülkemizde çölleşme/arazi tahribatyla mücadele çerçevesinde
gerçekleştirilen iyi uygulamalarn belirlenmesi, raporlanmas ve
paylaşlmas (LADA-Arazi Tahribatnn Değerlendirilmesi ve
Sürdürülebilir Arazi Yönetimine İlişkin Desteklerin ve İyi
Uygulamalarn İzlenmesi Projesi)
Eylem ile ÇABUK konusunda iyi uygulama örneklerinin yer aldğ bir rapor hazrlanmas
hedeflenmektedir. Bu raporun da BMÇMS ile FAO’nun ortak girişimi olan LADA Projesinin
sonuçlarndan üretilmesi öngörülmektedir. 2016 ylnda başlanan ve 15 ülkenin (Türkiye,
Bosna ve Hersek, Arjantin, Bangladeş, Çin, Kolombiya, Ekvator, Lesoto, Fas, Nijerya,
Panama, Filipinler, Tayland, Tunus ve Özbekistan) katldğ proje ile ülkelerin arazi
kaynaklarnn durumunu değerlendirme ve raporlama konularnda kapasitelerinin
artrlmas ve arazi tahribatyla mücadele için sürdürülebilir arazi yönetimi kavramnn
yaygnlaştrlmas hedeflenmektedir. Ancak proje halen devam ettiği için tek gösterge olan
en iyi uygulamalar raporu henüz hazrlanmamştr. Bu nedenle eylem henüz
gerçekleşmemiştir. Ancak devam eden proje her yl raporlandğ için eylem gerçekleşmiş
şeklinde hatal bir değerlendirmeye neden olmaktadr (Tablo 26).
Tablo 26. 4.2.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

En iyi uygulamalar raporu

Adet

1

2015-2018

1

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam
1

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi henüz tamamlanmamş olup, eylemin tamamlanmas için çaba
gerekmektedir.
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Eylem 4.2.3. Çölleşmeyle mücadele, kuraklk ve iklim değişikliğine uyum konularnda
ülkemizde kadnlar ve toplumun geneli tarafndan uygulanmakta olan
geleneksel yöntemlerin tespit edilmesi ve raporlanmas, çölleşme ve
arazi tahribatnn cinsiyet ve toplumun sosyo-ekonomisi üzerine olan
etkilerinin araştrlmas
BMÇMS tarafndan çölleşmenin sosyo-ekonomik etkilerine ve kadnlarn çölleşme ile
mücadeleye katlmna büyük önem verilmektedir. 2018-2030 Strateji Çerçeve belgesinde
ayrca gençlerin de çölleşme konusundaki süreçlere katlmnn sağlanmas yer almaktadr.
Eylemle sralanan bu konularla ilgili raporlar hazrlanmas hedeflenmiştir. Konuyla ilgili
olarak 2017 ylnda raporlama yaplmamştr (Tablo 27). 2016 ylndaki raporlamada ise Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlğ ile GTHB arasnda 2012 ylnda imzalanan Kadn Çiftçi
Eğitimi İşbirliği Protokolü uyarnca yaplan eğitimler raporlanmştr. Bu eğitimlerde iklim
değişikliği konusunda da bilgiler verildiği açklanmştr. Ancak bu eğitimlerde çölleşme
konusuna değinilip değinilmediği belirsizdir. Ayrca gösterge olarak “Konuyla ilgili rapor ve
yaynlarn says” verilmiş olup, kadn çiftçilerin eğitimi bu göstergeyi karşlamamaktadr.
2014 ylnda ise Doğa Koruma Merkezi (DKM) tarafndan 4 proje yapldğ raporlanmştr.
Bu projeler incelendiğinde de çölleşme ve arazi tahribatnn cinsiyet ve toplumun sosyoekonomisi üzerine olmadklar anlaşlmştr. Bu nedenlerle eylemin henüz
gerçekleştirilmediği ve eylem plan süresi içinde de gerçekleştirilmesinin oldukça zor olduğu
düşünülmektedir.
Tablo 27. 4.2.3. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

Konuyla ilgili rapor ve
yaynlarn says

Adet

10

2015-2018

4

2015

2016
1

2017

2014-2017
Toplam
5

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi henüz tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleştirilmesinin oldukça
zor olduğu düşünülmektedir.

Eylem 4.3.1. Tarmsal Kuraklk Eylem Plan çerçevesinde kuraklk risk tahmini ve kriz
yönetim çalşmalarnn yürütülmesi
Eylem çerçevesinde 2017 ylnda 48 adet kuraklkla ilgili rapor hazrlandğ İDR sistemine
yüklenmiştir. Ancak bunlarn aylk olarak yaplan İzleme Erken Uyar ve Tahmin Komitesi
ile Risk değerlendirme Komite toplantlar kararlar olduğu ve bu kararlarn Tarmsal
Kuraklk Koordinasyon Kuruluna iletildiği anlaşlmaktadr. Ancak gösterge yllk rapor
hazrlanmas şeklinde verilmiştir. GTHB tarafndan yllk raporlar hazrlandğna dair bir
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bilgiye ulaşlamamştr. İlgili kurumla iletişime geçilerek yllk raporlamalarn yaplp
yaplmadğ incelenmeli, aylk raporlamalarn düzenli olarak yaplmas durumunda ise
gösterge aylk rapor says olarak değiştirilmelidir.
Eylemin diğer bir göstergesi kuraklk riski bulunan bölgelerde tamamlanmş gölet saysdr.
DSİ tarafndan 2017 yl içinde 93 baraj ve 37 göletin işletmeye alndğ açklanmştr.
Önceki yllardaki işletmeye alnan göletlerle birlikte say 2014-2017 arasnda 453’e
ulaşmştr. Hedef olarak ise 2015-2017 yllar arasnda 1000 gölet tamamlanmas
öngörülmüştür. Buna göre göstergenin gerçekleştirilmediği değerlendirilebilir. Ancak
ÇMUSEP’in hazrlandğ dönemde 1.000 günde 1.000 gölet projesi kapsamnda yaplan
çalşmalar tamamlanmş olup, 2015 ylnda 1.000 günde 1.071 gölet adyla yeni bir projeye
başlanmştr. Buna göre göstergenin gerçekleştiği kabul edilebilir (Tablo 28).
Tablo 28. 4.3.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Yllk raporlar

Adet

2

2015-2017

Kuraklk riski bulunan
bölgelerde tamamlanmş
gölet says

Adet

1.000

Toprak nem ölçüm
istasyonlar says

Adet

1.200

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

2015-2017

123

94

106

130

453

2015-2018

375

375

Değerlendirme: Eylemin göstergelerinden ikisi henüz tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleştirilmesinin
oldukça zor olduğu düşünülmektedir.

Eylemin son göstergesi toprak nem ölçüm istasyonlar saysdr ve 2017 ylnda OGM
tarafndan Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Program Seviye II daimi gözlem alanlarnda
kurulan meteoroloji istasyonlarndaki 15 toprak nem sensörü raporlanmştr. Ayn raporlama
2016 ylnda da gerçekleştirilmiştir. Ancak bu raporlama hataldr. Çünkü gösterge ile
hedeflenen tarmsal alanlarda toprak nem ölçüm istasyonlardr ve koordinatör kurum
TRGM’dir. Bu kurum tarafndan ise sadece 2014 yl için raporlama yaplmş ve 375
istasyonun kurulduğu açklanmştr. Ancak yaplan incelemede 2017 ylnda GTHB
tarafndan yürütülen Tarm Bilgi Sistemi (TARBİL) projesi kapsamnda da zirai-meteorolojikfenolojik gözlemlerin yapldğ istasyonlarn saysnn 431’e ulaştğ anlaşlmştr.
Göstergenin hedefi 1.200 istasyon kurulmas olup hedeften oldukça uzak kalnmştr. Bunun
dşnda çok yüksek harcamalarla kurulan TARBİL gözlem istasyonlarnn etkin
kullanlmadğ tarafmzdan 28 Ekim 2018 tarihinde giriş yaptğmz internet sayfasnda
saptanmştr. ÇMUSEP hedeflerinin gerçekleştirilmesi için oldukça faydal olduğu
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düşünülen Tarm Bilgi Sisteminin etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak bu
göstergenin gerçekleştirilmesinin oldukça zor olduğu düşünülmektedir.

Eylem 4.3.2. Orman koruma ve yangnla mücadelede etkinliğin artrlmasna yönelik
modern teknolojiye dayal izleme ve erken uyar sistemlerinin
geliştirilmesi
Orman koruma ve yangnla mücadele konusundaki eylem kapsamnda OGM tarafndan
2016 ylndan itibaren orman yangnlarn izleme ve erken uyar sisteminin 12,5 milyon ha
alan kapsadğ raporlanmştr (Tablo 29). OGM tarafndan yangnla mücadeleye özel bir
önem verilmektedir. Bu amaçla 2017 ylnda 5 yl süreli 12 helikopter kiralanmş, 3 yl süreli
kiralanan 5 amfibik uçak ve 1 genel maksat uçağ yangnla mücadele çalşmalarnda
kullanlmştr. Yine 2017 yl içinde 16 yangn gözetleme kulesi, 22 toplu koruma ekip binas
ve 1 yangn eğitim merkezi inşaat tamamlanmştr. OGM 2017 faaliyet raporuna göre 910
milyon TL orman yangnlar ile mücadele ve 308 milyon TL de ormanlarn yasadş
müdahale ve orman zararllaryla mücadele için harcanmştr. Bütün bu çalşmalar
sonucunda 2017 yl içinde ÇMUSEP’te 2,8 ha olarak öngörülen yangn başna düşen
yanan alan miktar 2,72 ha olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle eylemin göstergelerinde
belirtilen hedeflere ulaşlmş olup eylemin gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.
Tablo 29. 4.3.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Sistemin
kapsadğ
orman alan
büyüklüğü

ha

Yangn başna
yanan ortalama
alan büyüklüğü

ha

Hedef

Başlama
ve Bitiş Yl

Raporlamalar
2014

2015

4.000.000 2015-2017 3.500.000

2,8

2015-2017

1,45

2016

2017

9.000.000

1,5

2,07

2014-2017
Toplam
12.500.000

2,72

2,72

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Ancak eylem de ormanlar için tehdit oluşturan yasadş müdahale ve orman zararllaryla
mücadele ile ilgili gösterge bulunmamaktadr. ÇMUSEP revizyonu esnasnda bu konularda
göstergeler eklenmesi yararl olacaktr. Özellikle orman zararllar konusu oldukça önemli
olup, ülkemiz açsndan kuraklk, aşr hava halleri ve scaklk şeklinde gösterecek iklim
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değişikliği etkileri dikkate alndğnda gelecekte orman yangnlar ve zararllarda artş olmas
beklenmektedir.

Eylem 4.3.3. Orman sağlğn izleme çalşmalar kapsamnda orman risk raporlarnn
hazrlanmas ve hayata geçirilmesi
OGM tarafndan ülkemizde 2017 yl içinde 10 orman risk raporu hazrlandğ raporlanmştr
(Tablo 30). Ancak bunlar bir rapordan çok orman ekosistemlerinin izlenmesi program
kapsamnda gerçekleştirilen çalşmalarda elde edilen sonuçlarn haritalarla gösterilmesi
şeklindedir. Rapor olarak ise sadece Uzun Menzilli Snr Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi
gereğince ICP Forests programnn Hamburg’daki genel merkezine sunulan ve ibre/yaprak
kayp oranlarnn yan sra sağlğ en bozuk ağaç türlerini ve ormanlarn sağlğnn
bozulmasnda en etkili biyotik ve abiyotik zararllar da içeren bir rapor mevcuttur.
Dolaysyla her yl sadece bir rapor hazrlanmaktadr. Ancak bu raporlarn genişletilerek 5
yllk dönemlerde “Türkiye Ormanlarnn Sağlk Durumu” şeklinde raporlarn hazrlanmas
yararl olacaktr.
Tablo 30. 4.3.3. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Yllk orman risk
raporlarnn çkarlmas

Adet

10

Raporlamalar

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

2015-2018

50

661

10

10

731

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 4.3.4. Havza Bazl İzleme Sisteminin risk izleme arac olarak değerlendirilmesi
Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS) 2016 ylnda tamamlanmş olup, bu
nedenle 2017 ylnda herhangi bir raporlama yaplmamştr (Tablo 31). HİDS kapsamnda
çölleşme ve erozyon risk haritalar da oluşturulmuştur. 2018 ylnda tamamlanan Toprak
Organik Karbonu Projesi ile devam eden UASİS projesi risk izleme amaçl kullanlabilecek
veriler sağlanmasna katk sağlayacaktr. Bu nedenle tamamlanan bu eylemin ÇMUSEP’in
revizyonu esnasnda çölleşme, erozyon, arazi tahribat gibi konularda risk değerlendirmesi
ve izlemesi yaplan alan olarak değiştirilmesi önerilir.
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Tablo 31. 4.3.4. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

1

Adet

2015-2016

Havza İzleme ve
Değerlendirme Sisteminin
geliştirilmesi

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

1

2014-2017
Toplam
1

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 4.3.5. Kuraklğn izlenmesinde etkinliği artrmak için Türkiye’deki Meteoroloji
Gözlem İstasyonlarnn saysnn artrlmas ve coğrafi dağlmnn
geliştirilmesi
Eylemin koordinatör kurumu MGM olup, kurum tarafndan her yl düzenli raporlama
gerçekleştirilmiştir. Raporlamalara göre 2014-2017 yllar arasnda 876 meteoroloji gözlem
istasyonu, 7 meteoroloji radar ve 28 havaalan/deniz otomatik meteoroloji gözlem
istasyonu kurulmuştur (Tablo 32). Böylece göstergelerle belirlenen hedeflere ulaşlmştr.
Ancak eylemde belirtilen meteoroloji gözlem istasyonlarnn coğrafi dağlmnn geliştirilmesi
hedefi ölçülememektedir. Bu nedenle tarm, orman ve mera alanlar ile değişik yükseltilerde
kurulan meteoroloji istasyonlarnn gösterge olarak eklenmesi önerilir. Ayrca ülkemizde
kuraklk, sel ve taşkn, dolu, frtna gibi afetlerin iklim değişikliğine bağl olarak daha sk
yaşanr olmuştur ve yakn gelecekte daha da sk olma olaslğ artmaktadr. Bu nedenle
MGM ile işbirliğinin geliştirilerek özellikle iklim değişikliği bağlamnda riskli bölgelerin
belirlenmesi, sel ve taşkn risk haritalar üretilmesinin yararl olacağ düşünülmektedir.
Tablo 32. 4.3.5. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Kurulan otomatik
Meteoroloji Gözlem
İstasyonlarnn says

Adet

400

2015-2017

290

158

231

198

876

Kurulan meteoroloji radar
says

Adet

7

2015-2017

1

4

2

Kurulan havaalan ve
deniz otomatik Meteoroloji
Gözlem İstasyonlarnn
says

Adet

15

2015-2017

10

11

3

7

4

28

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.
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Eylem 4.4.1. Tarm arazilerinde toprağn niteliğine, arazinin yeteneğine ve su
miktarna uygun ürün deseni, doğru toprak işleme, denetimli sulama
ve doğru girdi kullanm konularnda Ar-Ge çalşmalarnn
genişletilmesi
Eylemin 5 göstergesi bulunmaktadr. Bunlardan az işlemeli ve toprak işlemesiz tarma
yönelik araştrmalarn ve pilot uygulamalarn says göstergesi ile ilgili olarak 2016 ve 2017
yllarnda raporlama yaplmamştr. Önceki yllardaki raporlamalarda ise TAGEM tarafndan
3 proje raporlanmş olup bunlardan birisi mükerrer raporlamadr. DKM, PANKO ve TTBD
tarafndan da konu ile ilgili çeşitli projelerin yapldğ açklanmştr. Ancak bu projelerin
detaylarna ulaşlamamştr. Ancak gösterge ile 2015 ylnda 10 az işlemeli ve toprak
işlemesiz tarma yönelik araştrmalar ve pilot uygulama hedeflenmiş olup, bu sayya
ulaşlamamştr (Tablo 33).
Kuraklğa dayanakl ürün çeşitlerinin geliştirilmesi konusunda son 3 yldr herhangi bir
raporlama yaplmamştr. 2014 ylndaki raporlamada ise kuraklğa dayankl 17 adet
ekmeklik buğday, 8 adet makarnalk buğday, 12 adet arpa çeşidi belirlendiği ve tarla
şartlarnda 3.000 adet buğday genotipinin kuraklğa toleransnn ortaya konmas
çalşmalarnn devam ettiği açklanmştr. Bununla birlikte ülkenin diğer stratejik ürünlerinde
de kuraklk kuraklğa dayankl genotiplerin belirlenmesi yönünde çalşmalara ihtiyaç
bulunmaktadr.
Eylem çerçevesindeki göstergelerden drenaj ve atk sularn artldktan sonra tekrar sulama
amacyla kullanlmas konusunda 2017 ylnda Yeşilrmak’a deşarj edilen sularn artldktan
sonra kavak yetiştirilmesi amacyla bir projeye başlandğ raporlanmştr. Gösterge ile
örtüşen bu projede göstergenin gerçekleşmesini sağlamştr.
Su hasad, teknik ve teknoloji geliştirme çalşmalar ile ilgili olarak 2017 ylnda 4 çalşma
yapldğ raporlanmştr. Önceki yllarda raporlanan çalşmalarla birlikte toplam 27 çalşma
varmş gibi gözükmektedir. Ancak detayl olarak incelendiğinde bu çalşmalarn mükerrer
raporlandğ, gösterge ile ilgili çalşma saysnn 8 olduğu anlaşlmştr. Mükerrer
raporlamalara rağmen gösterge gerçekleştirilmiştir. Benzer bir durum kuraklk ve tuzluluğa
dayankl bitkilerin belirlenmesine yönelik çalşma saylarnda da görülmektedir. 2014-2017
yllar arasnda yaplan raporlamalarda toplam 5 araştrma varmş gibi bir sonuç çkmasna
rağmen gerçekte sürdürülen araştrma saysnn 2 olduğu anlaşlmştr. Ancak göstergenin
hedefi 2 olduğu için gösterge gerçekleşmiş kabul edilmiştir.
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Tablo 33. 4.4.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

Az işlemeli ve toprak
işlemesiz tarma yönelik
araştrmalarn ve pilot
uygulamalarn says

Adet

10

2015

3

3

Kuraklğa dayankl ürün
çeşitleri says

Adet

Drenaj ve atk sularn
artldktan sonra tekrar
sulama amacyla
kullanlmas konusundaki
araştrmalarn says

Adet

1

Su hasad, teknik ve
teknoloji geliştirme
çalşmalar says

Adet

8

2015-2018

8

8

Kuraklk ve tuzluluğa
dayankl, erkenci
bitkilerin belirlenmesine
yönelik araştrma ve
uygulama projelerinin
says

Adet

2

2015-2018

2

2

Geliştirildikçe 2015-2018

2016

2017

6

37

2017

2014-2017
Toplam

37

1

1

Değerlendirme: Eylemin göstergelerinden biri henüz tamamlanmamş olup, eylemin tamamlanmas için
çaba gerekmektedir.

Eylem 4.4.2. Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY) yaklaşmlar, ormanlarn
korunmas, tahrip olan alanlarn slah ve sürdürülebilir kullanmnn
geliştirilmesi ile iklim değişikliğine uyum konularnda araştrma
çalşmalarnn yürütülmesi
Üç göstergesi bulunan eylemin konu ile ilgili araştrmalarn says şeklindeki gösterge ile
2014-2017 yllar arasnda 98 araştrma yapldğ raporlanmştr (Tablo 34). Ancak bu
araştrma says yanltcdr. Zira araştrmalarn çoğu mükerrer raporlanmştr. Raporlanan
baz araştrmalar ise gösterge ile örtüşmemektedir. Diğer bir gösterge olan araştrmalardan
uygulamaya aktarlan çkt says da 4 yllk dönemde 80 kadar şeklinde bir sonuç
çkmaktadr. Ancak yine mükerrer raporlanan araştrmalar olduğu, raporlanan
araştrmalarn çoğunun halen devam ettiği, dolaysyla çktlarn uygulamaya aktarlmasnn
mümkün olamayacağ değerlendirilmektedir. Ek olarak raporlanan projelerin eylem ile
örtüşüp örtüşmediği de tartşmaya açktr. Bu gösterge üzerinde durulmas gereken diğer
bir konuda PANKO tarafndan 2015 ylnda yapldğ belirtilen 10 projedir. PANKO daha çok
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tarmsal konularda faaliyet gösteren bir kurum olup, eylem ise ormanclk ile ilgilidir.
PANKO’nun çalşmalarnn detay raporlamada yer almadğ için yeterince değerlendirme
yaplamamaktadr.
Diğer bir gösterge olan başarl çalşmalar içeren raporlarn hazrlanmas konusunda ise
2017 raporlama yaplmamştr. Önceki yllarda yaplan raporlamalarda ise Murat Nehri
Havzas Rehabilitasyon Projesi kapsamnda Elazğ ilindeki çalşmalarn izlenmesi ve
değerlendirilmesi için hazrlanan ve IFAD’a gönderilen rapor ile Ankara’daki Pilot Potansiyel
Ormanclk Faaliyet Sahalarnn Belirlenmesi Projesi raporuna yer verilmiştir. Ancak bu
raporlarn doğrudan gösterge ile ilgili olmadğ düşünülmektedir. Göstergenin hedefi ile
birebir uyuşan rapor 2016 ÇMUSEP Değerlendirme Raporunda da açklandğ üzere 2014
ylnda hazrlanan “Burdur Çevresi Ağaçlandrma ve Erozyon Kontrolü Çalşmalarnn
Değerlendirilmesi” başlkl çalşmadr. Gösterge ile 1 rapor hazrlanmas ön görüldüğünden
bu göstergenin de gerçekleştiği düşünülmektedir.
Tablo 34. 4.4.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

Kuraklğa dayankl türler;
fidanlk, tohum araştrma
teknikleri; yangn, böcek ve
hastalklarla mücadele; odun
ve odun dş ürünlerin
üretiminde biyolojik çeşitlilik ve
ekosistem hizmetlerinin
geliştirilmesi konularndaki
araştrmalarn says

Adet

10

2015-2018

79

Burdur, Konya, Ankara ve
Elazğ vb. alanlarda
gerçekleştirilen başarl
çalşmalar, deneyimleri, elde
edilen dersleri derlemek üzere
hazrlanan bir rapor

Adet

1

2015-2018

Araştrmalardan uygulamaya
aktarlan çkt says

Adet

10

2015-2018

16

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

18

1

98

1

1

2

24

20

60

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.
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İşlevsel Amaç 5. Yönetsel yaplanma ve kurumsal kapasite geliştirme
Ülkemizde çölleşme/arazi tahribat ve kuraklk gibi konularda uzun yllardr çeşitli çalşmalar
yaplmaktadr. Kamu kurum/kuruluşlar ya da STK’lar tarafndan yürütülen bu çalşmalarn
etkinliğinin ise hedeflenenden az olduğu değerlendirilebilir. Bu işlevsel amaç ile bu kamu
kurum ve kuruluşlar ile STK’larn etkinliğini artrmak için gereken kapasite geliştirme
ihtiyaçlarnn tespit edilmesi ve ihtiyaçlar gidermeye yönelik plann hayata geçirilmesi
hedeflenmektedir. ÇABUK konusundaki yönetsel yap ve kapasite geliştirmeye yönelik en
önemli gelişme 2011 ylnda ÇEM’in kurulmasdr. Bu genel müdürlüğün çalşmalar ile
çölleşme ve arazi tahribat konular ülke gündemine taşnmş, arazi yönetimi konusunda
karar verici konumdaki kamu kurumlar arasnda koordinasyon sağlanmş ve ayn zamanda
STK’lar ile işbirliği gerçekleştirilmiştir. Ülkenin yar kurak bölgelerinde gerçekleştirilen
uygulama projeleri, eğitimler ve çalştaylar ile çölleşme ve arazi tahribat konusunda
uzmanlar yetişmesi sağlanmştr. Bilgi birikiminin ve uzman saysnn artmasna bağl olarak
da başta Afrika ve Orta Asya ülkelerinde olmak üzere uluslararas uygulama projeleri
gerçekleştirilmiştir. Yine ülkemizde uluslararas çalştaylar ve eğitimler düzenlenerek bilgi
gereksinimi olan az gelişmiş ülkelere bilgi aktarlmas ve uzman yetiştirilmesine katk
sağlanmştr. ÇEM ayrca çölleşme ve arazi tahribat konularnda ihtiyaç duyduğu uzmanlar
eğitim için yurt dşna göndererek kurumsal kapasite oluşturulmas yönünde olumlu admlar
atmştr ve bu admn devamnn getirilmesi gereklidir. Ek olarak uzmanlaşmş personelin
uzmanlk konularnda çalşmaya devam etmesinin sağlanmas oluşturulan kurumsal
kapasitenin devamllğ açsndan son derece önemlidir.
Eylem 5.1.1. Sorunlu Tarm Arazilerinin Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi (STATİP)
kapsamnda AB standartlarna uygun arazi kullanmlarnn
güncellenmesi
STATİP projesi 2002 ylnda başlamş olup, amac tarm arazilerinin bilimsel esaslara uygun
olarak belirlenmesi, snflandrlmas, arazi kullanm plânlarnn hazrlanmas, koruma ve
geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarnn katlmc yöntemlerle
değerlendirilmesi, amaç dş ve yanlş kullanmlarn önlenmesine yönelik altlk bir veri taban
oluşturulmasdr. Eylemle ilgili olarak sadece 2014 ylnda raporlama yaplmş ve projenin
tamamlandğ açklanmştr. Bu açklamada 2014 ylna kadar Arazi Parsel Tanmlama
Sistemi (LPIS) kurulduğu alan olan 240.000 km2 kadar bir alanda sorunlu arazilerin
belirlendiği raporlanmştr (Tablo 35). Bu raporlamadan sadece tarm alanlar için çalşma
yapldğ anlaşlmaktadr. Eylemin hedefinin de sorunlu tarm arazilerinin tespiti ve
iyileştirilmesi olduğu için eylem gerçekleşmiştir. Bu kapsamda eylemin tek göstergesinin
hedefinin ve biriminin hatal olduğu değerlendirilmektedir. Öncelikle birim olarak verilen
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güncellenmiş bir uydu görüntüsü birim değil çktdr. Bu birimin km2 olmas ve hedefin de
ülkemiz alannn tamam olmas gerektiği düşünülmektedir.
Tablo 35. 5.1.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge
Sorunlu Tarm
Arazilerinin
Tespiti ve
İyileştirilmesi
Projesi (STATİP)
kapsamnda AB
standartlarna
uygun arazi
kullanmlarnn
güncellenmesi

Birim

Güncellenmiş
bir uydu
görüntüsü

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

790.000
2015-2018
km2

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

240.000

2014-2017
Toplam

240.000

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 5.1.2. Çölleşme/arazi tahribat konusunda kurumlarn kapasitesinin artrlmas
için gerekli analizlerin yaplmas (Türkiye’de Çölleşme ve Arazi Tahribat
Raporu) ve bu doğrultuda bir eğitim programnn hayata geçirilmesi
Eylem kapsamnda 2014-2017 döneminde 26 eğitim yapldğ raporlanmştr. 2017 ylnda
bir ATD çalştay, 2 adet de Çölleşme Akademisi Semineri düzenlenmiştir (Tablo 36).
Eylemin tek göstergesi olan eğitim program says ile ilgili herhangi bir hedef
bulunmamaktadr. Göstergenin hedefinin olmamas bir eksiklik olarak değerlendirilmiş olup,
başarnn ölçülmesi için mutlaka belli bir sayda hedef konulmas gerekmektedir. Ayrca
2016 ylnda çölleşme, erozyon, toprak, su ve biyolojik çeşitlilik konularnda bilinç
oluşturmak ve ekolojik okuryazarlğ sağlamak amaçl bir online eğitim sistemi geliştirmek
için ÇEM ve Milli Eğitim Bakanlğ arasnda işbirliği çalşmalarna başlanmştr. Henüz
neticelenmeyen bu işbirliği çalşmasnn oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.
Tablo 36. 5.1.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Eğitim programlarnn
says

Adet

Hedef

Raporlamalar

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015-2018

10

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

2

14

26

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.
56

56

ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE İLERLEME RAPORU-2017

Eylem 5.1.3. Çölleşme/arazi tahribat konularnda Türkiye'deki iyi uygulamalarn
derlenmesi ve sunulmas
Eylemle ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir raporlama yaplmamştr (Tablo 37). Eylemin
bitiş tarihi 2018 olarak öngörüldüğünden bu eylemin gerçekleştirilmesinin oldukça güç
olduğu söylenebilir. Ancak ülkemizde yaplan çeşitli çalşmalar çölleşme ve arazi
tahribatnn önlenmesi için iyi uygulamalar raporunun hazrlanmas için frsat
oluşturmaktadr. Bunlara örnek olarak Murat Nehri Havzas Rehabilitasyon Projesi, Kurak
Alanlarda Arazi Tahribatnn Değerlendirilmesi (LADA) ile Arazi Tahribatnn
Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimine İlişkin Desteklerin ve İyi Uygulamalarn
İzlenmesi Projesi ile Yukar Sakarya Havzas ATD Projesi verilebilir. Ayrca yükseköğretim
kurumlarnda yaplan yüksek lisans ve doktora tezleri irdelenerek başarl uygulamalara ait
veriler elde edilebilir. Örneğin 2010 ylnda tamamlanan “Karapnar (Konya) tarihsel
çölleşme alan topraklarnn uzun süreçte badem-akasya altndaki kalite değişimleri”
çalşmas önemli bir iyi uygulama çalşmasdr.
Tablo 37. 5.1.3. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

İyi uygulamalar
raporu

Adet

1

2015-2018

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça zor
olduğu düşünülmektedir.

Eylem 5.2.1. OSİB ve GTHB bünyesindeki hizmet içi eğitim programlarnn
sürdürülebilir orman ve arazi yönetimi yaklaşmlar açsndan
geliştirilmesi
Eylemle ilgili olarak bugüne kadar sadece ÇEM tarafndan raporlama yaplmş olup, 720’si
2017 ylnda olmak üzere toplam 1613 kişinin eğitim aldğ sonucuna ulaşlmştr (Tablo 38).
Eylemin tek göstergesi ile 1000 kişiye eğitim verilmesi hedeflendiği için eylem
gerçekleşmiştir. Ancak eylem ile OSİB ve GTHB personelinin eğitimlere katlmas
öngörülmüş olup, OGM, TRGM, TAGEM, BÜGEM, MPGM, ÇYGM gibi genel
müdürlüklerden SOY ve SAY konularnda hizmet içi eğitim verildiğine dair herhangi bir
raporlama bulunmamaktadr. Bunlardan OGM düzenli olmasa da SOY konusunda eğitimler
düzenlemektedir. Bu nedenle eylem kapsamnda katk sağlayacak kurumlar olarak verilen
genel müdürlüklerle iletişime geçilerek hizmet içi eğitimler verilip verilmediği öğrenilmeli ve
verildiyse raporlama yapmalar sağlanmaldr. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlğ’na
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bağl MPGM ve ÇYGM’ye ÇEM uzmanlarnca SAY, SOY ve çölleşme/ATD konularnda
eğitimlerin ülkenin sadece birkaç yerinde değil farkl bölgelerinde düzenlenmesinin yararl
olacağ düşünülmektedir.
Tablo 38. 5.2.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge
Eğitim alan personel
says

Raporlamalar

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Kişi

1.000

2015-2018

645

170

78

720

1.613

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 5.2.2. Sürdürülebilir arazi yönetimi (SAY), sürdürülebilir orman yönetimi
(SOY), entegre havza rehabilitasyon planlamas ve bütünleşik ky
yönetimi yaklaşmlar konusunda ilgili kamu kurumlarndaki karar
vericilere ve teknik personele yönelik kapasite artrm faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi
Eylem çerçevesinde 2017 ylnda herhangi bir raporlama yaplmamştr. Önceki yllardaki
raporlamalar incelendiğinde ise verilen eğitimlerle hedeflere ulaşldğ görülmektedir (Tablo
39). Her ne kadar eylem gerçekleşmiş olsa da SAY, SOY ve bütünleşik ky yönetimi
konularnda ilgili kurumlardaki yeni göreve başlayan personellerin konu ile ilgili olarak
bilgilendirilmeleri için 2-3 yllk aralarla düzenli eğitimler düzenlenmesinde yarar
bulunmaktadr.
Tablo 39. 5.2.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

Bütünleşik ky alanlar
yönetimi konusunda
eğitim alan kişi says

Kişi

200

2015-2018

300

SAY/SOY konusunda
eğitim alan teknik
elemanlarn says

Kişi

50

2015-2018

Gösterge

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam
300

50

50

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.
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Eylem 5.2.3. Türkiye’nin taraf olduğu sözleşme, protokol ve anlaşmalar çerçevesinde
deneyimlerin paylaşlmasn sağlamak üzere uzman değişim
programlarnn oluşturulmas
Eylem kapsamnda 2017 ylnda 1 uzmann değişim programlarna katldğ raporlanmştr
(Tablo 40). TAGEM tarafndan yaplan bu raporlama 8. Uluslararas Toprak ve Su
Kaynaklarnn Sürdürülebilir Yönetimi Eğitimine bir uzmann katldğ açklanmştr. Ancak
bu eğitime katlmn eylem ile örtüşmediği düşünülmektedir. Eylemin amac uluslararas
anlaşmalar konusunda uzman yetiştirilerek kurumsal kapasitenin arttrlmas olmasna
rağmen eylemin henüz arzu edilen düzeyde olmadğ söylenebilir. Bu nedenle eylem henüz
gerçekleşmemiştir. Bununla birlikte BMÇMS Kuzey Akdeniz Bölgesel Koordinasyon
Merkezi Ofisinin bu eyleme destek verecek bir yapya kavuşturulmasyla bu eyleme destek
verilebilir.
Tablo 40. 5.2.3. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Değişim programlarna
katlm sağlayan
uzmanlarn says

Adet

10

2015-2018

2

1

3

1

7

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi henüz tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesi için çaba
gerekmektedir.

Eylem 5.2.4. Üniversitelerin ve araştrma merkezlerinin çölleşme/arazi tahribatyla
mücadele konularnda araştrma ve teknoloji geliştirme kapasitelerinin
güçlendirilmesi
Ek göstergesi olan eylemle ilgili olarak 2017 ylnda TAGEM tarafndan 8. Uluslararas
Toprak ve Su Kaynaklarnn Sürdürülebilir Yönetimi eğitimine katlan kişilerin says 15
olarak verilmiştir (Tablo 41). Ancak göstergede eğitim verilen kurum saysnn raporlanmas
istenmektedir. Önceki yllardaki raporlamalar da incelendiğinde sadece 2014 ylnda eğitim
verilen kurumlarn raporlandğ, diğer yllarda ise eğitime katlan kişi saysnn raporlandğ
anlaşlmştr. Eylemin hedefi öncelikli olarak ülke içindeki üniversite ve araştrma merkezleri
ile işbirliği kurulmas ve teknoloji geliştirme kapasitelerinin arttrlmasdr. Bu nedenle
gösterge ile eylemin amacnn örtüşmediği düşünülmektedir. Eylemin göstergesi olarak
üniversitelerde ve araştrma merkezlerinde konu ile ilgili araştrmalarn says, geliştirilen
teknoloji says, patent başvurusu, lisansüstü tez says gibi göstergelerin kullanlmas daha
doğru olacaktr. TÜBİTAK ve Bakanlklar tarafndan çölleşme ve arazi tahribatnn
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dengelenmesi konularnn öncelikli konular arasnda alnmas halinde ar-ge çalşmalar
ivme kazanacaktr.
Tablo 41. 5.2.4. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Eğitim verilen kurum/
kuruluş says

Adet

10

2015-2018

8

22

15

15

60

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 5.3.1. Çölleşme/arazi tahribat alannda çalşan ya da dolayl olarak bu
konudan etkilenen STK ve özel sektöre yönelik eğitim ve işbirliği
programlarnn hayata geçirilmesi
STK ve özel sektörle işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği eylemin 3 göstergesi
bulunmaktadr. Bunlardan eğitime katlan STK/özel sektör temsilcisi says göstergesi ile
ilgili olarak sadece 2017 ylnda raporlama yaplmştr (Tablo 42). ÇEM tarafndan yaplan
bu raporlamada eğitim ile ilgili herhangi bir açklama yaplmamş sadece katlmc says
155 olarak verilmiştir. Gerekli açklama yaplmadğ için eğitimin eylem ile örtüşüp
örtüşmediği sorgulanamamaktadr. Diğer bir gösterge olan sadece STK ve özel sektörle
işbirliği içinde gerçekleştirilen proje says 2017 ylnda 4 olarak verilmiştir. Ancak başlama
ve bitiş tarihi belli bir dönemi kapsayan ve araştrma ile proje says gibi göstergesi olan
çoğu eylemde olduğu üzere baz projelerin farkl yllarda mükerrer olarak raporlandğ
belirlenmiştir. Benzer şekilde eylemle ilgili olarak raporlanan baz faaliyetlerin ise eylemle
örtüşmediği düşünülmektedir. Örneğin PANKO tarafndan 2015 ylnda 2 adet fidan dikimi
çalşmas STK ve özel sektörle işbirliği içinde gerçekleştirilen proje says olarak
raporlanmştr. 2017 ylnda TTBD, OSTİM ile yaplan işbirliği ile “Temiz Enerjiler" projesinin
eğitim ksmnn dernek tarafndan üstlenildiği açklanmştr. Bu faaliyetin de eylemle
örtüşmediği değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 4 yllk dönemde STK ve özel sektörle işbirliği
ile gerçekleştirilen proje says 15 şeklinde gözükse de gösterge ile örtüşen proje saysnn
7’de kaldğ yorumlanmştr. Buna göre ise gösterge henüz gerçekleşmemiştir.
Eylemin diğer göstergesi olan eğitim alacak sulama birlik temsilcisi konusunda ise bugüne
kadar hiçbir eylem ve faaliyet gerçekleştirilmemiştir. Göstergenin 2018 ylna kadar
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Ancak 2000 kişiye eğitim verilmesi planlanan bu
göstergenin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu değerlendirilmektedir. Buna rağmen
sulama kooperatifleri ve birliklerinin suyun kullanm ile doğrudan ilgili olduklar, ülkemizde
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yllk su bütçesinin % 75’inin tarmda kullanldğ ve kuraklktan doğrudan etkilenecekleri
dikkate alndğnda bunlarn çok önemli paydaşlar olduğu anlaşlmaktadr. Bu nedenle
sulama kooperatifleri ve birlikleri ile işbirliğinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadr. Ayrca
uluslararas modeller kullanlarak Türkiye’de yl içinde belirlenen yağş azalmas ve scaklk
artşnn ne kadar tarmsal ürün kaybna yol açtğ saptanarak STK’larn ve özel sektörün
konuya olan ilgisi arttrlabilir.
Tablo 42. 5.3.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Eğitimlere katlacak
STK/özel sektör
temsilcileri says

Kişi

100

2015-2018

STK ve özel sektörle
işbirliği içinde
gerçekleştirilen proje
says

Adet

10

2015-2018

Eğitimlere katlacak
sulama kooperatif ve
birlik temsilcileri says

Kişi

2.000

2015-2018

Gösterge

Raporlamalar
2014

3

2015

6

2016

2

2017

2014-2017
Toplam

155

155

4

15

0

Değerlendirme: Eylemin bir göstergesi tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça zor
olduğu düşünülmektedir

İşlevsel Amaç 6. Finansman
İşlevsel amaçla çölleşme ve arazi tahribatyla mücadelede finansman kaynaklarnn
arttrlmas, bu kaynaklarn etkin ve verimli kullanmnn sağlanmas ve teknoloji transferinde
uluslararas alanda finansmann eşgüdümünün geliştirilmesi hedeflenmiştir. İşlevsel amaç
BMÇMS 10 Yllk Strateji Belgesindeki Finansman ve Teknoloji başlkl amaç ile
örtüşmektedir.
Çölleşme/arazi tahribat ile yoksulluk arasnda doğrudan ve karşlkl ilişikler bulunmaktadr.
Yoksulluk arazi tahribatn şiddetlendirmekte ayn zamanda arazi tahribat da yoksulluğun
artmasna neden olmaktadr. Bu ksr döngünün aşlmas açsndan orman köylüsü ve
çiftçiler ile konuyla ilgili STK’lara kredi, hibe ve teşvikler gibi desteklerin sağlanmas
çölleşme ile mücadele açsndan son derece önemlidir. Bu tür destekler krsal nüfusun
göçlerini de azaltarak büyük kentlerdeki yaplaşmann önlenmesi, tarmsal üretimin
arttrlarak dşa bağmllğn azaltlmas açsndan da önemli görülmektedir.
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Eylem 6.1.1. Orman köylüsünü sosyo-ekonomik yönden kalkndrmak amacyla; gelir
kaynaklar çeşitliliğini artrmak, istihdam sağlamak ve orman
köylüsünün ormana bağmllğn ve orman üzerindeki basksn (kayt
dş kesimler dahil) azaltmak için hibe ve kredi destekleri sağlanmas
Orman köylüsünün sosyo-ekonomik yönden kalknmasn amaçlayan eylemin üç göstergesi
bulunmaktadr. Göstergelerle ilgili olarak OGM tarafndan raporlama yaplmş olup, 2017
ylnda ORKÖY faaliyetleri kapsamnda ferdi desteklerden; sosyal nitelikli destek olarak
4.089 aileye (dam örtüsü, güneş enerjisi su stma sitemi, mantolama vb.) 3.521.275 TL’si
hibe, 14.085.098 TL’si kredi olmak üzere toplam 17.606.372 TL destek verilmiştir.
Ekonomik nitelikli destek olarak 6.214 aileye (fenni arclk, seraclk, süt sğrclğ vb.)
26.128.057 TL’si hibe, 103.668.150 TL’si kredi olmak üzere toplam 129.796.208 TL destek
verildiği açklanmştr. Böylece Türkiye genelinde 10.303 aileye 29.649.332 TL’ si hibe
117.753.248 TL kredi olmak üzere toplam 147.402.580 TL ferdi destek sağlanmştr. Ancak
ilgili gösterge kredi sağlanacak orman köy hanesi says olup birimi de yüzde olarak
belirlenmiştir. Ancak raporlamalarn yüzde olarak değil say olarak yapldğ görülmüştür.
Bu göstergenin biriminin revizyon srasnda değiştirilmesi önerilir. Raporlamann
göstergeye uygun şekilde yaplmamasna rağmen her yl 10.000’in üzerinde dört yllk
sürede ise 45.000’den fazla orman köylüsüne destek sağlanmştr. Bu nedenle göstergenin
hedeflerine ulaştğ düşünülmektedir (Tablo 43).
Tablo 43. 6.1.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Kredi sağlanan
orman köy hanesi
says

%

38,4

2015-2018

12.538

10.421

12.309

10.303

45.571

Kredi sağlanan
kooperatif says

Adet

100

2015-2018

23

12

7

42

Ağaçlandrma,
rehabilitasyon ve
erozyon kontrolü
işlerinde birim
fiyata bağl ve
mevzuata uygun
olarak çalşan
kooperatiflerin
artş oran

Artan
kooperatif
says

100

2015-2018

Gösterge

0

Değerlendirme: Eylemin göstergelerinden ikisi tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça
zor olduğu düşünülmektedir.
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Eylemin ikinci göstergesi olan kredi sağlanan kooperatif says 2017 ylnda 7 olarak
raporlanmştr. Dört yllk dönemde ise toplam say 42 olmuştur. 2015-2018 döneminde 100
kooperatife kredi sağlanmas hedeflenmiş olup, bu hedefe ulaşlamamştr (Tablo 43).
Son gösterge olan ormanclk faaliyetlerinde birim fiyata bağl ve mevzuata uygun olarak
çalşan kooperatiflerin artş oran konusunda 2014-2018 dönemlerinde herhangi bir
raporlama yaplmamştr.

Eylem 6.1.2. Çölleşme/arazi tahribatyla mücadelenin güçlendirilebilmesi için
STK'lara yönelik bir hibe mekanizmasnn hayata geçirilmesi
Tek göstergesi olan eylem ile ilgili olarak bugüne kadar STK’lara herhangi bir hibe
sağlanmadğ raporlanmştr (Tablo 44). Raporlama yapan TKDK İDRS’de bu durumu
Avrupa Birliği Katlm Öncesi Krsal Kalknma Arac Krsal Kalknma Program (IPARD II)
kapsamnda başvurular henüz alnmadğna bağlamştr. Ancak IPARD II program ile ilgili
faaliyetlerin 6.1.3. nolu eylemde raporlanmas gerekmektedir. Değerlendirilen bu eylemde
ise ülkemiz tarafndan STK’lara verilen hibe miktarnn raporlanmas gerekmektedir. Ancak
ülkemizde doğrudan STK’lara yönelik bir hibe mekanizmas bulunmamaktadr. Ancak
STK’lar Kalknma Ajanslar araclğyla projeler yapabilmektedir. Bu nedenle göstergenin
“çölleşme ve arazi tahribat konusunda çalşan STK’larn kalknma ajanslarnca
desteklenen proje says” olarak değiştirilmesi önerilir. Ayrca AB’nin STK’lara yönelik hibe
programlar bulunmaktadr. STK’larn bilinçlendirilmesi ve teknik destek sağlanarak
uluslararas hibe programlarndan yararlanlmas konusunda admlar atlabilir.
Tablo 44. 6.1.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge
Çölleşme ve arazi tahribat ile
mücadelede kullanlan hibe
miktar

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

2015-2018

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça zor
olduğu düşünülmektedir.
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Eylem 6.1.3. Tarm arazilerinin (eğimli arazilerdekiler de dahil olmak üzere)
sürdürülebilir kullanm açsndan toprağ koruyucu teknik ve
uygulamalar ile su ekonomisini gözeten verimli sulamaya yönelik teşvik
ve desteklerin yaygnlaştrlmas
Eylemin 6 göstergesi bulunmaktadr. Bu eylemlerin üçü ile çiftçilerin Avrupa Birliği Katlm
Öncesi Krsal Kalknma Arac Krsal Kalknma Programndan (IPARD II) destek almas
hedeflenmektedir. Ancak IPARD II Programna başvurular 2017 ylnda başlamş olup, 2018
ylnda da devam etmektedir. Buna karşn TKDK tarafndan çevreyle dost tarmsal
uygulamalar göstergesi kapsamnda IPARD II Programnn 302-7 nolu Yenilenebilir Enerji
sektörü ile Atk Yönetimi başlğ altnda 20 yatrmn desteklendiği açklanmştr. Bu
yatrmlarn % 10’u için sağlanan ilave destek tutarnn olarak toplam 3.181.480,59 TL
olduğu ve bunun da % 75’nin AB ve % 25’inin Türkiye tarafndan faydalanclara ödendiği
raporlanmştr. Ancak hedeflenen say 21.000 olup bu hedefin oldukça uzağnda kalnmştr.
Ancak ilgili göstergede hedef çiftçi says olup raporlama yatrm says olarak verilmiştir.
IPARD II Programnda yatrmlar desteklendiği için göstergenin ve hedeflerinin
değiştirilmesi önerilir. IPARD II program ile ilgili diğer göstergelerden toprak ve su korumal
tarm için sözleşme yaplan çiftçi says ile raporlamalar 2018 ylndan itibaren
başlayacaktr. Göstergelerin gerçekleştirilmesi için 2020 ylna kadar bir süre öngörülmüş
olup, bu süre içinde hedeflere ulaşlabileceği düşünülmektedir (Tablo 45).
Eylemle ilgili diğer göstergelerden basnçl sulama hizmeti götürülen alanlarla ilgili olarak
TRGM tarafndan raporlama yaplmş ve yaklaşk olarak 82.000 ha’lk alanda kurulan
bireysel sulama tesislerine 233 milyon TL hibe desteği verildiği açklanmştr. Bu
raporlamaya göre gösterge gerçekleştirilmiştir. Nitekim BÜGEM tarafndan da hedefin
güncellenmesi gerektiği kaydedilmiştir.
Biyolojik ve biyoteknik mücadele teşviklerinden faydalanan işletmelerin says şeklindeki
gösterge kapsamnda 2017 ylnda raporlama yaplmamştr. Ancak önceki yllarda 34
binden fazla çiftçi kimyasal mücadele yerine biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerini
seçtiği için teşvik almşlardr. Dolaysyla göstergenin 20 bin olarak belirlenen hedefine
ulaşlmştr.
Eylem plannda SAY özelinde çiftçilerin finansman için IPARD II haricinde bir destekleme
mekanizmas öngörülmemiştir. Ancak örneğin Ziraat Bankas gibi kurumlar araclğyla hibe,
teşvik ya da kredi sağlanmas konusunda bir göstergenin ÇMUSEP’e eklenmesinde yarar
görülmektedir.

64

64

ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE İLERLEME RAPORU-2017

Tablo 45. 6.1.3. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Raporlamalar

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014
9.000

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

20.000

82.000

82.000

20

20

Basnçl sulama hizmeti
götürülen alan
büyüklüğü

ha

40.000 2015-2018

Çevreyle dost tarmsal
uygulamalara yönelik
teşviklerden faydalanan
çiftçi (IPARD II) says

Adet

21.000 2015-2017

Toprak muhafazal
tarm için sözleşme
yaplan çiftçi (IPARD II)
says

Adet

250

2015-2020

0

Su korumal tarm için
sözleşme yaplan çiftçi
(IPARD II) says

Adet

50

2015-2020

0

Mera slah ve
amenajman proje
desteklerinden
faydalanan belediye ve
köylerin says

Adet

4.000

2015-2018

1.083

128

63

Biyolojik ve biyoteknik
mücadele
teşviklerinden
faydalanan işletmelerin
says

Adet

20.000 2015-2017

20.000

6.865

7.533

65

1.339

34.398

Değerlendirme: Eylemin göstergelerinden dördü henüz tamamlanmamş olup, eylemin tamamlanmas için
çaba gerekmektedir.

Eylem 6.1.4. Sürdürülebilir arazi yönetiminde en uygun metot ve teknolojilerin
belirlenmesine yönelik araştrmalar ile yeni teknolojilerin
uyumlaştrlmas için gerekli finansal kaynaklarn ayrlmas
SAY konusunda teknolojilerin geliştirilmesini ve yeni teknolojilerin uyumlaştrlmas için
finansman sağlanmasn hedefleyen eylemin 2 göstergesi bulunmaktadr (Tablo 46).
Bunlardan teknoloji uyumlaştrma konusunda ayrlan kaynak için “yllk planlanan miktar”
şeklinde bir hedef konulmuştur. Bu hedefin oldukça belirsiz olduğu değerlendirilmektedir.
Söz konusu hedef için daha açk ve net bir hedefin konulmas önerilir. Örneğin konuyla ilgili
kamu kurumlarnn eylem amac doğrultusunda ayrdklar bütçenin toplam bütçe içindeki
oran şeklinde bir göstergeye eylem plannda yer verilebilir. Bu gösterge ile ilgili olarak 2017
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ylnda raporlama yaplmamştr. Önceki yllardaki raporlamalarda ise 2014 ylnda LADA
Projesi ile 70 bin TL ve 2016 ylnda GKGM tarafndan ve 9 adet elektronik erken uyar
sistemi için 250 bin TL harcandğ açklanmştr. Ancak bu harcamalarn SAY konusunda
olup olmadğ ve eylem amacna uygunluğu bilinmemektedir.
Eylemle ilgili araştrmalarn saysnda da raporlamalara göre önemli rakamlara ulaşlmştr.
2014-2017 yllar arasnda 53 araştrmann yapldğ raporlanmştr. Ancak LADA projesi
gibi baz projelerin mükerrer olarak raporlandğ, baz projelerin ise eylem amacyla
örtüşmediği gözlenmiştir.
Tablo 46. 6.1.4. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri

Gösterge

Teknoloji
uyumlaştrma
konusunda ayrlan
kaynaklar
Araştrmalarn says

Birim

Hedef

TL

Yllk
planlanan
miktar

Adet

10

Başlama
ve Bitiş
Yl

Raporlamalar
2014

2015

2015-2018 70.000
2015-2018

1

2016

2017

250.000
44

6

20142017
Toplam
320.000

2

53

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 6.2.1. Uluslararas fon kuruluşlarndan mali destek sağlanmas için projelerin
geliştirilmesi, ortaklklarn kurulmas
Eylemin tek göstergesi bulunmaktadr. 2014-2017 yllar arasnda her yl düzenli olarak
sadece FAO destekli Türkiye Topraklarnn Baz Verimlilik Özellikleri ve Toprak Organik
Karbon (TOK) İçeriğinin Coğrafi Veri Tabannn Oluşturulmas projesi raporlanmştr (Tablo
47). Böylece aslnda tek proje söz konusu iken mükerrer raporlama ile proje says 4 olarak
alglanmaktadr. Raporlamalarda skça karşlaşlan bu durumun önüne geçilmesi için
raporlama yl içinde başlanan ya da bitirilen projelerin verilmesi gerekmektedir. Ek olarak
raporlanan projenin de eylem ile örtüşmediği değerlendirilmektedir. Zira eylem doğrudan
çölleşme ile mücadele konusunda orman köylüsü ile çiftçilere destek sağlanarak
yoksulluğun azaltlmasn amaçlamaktadr. Raporlanan proje uluslararas destekle
yürütülmüş olsa da çiftçilerin yoksulluğunun azaltlmasna katk sağlamamaktadr. Eylem
kapsamnda AB Fonlar, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, gönüllü karbon borsalar gibi
kaynaklardan yararlanmay sağlayacak projelerin geliştirilmesi sağlanmaldr. Bu kapsamda
karbon ticareti çok sk gündeme gelmektedir. Ancak ülkemizin Kyoto Protokolünde EK-1
listesinde yer almasndan dolay iklim değişikliği konusunda verilen mali desteklerden
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yararlanmas çok mümkün olmamaktadr. Ancak gönüllü karbon borsas olarak adlandrlan
finansman mekanizmalarndan başta yenilenebilir enerji üretim tesisleri olmak üzere çok
sayda girişimci destek alabilmektedir. Bu nedenle örneğin çiftçilerin biyogaz tesisi kurarak
enerji üretmelerinin teşvik edilmesi durumunda gönüllü karbon piyasalarndan
faydalanmalar mümkün olabilecektir. Bu konuda ayrca ülkemize özgü bir karbon borsas
oluşturulmas da çiftçilerin finansmanna katk sağlayabilecektir. Konuyla ilgili TOB, Çevre
ve Şehircilik Bakanlğ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlklarnn koordine edilmesinde
yarar vardr.
Tablo 47. 6.2.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

Geliştirilen projelerin
says

Adet

3

2015-2018

1

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam
1

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça zor
olduğu düşünülmektedir.

İşlevsel Amaç 7. Sürdürülebilir arazi yönetimi
İşlevsel Amaçla etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel arazi ve ekosistemlere yönelik iklim
değişikliği odakl, biyolojik çeşitliliği ve ekosistem hizmetlerinin korunmasn entegre eden
koruma tedbirleri ve iyileştirme uygulamalarn tespit etmek, sürdürülebilir yönetim
mekanizmalar vastasyla hayata geçirmek hedeflenmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için 29
eylem ve 62 gösterge tanmlanmş olup ÇMUSEP’te en fazla önem verilen işlevsel amaçtr.
Bu işlevsel amaç BMÇMS 10 Yllk Strateji Plannda doğrudan yer almamaktadr. Ancak
ülkemizdeki SAY/SOY çalşmalar BMÇMS 10 Yllk Strateji Plannn etkilenmiş
ekosistemlerin koşullarnn iyileştirilmesi işlevsel amac kapsamnda da değerlendirilebilir.
Ülkemizin tarm ve mera alanlarnda erozyon ve yoğun kullanma bağl oluşan sorunlar ile
orman alanlarmzn yaklaşk yarsnn bozuk karakterde olmas nedeniyle ÇMUSEP’te ayr
bir işlevsel amaç olarak yer verilmesi yerinde olarak değerlendirilmiştir.
Eylem 7.1.1. Potansiyel ağaçlandrma sahalarnn ve ağaçlandrma önceliklerinin
belirlenmesi ve bu yaklaşmn yaygnlaştrlmas
Eylem, ÇEM ve OGM işbirliği ile yürütülen Potansiyel Ormanclk Faaliyet Sahalarnn
Belirlenmesi Projesi (POS) ile örtüşmektedir. Model bir yazlm olan POS Projesi ile
ağaçlandrma, mera slah, bozuk orman rehabilitasyonu ve toprak muhafaza çalşmalar
yaplacak alanlar belirlenmektedir. 2017 ylnda Krkkale Orman İşletme Müdürlüğünde
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çalşlmştr. Bu işletme müdürlüğünün alan 447 bin ha kadar olup bu değer ÇEM tarafndan
raporlanmştr. 2014-2017 yllar arasnda ise toplamda 1,9 milyon ha’a yakn bir alanda
ağaçlandrma, mera slah, bozuk orman rehabilitasyonu ve toprak muhafaza çalşmasna
uygun alanlar belirlenmiş olup 1,2 milyon olarak öngörülen hedeflere ulaşlmştr (Tablo 48).
ÇMUSEP revizyonu srasnda ağaçlandrma, mera slah, bozuk orman rehabilitasyonu ve
toprak muhafaza çalşmalarnn göstergeler halinde verilmesi önerilir. Özellikle
ağaçlandrma faaliyetleri ile ilgili olarak kaytlarn uluslararas süreçlerde skça kullanlmaya
başlanan ormanlaştrma (afforestation), yeniden ormanlaştrma (reforestation), ormanlarn
tahrip olmas (forest degradation) ile ilgili değerlendirmelerin ve envanterlerin
oluşturulmasna yönelik olmas önem taşmaktadr. Benzer şekilde ormanszlaşmaya dair
verilerin de üretilmesi ATD süreci açsndan gereklidir.
Tablo 48. 7.1.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge
Önceliklendirme
çalşmasnn
tamamlandğ
alan

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş Yl

ha

1.200.000

2015-2018

Raporlamalar
2014

2015

2016

979.821 461.128

2017

2014-2017
Toplam

447.140 1.888.089

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 7.1.2. Tarm arazilerinin tüm özellik ve yeteneklerinin tanmlanmas,
snflandrlmas, toprak bilgi sistemi veritaban gibi alt yaplarn
oluşturulmas, toprak ve yorumlama haritalarnn hazrlanmas
Tek göstergesi olan eylemle tarm arazilerinin özelliklerinin bir bilgi sisteminde toplanmas
ve toprak haritalarnn oluşturulmas amaçlanmştr. Raporlamalara göre ise ÇMUSEP’ten
önceki çalşmalarla birlikte 2014 ylna kadar 6 milyon ha’dan fazla bir tarm arazisinin Arazi
Toplulaştrma (AT) ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) kapsamnda toprak etüt ve
haritalama çalşmalar tamamlanmştr. 2017 ylnda ise TRGM tarafndan Tarm arazileri
Değerlendirme Portal ile tarm arazilerinde; tarm dş amaçla kullanm, toprak etüt ve
haritalama, arazi kullanm planlamas, süreç yönetimi ve karar destek otomasyonu
oluşturulduğu ve 2,3 milyon ha kadar bir alanda çalşldğ raporlanmştr (Tablo 49).
Eylem ile tarm arazileri ile ilgili olmasna rağmen 2016 ylnda ÇEM tarafndan orman
alanlarndaki toprak çalşmalar verilerinin yüklendiği veri bankas raporlanmştr. Bu
faaliyetin doğrudan eylemle ilgisi olmasa da sadece tarm alanlarnn değil tüm ülke
topraklar için veri taban oluşturulmas ve toprak haritalarnn hazrlanmasna katk
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sağlayabilecek bir çalşma olduğu düşünülmektedir. Benzer bir faaliyet de Toprak Gübre ve
Su Kaynaklar Merkez Araştrma Enstitüsü (TGSKM) tarafndan “Ülkesel Toprak Bilgi
Sistemi” adyla gerçekleştirilmiştir. Farkl kurumlar tarafndan sürdürülen bu faaliyetlerin
eylem plannda gösterge olarak yer almasnda yarar görülmektedir. Ayrca ilgili kurumlarn
işbirliğine giderek tüm ülke topraklarna ait ortak bir veri bankas oluşturulmas ve ayrntl
toprak haritalarnn oluşturulmas yönünde girişimlere de ihtiyaç bulunmaktadr.
Tablo 49. 7.1.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge
Tanmlanan ve
snflanan tarm
arazisi büyüklüğü

Birim

ha

Hedef

Başlama
ve Bitiş Yl

Raporlamalar
2014

2015

4.000.000 2015-2017 284.139

2016

2017

2014-2017
Toplam

1.700.000 2.338.654 4.322.793

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 7.2.1. Türkiye’de arazi kullanmnn en üst ölçekte ve katlmc bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi için Mekânsal Stratejik Planlama yaklaşmnn
hayata geçirilmesi ve en az bir bölgede uygulanmas
Eylemle ilgili raporlama yapan ÇŞB Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü söz konusu
eylemin yatrm Programnda yer alan “Mekânsal Strateji Planlama Projesi” ile ilgili
olduğunu belirtmiştir (Tablo 50). Ancak MPGM tarafndan Kalknma Bakanlğ’na ile yaplan
görüşmeler sonrasnda projenin yaplmamasna karar verildiği raporlanmştr. Arazi
kullanm gerek iklim değişikliği gerekse arazi tahribat açsndan son derece önemlidir.
Ayrca gda güvenliği açsndan tarm ve mera arazilerinin, sera gazlar salmlarnn
azaltlmas açsndan orman alanlarnn korunmas da gereklidir. Bu nedenlerle oldukça
önemli olan eylemle ilgili faaliyetlerin yeniden başlamas için ilgili bakanlklarla işbirliğine
gidilmesi önerilir.
Tablo 50. 7.2.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Hazrlanan Mekânsal
Stratejik Planlarn says

Adet

1

2015-2017

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam
0

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmamş olup, eylem gerçekleşmemiştir.
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Eylem 7.2.2. Tarmsal amaçl arazi kullanm plan ve projelerinin uygulamaya
geçirilmesi ve yaygnlaştrlmas amacyla gelişme eksenlerinin
belirlenmesi, tarm arazilerindeki değişikliklerin tespiti ve izlenmesi
Bu eylem kapsamnda 2014-2017 yllar arasnda herhangi bir faaliyet
gerçekleştirilmemiştir. 2014 ylnda raporlanan tek hukuki düzenleme 5403 Sayl Toprak
Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu olup kanun 2005 ylnda yürürlüğe girmiştir. Benzer
şekilde gelişme eksenleri belirlenmiş illerin says olarak da 1 gerçekleşen faaliyet olduğu
açklanmştr. 2014 ylna ait olan bu faaliyet de arazi toplulaştrma ile ilgili olup göstergeyle
örtüşmemektedir (Tablo 51).
Eylem plan süresi içinde arazi kullanm değişikliği olan tarm arazileri ile ilgili de bir
raporlama yaplmamştr. Bu konuya altlk oluşturabilecek ve veri üretilebilecek CORINE
snflandrma sistemi ile 1990, 2000, 2006 ve 2012 yllarna ait uydu görüntülerinden
yararlanlarak arazi örtüsü/kullanm haritalar mevcuttur. Ayrca yeni başlanan “Ulusal Arazi
Örtüsü Snflandrma ve İzleme Sistemi (UASİS) Fizibilite Projesi”nin de arazi
örtüsü/kullanm değişikliklerinin izlenmesinde önemli bir altlk olacağ düşünülmektedir.
Sonuç olarak eylem gerçekleşmemiştir.
Tablo 51. 7.2.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Tarmsal amaçl arazi
kullanm plan ve projelerinin
uygulamaya geçirilmesi için
yaplan hukuki
düzenlemelerin says

Adet

1

2015-2017

0

Gelişme eksenleri
belirlenmiş illerin says

Adet

81

2015-2017

0

720.000 2015-2017

0

Arazi kullanm değişiklikleri
tespit edilen tarm
arazilerinin büyüklüğü (ha)

ha

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmamş olup, eylem gerçekleşmemiştir.

Eylem 7.3.1. Erozyon riski açsndan önceliğe sahip sahalarda uygun erozyon
kontrolü çalşmalarnn yaplmas
Eylemden sorumlu olan kurum OGM olup, bu kurum tarafndan 2017 ylnda 91 bin ha kadar
bir alanda erozyon kontrolü çalşmas yapldğ raporlanmştr. 2014-2017 yllar arasnda
70

70

ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE İLERLEME RAPORU-2017

erozyon kontrol çalşmasnn gerçekleştirilen toplam alan ise 338 bin ha’a yaklaşmştr.
Hedef olarak konulan 400 bin ha’a 2018 ylndaki çalşmalarla ulaşlmas mümkün
görünmektedir (Tablo 52). Eylemle ilgili olarak ÇEM ile TEMA; YTOD, PANKO gibi STK’larn
da raporlama yaptklar belirlenmiştir. Bunlardan ÇEM’in çalşmalar proje niteliğinde olup
OGM tarafndan uygulanmaktadr. Bu nedenle OGM verileri içinde raporlanmş olmas
olaslğ oldukça yüksektir. Diğer STK’lar çalşmalar ise çoğunlukla ağaçlandrma şeklinde
olup, erozyon kontrolü hedefine uygun olup olmadklar değerlendirilememektedir. Eyleme
ikinci bir gösterge eklenerek STK’lar tarafndan gerçekleştirilen çalşmalarn ayrca
değerlendirilmesi sağlanabilir. Ek olarak erozyon kontrolü çalşmalarnn önemli bir ksm
(arazi kullanm değişikliğine neden olmayanlar) ATD açsndan oldukça önemlidir. Bunun
için erozyon kontrolü yaplan alanlarda taşnmas engellenen toprak miktarnn, toprak
organik karbon stoklar ve bitkisel kütle miktarlarndaki artşlarn saysal olarak ortaya
konmas halinde ATD kapsamnda raporlanabilecektir.
Tablo 52. 7.3.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge
Erozyon kontrolü
yaplan alan
büyüklüğü

Birim

ha

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

400.000 2015-2018

Raporlamalar
2014

2015

2016

80.553

68.221

97.998

2017

2014-2017
Toplam

91.049 337.821

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmamş olup, eylemin süresi içinde gerçekleşebileceği
düşünülmektedir.

Eylem 7.3.2. Meralar ve orman içi meralar için slah planlarnn hazrlanmas,
bahsedilen alanlarda slah çalşmalarnn biyolojik çeşitliliği ve
ekosistem hizmetlerini koruyacak şekilde hayata geçirilmesi
Eylemin slah edilen orman içi ve diğer meralarn alanlar şeklinde 2 göstergesi
bulunmaktadr. OGM tarafndan 2017 ylnda 15 bin ha orman içi merann slah edildiği
raporlanmştr. 2014-2017 yllar arasndaki toplam miktar ise 68 bin ha’a yaklaşmş olup,
50 bin ha olarak öngörülen hedef aşlmştr. Diğer mera alanlar konusunda ise BÜGEM
tarafndan raporlama yaplmştr. BÜGEM 2017 ylnda 45 bin ha, 2014-2017 arasnda ise
toplam olarak 205 bin ha merann slah edildiğini açklamştr (Tablo 53). BÜGEM ayrca
mera slah çalşmalarna 2000 ylnda başlandğn ve 2017 yl sonuna kadar 677 bin ha
mera alann slah edildiğini ve bunlarn MERBİS’e kaydedildiğini de belirtmiştir. Böylece 190
bin ha olarak konulan hedefe ulaşlmştr. Mera slah çalşmalar arazi tahribatnn
dengelenmesi yaklaşm açsndan önemlidir. Bu nedenle slah çalşmas yaplan meralarda
slah öncesi ve sonras TOK stoklar ile biyokütle ya da net birincil üretimi (NBÜ) ortaya
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koyacak çalşmalar yaplmaldr. ÇEM ve TÜBİTAK tarafndan ortaklaşa yürütülen UASİS
Projesi bu konuda eyleme destek olabilecektir. Eylem plannda ayrca ATD yaklaşm ile
göstergelerinin ölçülmesi ve raporlanmasna yönelik göstergelerin yer almas da önerilir.
Tablo 53. 7.3.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge
Islah edilen orman
içi mera alan
büyüklüğü
Islah edilen mera
alan büyüklüğü

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

ha

50.000

ha

140.000

Raporlamalar
2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

2015-2018 16.383

23.361

12.778

15.167

67.689

2015-2018 35.000

80.122

45.327

45.250

205.699

2014

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 7.3.3. Doğal kaynaklarn sürdürülebilir arazi yönetimi ilkeleri çerçevesinde
bütüncül ve katlmc bir yaklaşmla korunmas ve geliştirilmesi için
entegre havza rehabilitasyon çalşmalar, nehir havzalar yönetim
planlar ve amenajman planlar başta olmak üzere uygulama
çalşmalarnn hayata geçirilmesi
Eylemin 6 göstergesi bulunmaktadr. Bunlardan ilki yürütülen entegre havza rehabilitasyon
projesi saysdr. 2017 ylnda OGM tarafndan 2 ve DKMPGM tarafndan ise 1 proje
raporlanmştr. Böylece 2014-2017 döneminde toplam olarak 11 entegre havza
rehabilitasyon projesi hazrlanmş şeklinde bir sonuç çkmaktadr (Tablo 54). Ancak İDRS
üzerinden raporlamalarn detay incelendiğinde sadece OGM tarafndan raporlanan Çoruh
ve Murat Nehri Havzas Rehabilitasyon Projelerinin gösterge ile örtüştüğü ve halen devam
eden projelerin 4 yldr raporlandğ anlaşlmştr. DKMPGM tarafndan raporlanan Dilek
Yarmadas Milli Parkndaki Doğanbey köyünde yürütülen ekoköy uygulamalar ise
gösterge ile örtüşmemektedir. Bu ekoköy uygulamas son üç yldr raporlanmştr. Sonuç
olarak entegre havza rehabilitasyon projesi says gerçekte 2’de kalmştr. Bu nedenle 10
adet olarak entegre havza rehabilitasyonu projesiyle ilgili gösterge gerçekleşmemiştir.
Diğer bir gösterge olan tamamlanan nehir havzas yönetim plan says 4 yllk dönemde
10’a ulaşmş şeklinde bir sonuç çkmaktadr. Ancak raporlanan yönetim planlarnn ÇEM
tarafndan hazrlanan Mikrohavza Rehabilitasyon Projeleri olduğu, bunlarn da bir ksmnn
mükerrer olarak raporlandğ anlaşlmştr. Göstergedeki havza yönetim planlarnn
hazrlanmasnda koordinatör kurum SYGM olup, sözü edilen havzalar tüm Türkiye’deki
büyük nehir havzalardr. Ancak bu büyük nehir havzalarnn yönetim planlarnn
hazrlandğna dair herhangi bir raporlama yaplmamştr. Hedef olarak 25 havzada yönetim
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plan hazrlanmas öngörüldüğünden bu hedefin gerçekleşmesi oldukça zor görünmektedir.
Benzer bir durum taşkn yönetim planlarnda yaşanmaktadr. 2014-2016 yllar arasnda
Antalya ve Yeşilrmak havzalarnda taşkn yönetim planlar tamamlanmştr. 2017 ylnda
ise herhangi bir raporlama yaplmamştr. Ancak halen 12 havzada bu planlarn hazrlk
çalşmalarnn devam ettiği ve 2021 yl sonuna kadar 25 havzada taşkn yönetim planlarnn
hazrlanacağ açklanmştr. Yine 25 havzada tamamlanmas öngörülen kuraklk yönetim
planlarndan Akarçay ve Konya havzalarndaki yönetim planlarnn 2015 ylnda
tamamlandğ raporlanmştr. Bu iki yönetim plan 2017 ylnda tekrar raporlanmşlardr.
Havza yönetim, kuraklk ve taşkn yönetim planlarnn hazrlanmas SYGM
sorumluluğundadr. Bu kurumla iletişime geçilerek eylem plan süresi içinde bu planlarn
hazrlanp hazrlanamayacağ konusunda bilgi alnmaldr. Ayrca 2014 ylnda GTHBTRGM tarafndan 81 ilde kuraklk il eylem plan hazrlandğ raporlanmştr. Bu faaliyet
eylemle doğrudan ilgili değildir.
Tablo 54. 7.3.3. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Yürütülen entegre havza
rehabilitasyon projeleri says

Adet

10

2015-2018

2

3

3

3

11

Tamamlanan nehir havzas
yönetim planlar says

Adet

25

2015-2023

3

2

2

3

10

Tamamlanan taşkn yönetim
planlar says

Adet

25

2015-2020

1

1

Tamamlanan kuraklk yönetim
planlar says

Adet

25

2015-2020

Yeşil kuşak ağaçlandrmas
yaplan baraj havzalar says

Adet

260

2015-2017

75

110

Islah edilen sel havzalar
says

Adet

200

2015-2017

95

75

2

2

2

4

106

110

401

60

67

297

Değerlendirme: Eylemin göstergelerinden dördü henüz tamamlanmamş olup, eylemin tamamlanmas için
çaba gerekmektedir.

2017 ylnda 100’ü OGM ve 10’u ÇEM tarafndan olmak üzere 110 baraj havzasnda yeşil
kuşak ağaçlandrmas yapldğ raporlanmştr. Ancak ÇEM tarafndan yaplan çalşmalar
proje niteliğinde olup uygulamas OGM tarafndan gerçekleştirilmektedir. Dolaysyla
mükerrer bir raporlama ile saynn olduğundan fazla çkmş olmas ihtimali oldukça
yüksektir. Benzer bir durum 2017 yl öncesindeki raporlamalarda da bulunmaktadr. Bu
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duruma rağmen göstergede hedeflenen ve 260 olarak öngörülen yeşil kuşak
ağaçlandrmas yaplan baraj havzas hedefine ulaşlmştr. Bu gösterge kapsamnda ÇEM
tarafndan raporlama yaplmamas gerektiği düşünülmektedir. Benzer bir durum eylemin
son göstergesi olan slah edilen sel havzalar saysnda da mevcuttur. Bu gösterge ile ilgili
olarak 2017 ylnda OGM tarafndan 52 ve ÇEM tarafndan 15 çalşma raporlanmştr. ÇEM
tarafndan gerçekleştirilen çalşmalar yine proje niteliğindedir. Bu nedenle yine raporlama
yaplmamas gerekmektedir. Sadece OGM tarafndan yaplan slah edilen sel havzas
says 225 kadar, olup bu gösterge gerçekleşmiştir (Tablo 54).

Eylem 7.3.4. Tarm arazilerinin ve mera alanlarnn sürdürülebilir arazi yönetimi
ilkeleri çerçevesinde bütüncül ve katlmc bir yaklaşmla korunmas,
geliştirilmesi ve kirliliğin önlenmesi için uygulama çalşmalarnn
hayata geçirilmesi ve iklim dostu tarm uygulamalarnn
yaygnlaştrlmas
Eylemin sekiz göstergesi bulunmaktadr. Bunlardan arazi toplulaştrma ve tarla içi
geliştirmesi yaplan alan miktar ile ilgili olarak TRGM ve DSİ tarafndan çalşmalar
yürütülmektedir. TRGM tarafndan yaplan raporlamalar yllk olarak toplulaştrma çalşmas
gerçekleştirilen alanlar olmayp, her yl o döneme kadarki toplam miktar verilmiştir. TRGM
tarafndan 2017 ylnda toplam olarak 6,1 milyon ha kadar bir alanda arazi toplulaştrma
çalşmas yapldğ açklanmştr (Tablo 55). DSİ tarafndan ise 4 yllk dönemde toplam 168
bin ha’da toplulaştrma gerçekleştirildiği açklanmştr. Gösterge ile 4 milyon ha olarak
hedeflenmişken 2017 yl sonunda 6,2 milyon ha’dan daha fazla bir tarm alan
toplulaştrlmştr. Dolaysyla gösterge hedefine ulaşlmştr. 2018 ylnda 7139 sayl
kanunla toplulaştrma görevi DSİ’ye devredilmiş olup, ÇMUSEP revizyonunda ve İDRS’de
bu yönde düzeltmeler yaplmas yerinde olacaktr.
Kapal drenaj uygulamalaryla slah edilen sorunlu tuzlu-alkali tarm arazisi büyüklüğü
TRGM’nin 2017 yl raporlamasna göre 52.884 ha’a ulaşmştr. Ancak bu kurum tarafndan
önceki yllarda yaplan raporlamalarda farkl değerler de verilmiştir. Örneğin 2015 yl
raporlamasnda 2009-2015 döneminde slah edilen tuzlu tarm arazisi miktar 68.519 ha
olarak açklanmştr. Bu şekildeki raporlamalar eylem plan süresi içindeki faaliyetlerin
değerlendirmesini güçleştirmektedir. Zira 4 yllk dönemde verilen değerler toplam olarak
136 bin ha kadar tuzluluk sorunu olan arazinin slah edildiği gibi sonucun alglanmasna yol
açmakta olup, gerçekte bu değer 53 bin ha kadardr. Ayrca söz konusu gösterge ile 20152017 arasnda 266 bin ha bir arazinin slah edilmesi öngörülürken çalşmalar 53 bin ha’da
kalmş ve hedefe ulaşlamamştr (Tablo 55).
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Tablo 55. 7.3.4. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Raporlamalar
2014

2015

Arazi toplulaştrma
ve tarla içi
geliştirmesi
ha 4.000.000 2015-2017 41.000 5.091.209
tamamlanan alan
büyüklüğü
Kapal drenaj
uygulamalaryla
slah edilen sorunlu ha 265.900 2015-2017 13.500 68.519
tuzlu-alkali tarm
arazisi büyüklüğü
Sularda tarmsal
faaliyetlerden
kaynaklanacak
%
19
2015-2018
90
100
kirliliğin gözlenme
oran
Basnçl sulama
sistemlerine
ha 140.000 2015-2018
dönüştürülen alan
büyüklüğü
Tarm ve mera
alanlarnda mekanik
rüzgar erozyon
kontrolü yöntemleri,
5
2015-2018
4
biyolojik önlemler ve Adet
rüzgar perdeleri
oluşturulmasna
yönelik hazrlanan
proje says
Çevre Amaçl
Tarmsal Arazilerin
Korunmas ÇATAK
ha 100.000 2015-2017 50.555 77.847
programndan
yararlanan çiftçi ve
işletmelerin says
İyi tarm
uygulamalar
Adet 12.000 2015-2017 21.332 39.740
gerçekleştirilen
üreticilerin says
Organik tarm
faaliyetinde
Adet 90.000 2015-2017 71.472 61.000
bulunacak
müteşebbislerin
says

2016

2017

2014-2017
Toplam

436.752

6.116.975

6.268.438

1.512

52.884

52.884

100

115.410

5.032

120.442

4

111.481

32.864

272.747

55.609

72.236

188.917

67.000

73.183

272.655

Değerlendirme: Eylemin göstergelerinden ikisi süresi içinde tamamlanmamş olup, eylem
gerçekleştirilememiştir.
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Tarmsal kaynakl su kirliliği izlenme orannn % 100’e ulaştğ 2016 ylnda raporlanmştr.
Dolaysyla bu gösterge hedefine de ulaşlmştr. Ancak su kirliliği izleme çalşmalar sadece
nitrat parametresi üzerinden yaplmaktadr. Bu gösterge ile ilgili olarak sulardaki diğer kirlilik
parametrelerinin de izlenmesinin yararl olacağ düşünülmektedir.
Eylemin basnçl sulama sistemlerine dönüştürülen alan büyüklüğü göstergesi kapsamnda
da TRGM ve DSİ raporlama yapmştr. Koordinatör kurum olan DSİ tarafndan 2016 ylnda
115 bin ha, 2017 ylnda ise 2016-2018 yllar arasnda 5 bin ha kadar alanda basnçl
sulama sistemine geçildiği raporlanmştr. TRGM ise 50 bin ha’da çiftçilerin bireysel olarak
kurmuş olduklar sulama sistemine destek verildiği açklanmştr. Ancak TRGM ve DSİ
raporlamalarnda örtüşme olabileceği düşünülmektedir. Böylece toplam rakam 120 bin ha’a
ulaşmş olup, 140 bin ha hedefinden uzak kalnmştr (Tablo 54). Ancak yine de 2018 ylnda
gerçekleştirilecek faaliyetlerle göstergenin gerçekleştirilmesi için öngörülen dönemde
hedefe ulaşlmas mümkündür.
Eylemin rüzgar perdeleri oluşturulmas ile ilgili göstergesinde gösterge biriminin proje says
olduğu çoğu eylemde olduğu üzere mükerrer raporlamalar göz çarpmaktadr. 2014-2017
yllar arasnda raporlanan toplam proje says 11 olarak gözükürken aslnda TAGEM
tarafndan yürütülen proje saysnn 3’te kaldğ görülmektedir. Gösterge ile 5 proje
yaplmas hedeflendiğinden bu hedefe ulaşlamamştr (Tablo 55).
ÇATAK projelerinden yararlanan çitçi says göstergesinin birimi ha olarak verilmiştir.
Dolaysyla gösterge ve birim arasnda bir uyuşmazlk bulunmaktadr. Buna rağmen
BÜGEM tarafndan raporlamalar alan üzerinden yaplmş olup hedeflenen 100 bin ha değeri
aşlmştr. Hedefe ulaşlan diğer bir gösterge de iyi tarm uygulamalar gerçekleştirilen
üretici says olup, bu üretici says 12 bin olarak öngörülmüşken sadece 2017 ylnda
72.206 çiftçinin bu konuda çalştğ raporlanmştr (Tablo 55). Bu nedenle bu gösterge
hedefinin oldukça düşük olduğu ve ÇMUSEP revizyonunda arttrlabileceği
düşünülmektedir.
Eylemin son göstergesi organik tarm yapan çitçi says olup, bu değer 73 bin’de kalmştr.
Gösterge ile 90 bin çitçi hedeflenmiştir. 2017 ylnda süresi sona eren gösterge ile ilgili
değerlendirme yapmak zordur. Zira gösterge için 3 yllk bir dönem öngörülmüştür. Bu
dönem içinde yllk olarak hiçbir zamana 90 bin değerine ulaşlmamştr. Ancak 3 yllk
dönem içinde organik tarma başlayan ve organik tarmdan vazgeçen işletmeler de
bulunmakta olup, bu rakamlar bilinmediğinden 90 bin hedefine ulaşlp ulaşlmadğ
belirsizdir. Bu tür belirsizliklerin yaşanmamas için gösterge hedeflerinin yllk olarak
konulmasnda yarar görülmektedir (Tablo 55).
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Eylem 7.3.5. Tarm arazileri baznda, doğal varlk ve çevreyle uyumlu ve toprağn
niteliği ve arazinin yeteneğine uygun ürün deseni oluşturma
çalşmalarnn tüm illerde tamamlanmas, oluşturulan ürün deseni
haritalarnn su kst gözetilerek revize edilmesi ve ürün deseni
değişikliklerinin özendirilmesi
Eylemin göstergelerinden su kst dikkate alnarak ürün deseni belirleme çalşmas yaplan
il saylar 2014’te 30 ve 2015’de 28 olarak açklanmştr. 2013 ylnda da 23 ilde ürün deseni
belirlenmesinin tamamlandğ raporlanmştr. Buna göre 81 ilde tamamlanmas öngörülen
ürün deseni belirleme çalşmalarnn tamam gerçekleşmiştir. Diğer gösterge olan paydaş
toplantlarnn says da toplamda 89’a ulaşmş ve gösterge gerçekleşmiştir (Tablo 56).
Tablo 56. 7.3.5. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

Çalşmann tamamlandğ
illerin says

Adet

81

2015-2017

30

28

Gerçekleştirilen paydaş
toplantlar says

Adet

89

2015-2017

29

30

2016

2017

2014-2017
Toplam
58

1

29

89

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 7.4.1. Başta kurak alan ormanlar olmak üzere, tahrip olmuş orman alanlarnn
SOY kriterleri çerçevesinde imar edilmesi, orman alann artrmak
amacyla uygun tür ve yöntemlerle ağaçlandrma çalşmalarnn
yaplmas
Üç göstergesi olan eylemin ağaçlandrlan alan miktar ile ilgili ilk göstergesinde OGM
tarafndan 2017 ylnda 56.086 ha kadar bir alanda ağaçlandrma yapldğ raporlanmştr.
Bu ağaçlandrmalarn 7.791 ha’nn suni tensil ve 1.361 ha’nn ise özel ağaçlandrma
olduğu açklanmştr. Eylemin amac orman alanlarnn attrlmas olup bu gösterge
kapsamnda özel ağaçlandrma ve suni tensil çalşmalarnn raporlanmamas
gerekmektedir. Son yllarda FAO ve UNFCCC tarafndan ormanlaştrma (afforestation),
yeniden ormanlaştrma (reforestation), yeniden bitkilendirme (revegetation) şeklinde
kavramlar oluşturulmuş olup, ormanlarla ilgili yaplan çeşitli uluslararas raporlamalarda bu
tür ormanclk faaliyetlere dair bilgiler de istenmektedir. Eylem planna bu yönde göstergeler
eklenmesi hem uluslararas süreçler hem de ATD çalşmalarnn yorumlanabilmesi
açsndan önerilir. OGM tarafndan yaplan raporlamalardan özel ağaçlandrmalarn meyve
üretimine yönelik olduğu için yeniden bitkilendirme, suni tensil çalşmalarnn ise yeniden
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ormanlaştrma şeklinde raporlanmas doğru bir yaklaşm olacaktr. Bu nedenle sadece daha
önce uzun zamandr orman olmayan (FAO’ya göre en az 10 yl, UNFCCC’ye göre 50 yl)
arazilerde yaplan ağaçlandrmalarn ormanlaştrma şeklinde raporlanmas önerilir. Bu
yaklaşma göre 2014-2017 yllar arasnda OGM tarafndan gerçekleştirilen ormanlaştrma
(afforestation) çalşmalarnn 175 bin ha civarnda olduğu anlaşlmştr. OGM haricinde
TZOB’da ağaçlandrma yaptğn raporlamştr. Ancak TZOB’un 2017 ylnda hem
göstergenin biriminin hektar olmasna rağmen dekar olarak raporlama yaptğ, raporlama
yaplan 1.076 ha’n 2016 ylnda da verildiği görülmüştür. TZOB tarafndan bu gösterge
kapsamnda raporlama yaplmamas gerektiği düşünülmektedir. Çünkü daha önce
açklandğ üzere göstergenin amac orman alanlarnn arttrlmas olup, gösterge bu
amaçla konulmuştur. TZOB tarafndan yaplan ağaçlandrmalar ile orman vasfna sahip
alanlar oluşturulup oluşturulmadğ belli değildir. Bu nedenle Tablo 57’de ilgili göstergede
OGM tarafndan yaplan ve ormanlaştrma kapsamnda değerlendirilebilecek
ağaçlandrmalara yer verilmiştir. Göstergenin hedefi 150 bin ha olup 4 ylda yaklaşk 175
bin ha alan ormanlaştrldğ için gösterge gerçekleşmiştir.
Tablo 57. 7.4.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Raporlamalar

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

40.325

38.986

48.270

46.934

174.515

179.614

106.267

112.100

498.413

Ağaçlandrlan
alan büyüklüğü

ha

150.000 2015-2018

Rehabilite
edilen alan
büyüklüğü

ha

500.000 2015-2018 100.432

Orman alannn
toplam ülke
alan içinde
pay

%

30

2023

28,6

28,6

Değerlendirme: Eylemin süresi içinde gerçekleşebileceği düşünülmektedir.

Eylemin diğer bir hedefi de kapallğn düşük olduğu bozuk orman ya da boşluklu kapal
olarak tanmlanan orman alanlarnn iyileştirilmesidir. OGM tarafndan 2017 ylnda 112.100
ha kadar bir alanda rehabilitasyon çalşmalarnn gerçekleştirildiği raporlanmştr. 20142017 yllar arasndaki toplam rehabilite edilen bozuk orman alan 498 bin ha’a ulaşmş olup
500 bin ha olarak öngörülen hedefe neredeyse ulaşlmştr. Bozuk ormanlarn
rehabilitasyonu ATD açsndan son derece önemlidir. Ülkemizde 9 milyon ha kadar bir
bozuk orman alan bulunmaktadr. Yaplan çalşmalarla bunlarn kapallğnn artrlarak
verimli orman statüsüne kavuşturulmas ATD ile birebir örtüşmektedir. Ancak rehabilitasyon
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çalşmalarnn başars için bu alanlardaki ATD göstergelerinin (TOK stoklar ve NBU)
ölçülmesi gerekmektedir. Bu nedenle eyleme bu yönde göstergeler ilave edilmesi yararl
olacaktr.
Eylemin son göstergesi 2023 ylnda orman alanlarnn ülke yüzölçümünün % 30’una
ulaşmasdr. Bu yönde en son orman envanteri 2015 ylnda yaynlanmş olup ülke
ormanlarnn 22,3 milyon ha’a ulaştğ, bu değerin ülke yüzölçümünün % 28,6’sna karşlk
geldiği OGM tarafndan açklanmaktadr. Eylemin tamamlanmas için daha 5 yllk bir süre
olup, bu hedefe ulaşlmas mümkün görünmektedir.

Eylem 7.4.2. Orman, mera ve diğer alanlarda odun dş ürün ve hizmetlerin
belirlenmesi, faydalanma ve koruma dengesini gözeten sürdürülebilir
kullanm planlarnn hazrlanmas
Odun dş orman ürünleri (ODOÜ) ile soğanl bitkilerin belirlenmesi ve bu türlerin
sürdürülebilir kullanmna yönelik faaliyetleri içeren eylem krsalda yaşayanlarn ek gelir
sağlarken gelir getirici türlerin korunmasn da amaçlamaktadr. Bu amaçla OGM ODOÜ
envanteri tamamlanan orman alannn 2017 yl sonunda 1,5 milyon ha’a ulaştğn
raporlamştr. Göstergede 2017 yl sonuna kadar 2,15 milyon ha alanda ODOÜ envanteri
tamamlanmas öngörüldüğünden bu hedefin gerisinde kalnmş ve gösterge
gerçekleşmemiştir (Tablo 58). Bu gösterge ile ilgili olarak ODOÜ envanterinin artk ORBİS
üzerinden yaplmas nedeniyle bu yönde bir değişikliğin yaplmas gerekmektedir. Konuyla
ilgili olarak çeşitli defne, sakz, bal orman, reçine gibi çeşitli ODOÜ için eylem planlar
hazrlanmştr. ODOÜ konusunda ÇMUSEP’te hazrlanan sürdürülebilir kullanm planlarnn
ve eylem planlarnn says gibi göstergelerin de yer alabileceği düşünülmektedir. Ayrca bu
ODOÜ kullanm ve eylem planlarnn etkinliğinin ölçülmesi, konuyla ilgili olarak iyi uygulama
örneklerinin belirlenerek orman köylüleri ile paylaşlmas da faydal olacaktr.
Eylemin diğer göstergesi kapsamnda BÜGEM tarafndan raporlama yaplmaktadr. Buna
göre her yl düzenli olarak Doğal Çiçek Soğanlarnn Üretimi, Doğadan Toplanmas ve
İhracatna İlişkin Yönetmelik kapsamnda 2 adet Danşma ve Teknik Komite toplants
gerçekleştirilmektedir. Göstergede 2015-2018 yllar arasnda 5 toplant yaplmas
öngörülmüştür. Bu göstergenin yllk 2 toplant şeklinde değiştirilmesi önerilir.
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Tablo 58. 7.4.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

ODOÜ Envanter
Takip Sistemine
ETS göre
envanteri
tamamlanan
orman alan
büyüklüğü

ha

2.146.000

Çiçek soğan
toplama
kotalarnn
belirlenmesi için
Doğal Çiçek
Soğanlar Uzman
Komisyonu
toplantlarnn
says

Adet

5

Başlama
ve Bitiş
Yl

Raporlamalar
2014

2015

2016

20151.256.369 1.351.603 1.400.000
2017

20152018

2

2

2017

2014-2017
Toplam

1.505.000 1.505.000

2

2

8

Değerlendirme: Eylemin göstergelerinden birisi süresi içinde tamamlanmamş olup, eylem
gerçekleştirilememiştir.

Eylem 7.4.3. Sürdürülebilir orman yönetimi sertifikas alan orman alan miktarnn
artrlmas
OGM tarafndan 2014 ylna kadar ormanlarn sürdürülebilir olarak yönetildiğinin bağmsz
kuruluşlarca denetlendiği ve belgelendirildiği sertifikasyon belgesi alan orman alan
miktarnn 2,37 milyon ha kadar olduğu raporlanmştr. Ancak daha sonraki yllarda sertifika
alan orman alan olmamştr. ÇMUSEP’te 2017 sonuna kadar 4,0 milyon ha kadar bir orman
alann sertifikalandrlmas öngörüldüğünden bu eylem gerçekleşmemiştir (Tablo 59).
Ancak sertifikalandrma süreci oldukça uzun zaman alan ve detayl değerlendirmelerin,
izleme çalşmalarnn yapldğ süreçtir. Bu nedenle eylemde öngörülen sertifikal orman
alan miktarnn revize edilmesi gerekmektedir.
Sertifikasyon süreci tamamen OGM’nin sorumluluğundayken bu eylem kapsamnda MEB
tarafndan da 4 yl boyunca raporlama yaplmştr. Ayrca raporlama da gösterge birimi
hektar olmasna rağmen ağaç says girilmiştir. Bu raporlamann hatal olduğu, İDR
sisteminde sadece OGM’nin raporlama yapmasna imkan verecek şekilde değişiklik
yaplmas gerektiği 2016 Değerlendirme Raporunda da yer almştr. Ancak buna rağmen
İDRS’de herhangi bir değişiklik yaplmamş ve MEB hatal raporlamaya devam etmiştir.
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Tablo 59. 7.4.3. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge
Sertifikal orman
alan büyüklüğü

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

ha

4.000.000

20152017

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

2.367.095

0

0

0

2.367.095

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi süresi içinde tamamlanmamş olup, eylem gerçekleştirilememiştir.

Eylem 7.4.4. Sürdürülebilir orman yönetimi için arazi tahribat ve hidrolojik işlevlerle
ilgili göstergelerin, envanter ve değerlendirme yöntemlerinin
geliştirilmesi, fonksiyonel amenajman planlarnn hazrlanmas, orman
amenajman planlama klavuz ve mevzuatnda uygun revizyonlarn
yaplmas
Eylem çerçevesinde OGM tarafndan Ekosistem Tabanl Fonksiyonel Orman Amenajman
Planlarnn Düzenlenmesine Ait Usul ve Esaslar Tebliği ile Ekosistem Tabanl Fonksiyonel
Orman Amenajman Planlarnn Düzenlenmesinin Denetimine Ait Usul ve Esaslar Tebliği
yaynlandğ raporlamştr (Tablo 60). Ancak bu tebliğler doğrudan doğruya gösterge ile
örtüşmemektedir. Tebliğlerin önceliği fonksiyonel amenajman planlar olup, bu planlar
ormanlarn üç temel fonksiyonu (ekolojik, ekonomik, sosyal) kapsayan alt kriterin tamamn
kapsamamaktadr. Ulusal orman envanteri ve Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi
çalşmalar da sürdürülebilir orman yönetimine katk sağlamaktadr. Bunlar da ancak snrl
saydaki kriter ve göstergenin ölçülmesine katk sağlamaktadr. Ülkemizde halen SOY kriter
ve göstergelerinin yürürlüğe konulamamas ve ilgili mevzuatta yer almamasnn çeşitli
nedenleri bulunmaktadr. Örneğin korunan alanlardan OGM, DKMP ve ÇŞB sorumlu olmas
yetki karmaşas oluşturmaktadr. SOY kapsamnda belirlenen göstergelerin ölçülmesi ve
izlenmesinde sorunlar yaşanmaktadr. Ayrca uluslararas gelişmelere bağl olarak yeni
göstergeler da ortaya çkmaktadr. Bu nedenle 2017 yl sonunda OGM tarafndan
“Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeler Ulusal Setin Revizyonu” çalştay
düzenlenmiştir. Daha sonra 6 kriter için çalşma gruplar oluşturulmuş ve 2018 ylnda bu
çalşma gruplar raporlarn sunmuşlardr. Özetle SOY gösterge, envanter ve değerlendirme
yöntemlerini içeren bir orman amenajman planlar hazrlanmas tebliği yürürlüğe girmemiştir
ve gösterge gerçekleşmemiştir.
Diğer bir gösterge olan fonksiyonel orman amenajman planlarnn tamamlandğ orman
alan miktarnn 22,7 milyon ha’a ulaştğ raporlanmştr (Tablo 60). Böylece orman
alanlarnn tamamnn fonksiyonel amenajman plan hazrlanmştr. Gelecekte konu ile ilgili
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olarak çoklu fonksiyona sahip orman alanlarnda fonksiyonlar arasndaki ilişkilerin
belirlenmesi, önceliklendirilmesi gibi çalşmalara ihtiyaç bulunmaktadr.
Tablo 60. 7.4.4. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

SOY gösterge,
envanter ve
değerlendirme
yöntemlerini
içeren
güncellenmiş
orman
amenajman
planlar
hazrlanmas
tebliğinin
(klavuzunun)
çkarlmas

Raporlamalar

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2018

1

Fonksiyonel plan
tamamlanan
orman alan
büyüklüğü

ha

8.000.000

20152018

Orman
yönetiminin iklim
değişikliğine
uyumunu içeren
orman
amenajman
planlar (işletme
müdürlüğü
ölçeğinde) says

Adet

10

20152018

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

1

16.643.221 3.014.966 1.762.000 1.244.000 22.664.187

1

1

2

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu
düşünülmektedir.

On orman işletme müdürlüğünde tamamlanmas öngörülen orman yönetiminin iklim
değişikliğine uyumunu içeren amenajman planlar sadece Konya ve Beyşehir Orman
İşletme Müdürlüklerinde yaplmştr. 2014-2017 yllar arasndaki mükerrer raporlamalarla
say 3 gibi görünse de 2 kalmştr. Halen devam eden ve GEF tarafndan desteklenen
Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarnn Entegre Yönetimi projesi
ile iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin yan sra diğer ekosistem hizmetlerinin de göz önüne
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alnarak entegre bir yönetim modeli geliştirilmesi amaçlanmaktadr. Köyceğiz, Gazipaşa,
Gülnar, Pos ve Andrn Orman İşletme Müdürlükleri pilot işletme müdürlükleri olarak
seçilmiştir.
Eylem 7.4.5. Makilik alanlarn etkin bir şekilde yönetilmesine dair iyi uygulamalarn
hayata geçirilmesi ve bu deneyimin yaygnlaştrlmas
Eylemde koordinatör kurumlar OGM ve DKMPGM’dir. Bunlardan OGM tarafndan bugüne
kadar herhangi bir raporlama yaplmamştr. DKMPGM ise milli parklar, tabiat parklar ve
tabiat koruma alanlar için hazrlanan gelişme planlarn raporlamştr. Ancak söz konusu
korunan alan gelişme planlarnn eylemin hedefi olan maki alanlarnn etkin yönetimine
katks belirsizdir. Bu nedenle her ne kadar 3 yllk dönemde toplamda 36 korunan alanda
makiliklerin etkin yönetimine dair iyi uygulamalar yapldğ raporlansa da eylemin henüz
gerçekleşmediği düşünülmektedir (Tablo 61).
Tablo 61. 7.4.5. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Gerçekleştirilen
proje/uygulamalarn says

Adet

4

2015-2018

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

10

8

18

36

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu
düşünülmektedir.

Eylem 7.4.6. Bozkr koruma alanlarnda bozkr yaşam ortamlarn koruyacak yönetim
etkinliğinin artrlmas
Bu eylemden sorumlu kurumlar OGM ve DKMPGM’dir. Raporlamalar sadece DKMPGM
tarafndan yaplmştr. 7.4.5. nolu eylemde olduğu gibi DKMPGM içinde bozkr ekosistemleri
bulunan korunan alanlarn gelişme planlarnn yapldğ raporlanmştr (Tablo 62). Ancak bu
gelişme planlarnda bozkr alanlarnn koruma etkinliği ile ilgili bir bilgi verilmemiştir.
ÇMUSEP’te korunan bozkr alanlarnn büyüklüğü, bu alanlardaki tür says ya da koruma
eylem plan gibi göstergelere yer verilmesinin uygun olacağ düşünülmektedir. 2017 ylnda
başlanan Türkiye’nin Bozkr Ekosistemlerinin Korunmas ve Sürdürülebilir Yönetimi
Projesinin eylem için bir frsat oluşturduğu düşünülmektedir.
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Tablo 62. 7.4.6. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Güncellenmiş yönetim plan
says

Adet

2

2015-2018

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

7

10

9

26

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu
düşünülmektedir.

Eylem 7.4.7. Ekolojik karakteri ksmen ya da tamamen bozulmuş sulak alanlarda
örnek ekolojik iyileştirme ve restorasyon çalşmalarnn yaplmas
Eylemle ilgili olarak DKMPGM ve TVKGM raporlama yapmşlardr. Ancak kurumlar
mükerrer raporlama yapmş olup toplamda 73 sulak alanda ekolojik restorasyon yaplmş
şeklinde görünse de gerçek say çok daha azdr. Örneğin TVKGM 2014, 2015 ve 2017
yllarnda 21 adet Tabiat Varlklarn Koruma Bölgesinin bulunduğu alanda toplamda 22
adet proje yürütüldüğü açklanmştr. Bu mükerrer raporlamadan dolay aslnda 22 olan
proje says 66’ya çkmaktadr. Ayrca bu 22 projenin doğal sitlerde yapldğ da açklanmş
olup, bu doğal sitlerin sulak alan vasfnda olup olmadğ belirsizdir. DKMPGM de raporlama
yaptğ 2015-2017 arasnda toplamda 7 sulak alanda rehabilitasyon yaptğn raporlamştr.
Ancak detayl olarak incelendiğinde rehabilitasyon/iyileştirme çalşmas yaplan sulak alan
saysnn 4’te kaldğ (Karakuyu Sazlklar, Kaz Gölü, Buldan Yayla Gölü ve Acarlar
Longozu) anlaşlmaktadr. Göstergenin hedefinin de 4 sulak alan olmas nedeniyle eylem
gerçekleşmiştir (Tablo 63).
Tablo 63. 7.4.7. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2016

Sulak alanlarda ekolojik
restorasyon ve iyileştirme
çalşmalar says

Alan
says

4

2015-2018

22

2

2

2017

2014-2017
Toplam
26

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.
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Eylem 7.4.8. Türkiye’nin 25 havzasnda entegre havza yönetimi planlarnn
tamamlanmas ve bu kapsamda sektörlerin ve doğal alanlarn su
ihtiyaçlarnn tarif edilmesi
İki göstergesi olan eylemde koordinatör kurum SYGM olup bugüne kadar herhangi bir
raporlama yaplmamştr (Tablo 64). Eylemle 25 büyük su havzasnda havza koruma eylem
plan ve entegre nehir havzas yönetim plan hazrlanmas öngörülmüştür. Eylemle ilgili
olarak İDRS’ye herhangi bir raporlama yaplmamş olmasna rağmen 2017 ylnda
düzenlenen Ormanclk ve Su Şurasna sunulan Havza Yönetimi Çalşma Grubu
belgesinden eylem kapsamnda kalan çeşitli çalşmalarn yapldğ bilgisine ulaşlmştr. Bu
çalşma grubu belgesine göre 25 havzada 2013 ylndan itibaren havza koruma eylem
planlar oluşturulmaya başlanmştr. Ergene, Gediz, Küçük Menderes, Akarçay gibi öncelikli
havzalarda başlayan havza koruma eylem planlar 2015 ylnda 25 havzann tamam için
hazrlanmş ve SYGM ve Havza Yönetim Heyetleri araclğyla uygulamalar takip edilmeye
başlanmştr. 2014 ylnda ise 4 havzadaki (Meriç-Ergene, Konya, Büyük Menderes,
Susurluk) havza koruma eylem planlarnn nehir havzas yönetim planna dönüştürülmesi
çalşmalarna başlanmştr. Bu havzalara 2016 ylnda da Gediz nehri havzas eklenmiştir.
Şuradaki Havza Yönetimi Çalşma Grubu raporundan ayrca 2023 ylna kadar tüm havzalar
için Nehir Havza Yönetim Planlarnn hazrlanmasnn hedeflendiği öğrenilmiştir. Özetle
eylemden sorumlu olan SYGM raporlama yapmadğ için sanki faaliyet yokmuş gibi bir
sonuç çkmaktadr. Ancak çalşmalar yaplmakta olup, sadece sorumlu kurum raporlama
yapmamştr. SYGM ile iletişime geçilerek ÇMUSEP’teki sorumluluklar hatrlatlmal,
raporlamalar zamannda ve doğru bir şekilde yapmamalarnn çölleşmenin
değerlendirilmesi açsndan olumsuz yönü vurgulanmaldr.
Tablo 64. 7.4.8. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Raporlamalar

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Tamamlanan havza koruma
eylem plan says

Adet

25

2015

0

Tamamlanan entegre nehir
havzas yönetim plan says

Adet

25

2015-2020

0

2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu
düşünülmektedir.

85

85

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eylem 7.4.9. HES, RES, termal enerji vb. enerji üretim tesislerinin yapmn takiben
gerçekleştirilecek restorasyon çalşmalarna yönelik tedbir ve iyi
uygulamalar içeren mevzuatn yürürlüğe girmesi
Eylem kapsamnda bugüne kadar herhangi bir yönetmelik hazrlanmamştr (Tablo 65).
Konuyla ilgili olarak bir mevzuat yürürlüğe girmemiştir. OGM tarafndan Tahrip Olmuş
Ekosistemlerin Onarmna Dair Yönetmelik hazrlanmasna yönelik çalşmalar olduğu
raporlanmştr. Bu eylemle ilgili olarak öncelikle OGM ve enerji yatrmlarn gerçekleştiren
kuruluş arasnda işbirliği oluşturularak iyileştirme çalşmalarnn yaplmas önerilebilir.
Çünkü baz yatrmclar inşaat sonrasnda kendi çabalaryla ağaçlandrmalar
yapmaktadrlar. Ayrca baz ÇED raporlarnda inşaat sonras yaplacak ağaçlandrmalarla
ilgili olarak rehabilitasyon projeleri de hazrlanabilmektedir. OGM enerji yatrmnn niteliğine
göre teknik klavuzlar hazrlayarak enerji yatrm sonrasndaki çalşmalar için alt yap
oluşturabilir. Bu tür çalşmalar mevzuatn hazrlanmas için de alt yap oluşturacaktr.
Tablo 65. 7.4.9. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Yürürlüğe giren
yönetmeliklerin says

Adet

1

2015-2018

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

Değerlendirme: Eylemin göstergesi tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu
düşünülmektedir.

Eylem 7.4.10. Maden Sahalar Rehabilitasyon Eylem Plannn hazrlanp uygulanmas
Maden Sahalar Rehabilitasyon Eylem Plan (2014-2018) hazrlanmş ve yürürlüğe girmiştir
(Tablo 66). Bu rehabilitasyon eylem plan kapsamnda 2017 ylnda 1.479 ha olmak üzere
toplamda 4.425 hektar maden sahasnda rehabilitasyon çalşmas tamamlanmştr.
Hedefine ulaşan bu eylemle ilgili olarak ÇMUSEP revizyonu srasnda hem rehabilite edilen
alanlarn genişletilmesi, hem de etkinliğinin izlenmesi ile ilgili göstergelere yer verilebilir.
Ayrca 2014 ve 2015 yllarnda göstergenin birimine uygun olmayacak şekilde
gerçekleştirilen proje says İDR sistemine yüklenmiştir.
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Tablo 66. 7.4.10. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Eylem plan

Adet

Hedef

Raporlamalar

Başlama
ve Bitiş
Yl

2014

2015

2015-2018

5

160

2016

2017

2014-2017
Toplam
165

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 7.4.11. Türkiye kylarnn Bütünleşik Ky Alanlar Yönetimi yaklaşmyla
planlanmas
Eylem kapsamnda tüm ky kentleri için 2015-2018 yllar arasnda bütünleşik ky yönetim
planlarnn hazrlanmas öngörülmüştür. Bugüne kadar İzmit Körfezi (Kocaeli-Yalova),
İskenderun Körfezi, Antalya İli, Samsun İli ve Bursa İli Bütünleşik Ky Alanlar Planlar
hazrlanmştr. Aydn-Muğla ve Balkesir-Çanakkale Bütünleşik Ky Alanlar Planlarnn
yaplmas için ihaleler tamamlanmştr. Bu eylemde de baz yönetim planlarnn mükerrer
olarak raporlandğ tespit edilmiştir. Tüm ky kentleri için 2018 yl sonuna kadar yönetim
planlar hazrlanmas öngörüldüğünden bu eylemin süresi içinde gerçekleştirilmesinin
oldukça zor olduğu değerlendirilmektedir (Tablo 67).
Tablo 67. 7.4.11. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri

Gösterge

Tüm ky kentleri için
hazrlanmş bütünleşik ky
yönetim plan

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl
20152018

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

20142017
Toplam

5

2

2

2

11

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu
düşünülmektedir.
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Eylem 7.4.12. Ky alanlarnda görülen kumul erozyonuyla mücadele kapsamnda
bölgelere özel, bölge dş türleri içermeyen ve kumullarn doğal yaşam
ortam (habitat) özelliklerini koruyan uygulamalar derleyen bir rehber
hazrlanmas ve uygulamaya geçirilmesi; bu doğrultuda hali hazrda
ilgili kurumlar tarafndan yürütülmekte olan kumul erozyonu
çalşmalarnn revize edilmesi
Konu ile ilgili eylem plan kapsamnda herhangi bir faaliyet raporlanmamştr (Tablo 68).
Kumul hareketlerinin durdurulmas ile ilgili olarak OGM tarafndan Durusu, Karasu, Akyatan,
Turhan Emeksiz, Belek, Side-Sorgun, Kumluca, Demre, Patara, Kumluova gibi ky
kumullarnda özel tekniklerle başarl ağaçlandrmalar yaplmştr. Hatta Durusu kumulu
ağaçlandrmalarnda 40 yaşn aşan sahil çam ağaçlandrmalar traşlanarak tekrar sahil
çam ile ağaçlandrlmaya başlanmştr. Ülkemizde kumul hareketlerinin durdurulmas ve
ağaçlandrlmas ile ilgili olarak önemli bir bilgi birikimi bulunmaktadr. Bu bilgi birikiminin
rapora dönüştürülmesi oldukça önemlidir. Ayrca Durusu Kumulunda olduğu üzere baz
kumul alanlarnda ağaçlandrmalarn idare süresi bitmiş olup, ikinci nesil ağaçlandrmalar
başlamştr. Bu şekildeki kumul alanlarnda yol haritasnn oluşturulmasna ihtiyaç
bulunmaktadr.
Bu eylemle ilgili olarak diğer bir öneri sadece kumullarda değil diğer kylardaki erozyonla
ilgili çalşmalar yaplmasdr. Özellikle iklim değişikliği kapsamnda ky erozyonlarnn
artacağ ve deniz seviyelerindeki yükselmelere bağl olarak baz karasal ve sulak alanlarn
olumsuz etkileneceği öngörülmektedir. Üniversitelerle ve bakanlklarn Ar-Ge daireleri ile
ortaklaşa olarak deniz seviyelerinin yükselmesi ve ky erozyonun önlenmesi çalşmalar
yaplabilir.
Tablo 68. 7.4.12. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri

Gösterge

Ky erozyonu uygulama
rehberi

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

20142017
Toplam

2015-2016

Değerlendirme: Eylemin tek göstergesi süresi içinde tamamlanmamş olup, eylem gerçekleştirilememiştir.
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Eylem 7.4.13. Çevre kirliliğine neden olan her türlü atğn bertarafna ilişkin
politikalarn etkin kullanmn yaygnlaştrlmas ve önlemlerin
oluşturulmas
ÇYGM tarafndan 2017 ylnda düzenli depolama hizmeti verilen nüfus oran Türkiye geneli
için % 74 şeklinde verilmiştir (Tablo 69). Ancak gösterge ile öngörülen % 85 hedefine
ulaşlmasnn oldukça zor olduğu düşünülmektedir. Çünkü kat atk bertaraf tesislerinin
yaplmas ve işletilmesi belediyelerce yaplmaktadr. Bu tesislerin yer seçimi konusunda
yaşanan zorluklar ile Büyükşehir Yasas ile köylerin mahallelere dönüştürülmesi tesislerin
kurulmas ile atklarn toplanmasnda zorluklar yaşanmasna yol açmaktadr. ÇYGM
tarafndan da hedefin değiştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu eylem kapsamnda
endüstriyel atklarn ve tehlikeli atklarn bertaraf edilmesi ile ilgili göstergelere de yer
verilebilir.
ÇYGM 2017 ylndaki raporlamasnda ülke genelinde artlan toplam kentsel atksu miktarn
10.453.315 m3/gün olarak vermektedir. Artlan atk suyun toplamda %1,2’sinin geri
kazanldğ ve bu kazanlan atk suyun da % 84’ünün yeşil alan sulamasnda, % 12’sinin
endüstriyel su temininde ve % 4’ünün de ise tarmsal sulamada kullanldğn
açklamaktadr. Raporlamada oluşan atk suyun tarmda kullanlma oran yerine geri
kazanlan atk suyun tarmda kullanlma oran verilmiştir. Bu değer geri kazanlan atk suya
oran olarak değil de oluşan atk suya oran şeklinde verilmesi halinde daha da azalmaktadr.
Bu nedenle artlmş suyun tarmsal sulamada kullanlmas ile ilgili hedefin gerçekleşmesi
oldukça zor görünmektedir.
Tablo 69. 7.4.13. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Düzenli depolama sahas ile
hizmet edilen belediye nüfus
oran

%

85

2015-2017

Tarmsal sulamada kullanlan
artlmş atk suyun oluşan
atk suya oran

%

30

2023

Gösterge

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

20142017
Toplam

70

71

71

74

74

1,2

4

4

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu
düşünülmektedir.
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Eylem 7.5.1. Orman alanlarn ve ulusal korunan alanlar sistemi içinde yeterince
temsil edilmeyen ancak, karbon tutma ve uyum yönünden önem arz
eden deniz, ky alanlar, nehirler, turbalklar ve diğer yaşam ortamlarn
(habitatlar) içeren yeni korunan alanlarn ilan edilmesi
Tek göstergesi olan eylemle korunan alanlarn miktarnn arttrlmas hedeflenmektedir. Bu
eylem kapsamnda DKMPGM ile TVKGM raporlama yapmşlardr. Bunlardan DKMPGM
2017 yl içinde 13 tabiat park ve 4 ulusal öneme haiz sulak alan tescili gerçekleştirmiştir.
Bu genel müdürlük tarafndan 2015 ylnda 1 milli park, 6 tabiat park, 2 tabiat ant ve 1
yaban hayat geliştirme sahas, 2016 ylnda da 1 milli park, 8 tabiat park ve 18 ulusal
öneme haiz sulak alan ilan edildiği raporlanmştr. 2016 yl raporlamasnda 2017 ylnda
gerçekleştirilen faaliyetler de raporlanmştr. DKMPGM’ünün 2015-2017 yllar arasnda
toplam olarak 54 korunan alan ilan ettiği belirlenmiştir. ÇMUSEP’te koordinatör olarak
gösterilen diğer kurum olan TVKGM tarafndan ise 2016 ylnda raporlama yaplmamştr.
Diğer yllarda ise 22 ekolojik temelli bilimsel proje yapldğ mükerrer olarak raporlanmştr.
Bu projelerin gösterge ile uyuşmadğ düşünülmektedir. Ayrca 2017 ylnda söz konusu
projelere ek olarak doğal sit alanlarnn yeniden değerlendirmesi ile ilgili mevzuat
kapsamnda 19 doğal sitin snflandrlmasnn yapldğ beyan edilmiştir. Ancak bu
çalşmalar sonucunda da yeni doğal sit alanlar ilan edilmediği için eylem kapsamnda
raporlanmamalar gerektiği kanaati oluşmuştur. Bu nedenle her ne kadar kurum
raporlamalar ile 2014-2017 döneminde toplamda 143 yeni korunan alan ilan edildiği
sonucu ortaya çksa da gerçekte bu değer 54’te kalmştr (Tablo 70). Hedef olarak 5
korunan alann ilan edilmesi öngörüldüğünden eylem gerçekleşmiştir. 2017 ylnda ayrca
“Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasars” hazrlanmştr. Tasar 2017 ylnda
TBMM Çevre Komisyonunda görüşülmüş, ancak çeşitli çekinceler nedeniyle gündemden
çkarlmştr. Çekincelerin başnda tasarnn tüm korunan alanlar kapsamadğ, sadece
OSİB sorumluluğunda kalan alanlara yönelik hazrlandğ gelmektedir.
Eylemle ilgili olarak başta muhafaza ormanlar olmak üzere korunan alanlarla ilgili olarak
çalşma yürüten OGM’nin eylemde koordinatör kurum olarak yer almamas eksiklik olarak
değerlendirilmiştir. ÇMUSEP revizyonu srasnda OGM’nin de eklenmesi yararl olacaktr.
Ayrca göstergelerin korunan alan türlerine göre belirlenerek saysnn arttrlmas ile AB’nin
92/43/AET sayl Habitat Direktifi kapsamnda belirlenen yeni habitatlar ve bu direktifte yer
almayan ancak ülkemize özgü habitatlarn da araştrlmas ile ilgili göstergelerin de
eklenmesi önerilebilir.
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Tablo 70. 7.5.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Yeni ilan edilen korunan alan
says

Adet

5

2015-2018

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

10

27

17

54

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 7.5.2. Başta ormanlar olmak üzere doğal ekosistemlerde ve üretim alanlarnda
karbon tutmaya yönelik model çalşmalarn hayata geçirilmesi ve
yaygnlaştrlmasna yönelik yol haritasnn oluşturulmas
Beş göstergesi olan eylemin bugüne kadar sadece 2 göstergesi ile ilgili raporlama
yaplmştr (Tablo 71). Bu göstergelerden ilki “Kurak alan ormanclğ kapsamnda karbon
tutma kapasitesine yönelik pilot çalşma yaplan işletme müdürlükleri says”dr. OGM
tarafndan 2015 ve 2016 yllarnda Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz
Ormanlar Entegre Yönetim Projesi (GEF5) kapsamnda konuyla ilgili 5 işletme
müdürlüğünde çalşldğ açklanmştr. Proje halen sonuçlanmamş olup, çalşmalar
tamamlandktan sonra İDRS sistemine kaydedilmesi gerekmektedir. Ayrca bu 5 işletme
müdürlüğü Köyceğiz, Gazipaşa, Gülnar, Pos ve Andrn olup, bu işletme müdürlüklerinin
iklimleri dikkate alndğnda göstergenin amac olan kurak alan ormanclğyla ne kadar
örtüştüğü de tartşmaya açktr.
Raporlama yaplan diğer gösterge “Toprakta tutulan karbon ölçme yöntemi araştrma
çalşmalar says” olup 2017 ylnda TAGEM 5 ve OGM 1 proje raporlamştr. TAGEM
tarafndan raporlanan çalşmalar önceki yllarda da sisteme yüklenmiştir. Dolaysyla yine
mükerrer bir raporlama söz konusudur. OGM de devam eden GEF 5 projesini gösterge
kapsamnda belirtmiştir.
Ülkemizde ormanlar ve diğer doğal ekosistemlerdeki karbon tutulmas ile ilgili giderek artan
sayda araştrmalar yaplmaktadr. Ancak eylem kapsamnda bunlarn birçoğunun
raporlanmadğ dikkat çekmektedir. Özellikle Üniversiteler tarafndan yaplan araştrmalar
için İDR sistemine veri girişi yaplamamaktadr. Örneğin 2017 ylnda İ.Ü. Orman Fakültesi
tarafndan TÜBİTAK destekli “İstanbul-Durusu Kumul Alanlarndaki Sahil Çam (Pinus
pinaster Ait.) ve Fstk Çam (Pinus pinea L.) Ağaçlandrmalarnda Karbon Birikimi” başlkl
proje tamamlanmştr. Yine Konya Havzasndaki projede halen devam ettiği için raporlama
yaplamamştr. Konuyla ilgili olarak ÇEM ve TÜBİTAK işbirliğinde Türkiye Organik Karbon
projesine 2017 ylnda başlanmş olup, 2018 ylnda tamamlanmştr. Ayrca 2017 ylnda
“Arazi Kullanm, Arazi Kullanm Değişikliği ve Ormanclk Sektöründe Analitik Temelin
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Güçlendirilmesi için Teknik Destek” başlkl bir AB projesine başlanmştr. Proje ile AKAKDO
sektöründe IPCC rehberinin kullanm ile ilgili eğitimler verilmesi, bu sektörden kaynaklanan
salm ya da tutulumlarn hesaplanmasna yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, arazi
kullanm ve arazi kullanm değişikliği matrisinin oluşturulmas ile bu değişimlerin izlenmesi
ve raporlanmas için bir sistem oluşturulmas hedeflenmektedir. Yaplan bütün bu
çalşmalara ek olarak ATD göstergeleri olan TOK, arazi kullanm değişiklikleri ve net birincil
üretim (NBÜ) konusunda Ar-Ge çalşmalarna da ihtiyaç bulunmakta olup, ÇMUSEP
Revizyonunda bu konuda göstergeler ilave edilebilir.
Özetle 2017 yl sonuna kadar eylemin sadece bir göstergesi gerçekleştirilmiş olup, diğer
göstergelerle ilgili öngörülen faaliyetler tamamlanmadğ için eylem gerçekleşmemiştir.
Tablo 71. 7.5.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Kurak alan ormanclğ
kapsamnda karbon
tutma kapasitesine
yönelik pilot çalşma
yaplan işletme
müdürlükleri says

Adet

5

2015-2018

Konya Havzas model
çalşmas kapsamnda
ormanda tutulan karbon
miktar

CO2 eq
ton

70.000

2015-2018

Sulak alan
ekosistemlerinde örnek
çalşmalarn says

Adet

2

2015-2018

Uygulama Öncesi
Karbon Dengeleme
Arac (FAO EXACT)
sisteminin uygulandğ
alan büyüklüğü (ha)

ha

80.000

2015-2018

Adet

3

2015-2018

Toprakta tutulan karbon
ölçme yöntemi araştrma
çalşmalar says

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

5

3

2014-2017
Toplam

5

1

2

6

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu
düşünülmektedir.
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Eylem 7.5.3. İklim dostu tarm uygulamalarnn (malçlama, azaltlmş toprak işleme,
bozulmuş arazilerin slah, gelişmiş gübre yönetimi) emisyon azaltm
hedefleri gözetilerek modellenmesi ve tarm ve mera arazilerinde
yaygnlaştrlmas
Eylemin 3 göstergesi olup bunlardan sadece biri için raporlama yaplmştr. Bu gösterge
iklim dostu tarm politikalar uygulamas yaplan tarm arazileri büyüklüğüdür. Bu gösterge
ÇATAK olarak bilinen Çevre Amaçl Tarm Arazilerini Koruma Program kapsamndaki
çalşmalarn kapsamaktadr. Koordinatör kurum olan BÜGEM tarafndan yaplan 2017
ylnda raporlama yaplmamştr. Ancak 2014-2016 yllar arasnda toplam olarak 100 bin
ha’dan fazla bir alanda ÇATAK program kapmasnda çalşmalar yapldğ açklanmştr
(Tablo 72). Bu gösterge ile ilgili olarak TAGEM 15 ha kadar bir alanda sürdürülen araştrma
projelerini 4 yl boyunca raporlamştr. TEMA’da 2016 ylnda Antepfstğ Üretiminde Verim
ve Kalitenin Arttrlmas Projesinde (Barak Ovas) 589 ha kadar bir alanda topraktaki organik
madde miktarn arttrmaya yönelik danşmanlk hizmeti verildiğini ve bu çalşmalarn 2017
ylanda da devam ettiği belirtilmiştir.
Eylemin diğer iki göstergesi ile ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir raporlama
yaplmamştr. TRGM tarafndan Konya Havzasnda yürütülen projenin geç başlamas
nedeniyle veri üretilemediği açklanmştr. Bu nedenle ilgili göstergelerin bitiş ylnn
güncellenmesi gerekmektedir.
Tablo 72. 7.5.3. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Uygulama yaplan tarm
arazisi büyüklüğü

ha

Konya Havzas model
çalşmas kapsamnda
tarm arazilerinde
tutulan karbon miktar

CO2
eq
ton

22.000 2015-2018

Konya Havzas model
çalşmas kapsamnda
mera arazilerinde
tutulan karbon miktar

CO2
eq
ton

105.000 2015-2018

Raporlamalar
2014

100.000 2015-2018 19.559

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

32.264

50.432

15

102.270

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu
düşünülmektedir.
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Eylem 7.6.1. Ormanlar, tarm, mera ve diğer arazilerin yönetimine biyolojik çeşitlilik
ve ekosistem hizmetlerinin entegre edilmesi ve izlenmesi için
sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanmas
Dört göstergesi olan eylemin 2014-2017 yllar arasnda sadece biyolojik çeşitlilik
entegrasyonu gerçekleştirilen orman alanlar göstergesi kapsamnda raporlama yaplmştr.
OGM tarafndan yaplan raporlamada biyolojik çeşitliliğin ayr bir fonksiyon olarak ele
alnmas ve amenajman planlarna entegre edilmesi yönünde çalşmalar bulunduğu
açklanmştr. Ayrca Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarnn
Entegre Yönetimi Projesinde çalşlan Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde Biyolojik
Çeşitlilik amenajman planlarna entegre edilmiştir. Hedefin 233 bin ha olduğu gösterge
gerçekleşmiştir (Tablo 73). Ancak her ne kadar 2017 ylnda biyolojik çeşitlilik entegrasyonu
yaplan rehabilitasyon ve ağaçlandrma alan 1 milyon ha olarak açklansa da bu
raporlamann hatal olduğu, yukarda açklanan gösterge kapsamnda değerlendirilmesi
gerektiği düşünülmektedir. Diğer iki gösterge ile ilgili raporlama yaplmamştr. Sonuç olarak
eylemin tüm göstergeleri hedefine ulaşmadğ için eylem henüz gerçekleşmemiştir.
Tablo 73. 7.6.1. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş Yl

Biyolojik çeşitlilik
entegrasyonu
gerçekleştirilen orman
alan

ha

233.000 2015-2018

Entegrasyon
gerçekleştirilecek
rehabilitasyon ve
ağaçlandrma alan
büyüklüğü

ha

80.000

2015-2018

Entegrasyon
gerçekleştirilecek tarm
ve mera arazileri alan
büyüklüğü

ha

80.000

2015-2018

Tarm arazileri
içerisinde
oluşturulacak ekolojik
koridorlarn alan
büyüklüğü

ha

10.000

2015-2018

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

2014-2017
Toplam

650.300 984.332 995.498 1.163.113 1.163.113

1.000.000

Değerlendirme: Eylemin göstergeleri tamamlanmamş olup, eylemin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu
düşünülmektedir.
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Eylem 7.6.2. Ormanlarda ve tarm-mera arazilerindeki biyolojik çeşitliliğin ve
ekosistem hizmetlerinin izlenmesi için bir sistem geliştirilmesi ve
uygulanmas
Eylemle ilgili olarak DKMPGM ve OGM tarafndan raporlama yaplmştr. OGM 2017 ylnda
önceki yllarda kurulmuş olan Biyolojik Çeşitlilik ve Odun Dş Orman Ürünleri (BİYOD) isimli
veri tabannn ORBİS’e dönüştürüldüğü açklanmştr. Ek olarak bu sisteme 2.760 türün
girişinin tamamlandğ ve haritalarnn oluşturulduğu da belirtilmiştir. Sistemin uygulandğ
alan miktar ise 21,7 milyon ha olarak verilmiştir (Tablo 74). DKMPGM ise 2013 ylnda
başlanan “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” nin halen devam ettiği, 2017
yl sonu itibaryla 51 ildeki 78.356 ha alanda envanter ve izleme çalşmasnn
tamamlandğ, 2019 yl sonunda ise Türkiye’nin tüm illerini kapsayacak şekilde
tamamlanmasnn öngörüldüğü açklanmaktadr. Yaplan raporlamalara göre eylemin
gerçekleştiği düşünülmektedir. ÇMUSEP revizyonu srasnda ülkemizde biyolojik çeşitlilikle
ilgili diğer baz veri tabanlar ile Türkiye Taksonomik Tür Veri Taban (TUBİVES), Türkiye’nin
Anonim Kuşlar (TRAKUS), Türkiye’nin Anonim Memelileri (TRAMEM), Türkiye’nin Anonim
Kelebekleri (TRAKEL), ORBİS ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’nin
birbirleri ile koordinasyonun sağlanmas bir gösterge olarak eklenebilir. Ayrca oluşturulan
envanter ve izleme sistemlerinin etkinliğini ölçecek göstergelere de ihtiyaç bulunmaktadr.
Tablo 74. 7.6.2. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri
Gösterge
Sistemin
uygulandğ
alan büyüklüğü

Birim

ha

Başlama
Hedef ve Bitiş
Yl
100.000

20152018

Raporlamalar
2014

2015

2016

21.678.134

2017

2014-2017
Toplam
21.678.134

Değerlendirme: Eylemin göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 7.6.3. Korunan alan tanmlarnn gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi; farkl
bozkr tiplerinin koruma ağ içerisinde temsil edilmesinin sağlanmas ve
korunan alanlarda yönetim planlarnn yaplmas
DKMPGM tarafndan eylem plan çerçevesinde 2015’te 5 ve 2016’da da 5 adet Milli Park’a
ait Uzun Devreli Gelişme Plan/Uzun Devreli Gelişme Revizyon Plan yürürlüğe girdiği
raporlanmştr. Ayrca 2014-2017 yllar arasnda 75 tabiat parkna ait gelişme plan/gelişme
revizyon plannn da onaylandğ İDR Sisteminde açklanmaktadr (Tablo 75). Eylemin diğer
göstergesi olan “yönetim plan tamamlanan korunan alan says” hakknda DKMPGM ve
TVKGM veri girişi yapmştr. Bunlardan DKMPGM 2015 ylnda 14 yaban hayat geliştirme
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sahasnda, 2016 ylnda iki sulak alann yönetim plannn hazrlandğ ve 2017 ylnda da
tabiat parknn yönetim plann onaylandğ bildirilmiştir. TVKGM ise 2014-2017 yllar
arasnda toplam olarak 9 özel çevre koruma bölgesinde yönetim raporlarnn hazrlandğn
raporlamştr. Ancak bunlardan üçünün mükerrer raporlandğ, bu nedenle yönetim plan
saysnn aslnda 6 olduğu belirlenmiştir. Bu eylemle ilgili olarak hedeflere ulaşlmş
görünmektedir. Ancak hazrlanan uzun devreli gelişme planlarnn ve yönetim planlarnn
eylemin hedefi olan korunan alan tanmlarnn gözden geçirilmesi ve bozkr tiplerinin
koruma ağ içinde temsil edilmesi amacna katks belirsizdir.
Tablo 75. 7.6.3. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri

Gösterge
Uzun devreli gelişme plan
tamamlanan korunan
alanlarn says
Yönetim plan tamamlanan
korunan alan says

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Adet

5

20152018

Adet

3

20152018

Raporlamalar
2014

3

2015

2016

2017

20142017
Toplam

28

31

26

85

18

2

3

26

Değerlendirme: Eylemin göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.

Eylem 7.6.4. Tür Koruma Strateji ve Eylem Planlarnn hazrlanmas, çölleşme/arazi
tahribatyla mücadele yaklaşmlarnn planlara entegre edilmesi ve
planlarn uygulamaya geçirilmesi
DKMPGM’nün koordinatör kurum olduğu eylem kapsamnda 2015 yl sonuna kadar 33,
2016 ylnda 11 ve 2017 ylnda 15 tür koruma eylem plan hazrlandğ raporlanmştr (Tablo
76). Göstergenin hedefi 12 eylem plan olduğu için eylem gerçekleşmiştir. Ayrca bu
açklamada genel müdürlüğün 2019 ylna kadar 100 tür koruma eylem plan hazrlamay
öngördüğü de yer almaktadr. Ancak bu tür eylem planlarna çölleşme ve ATD
yaklaşmlarnn entegre edilip edilmediği belirsizdir. Bu nedenle ÇMUSEP revizyonunda bu
yönde bir gösterge eklenmesi yararl olacaktr.
Tablo 76. 7.6.4. Nolu Eylem ile ilgili göstergelerin yllara göre gerçekleşmeleri

Gösterge

Birim

Hedef

Başlama
ve Bitiş
Yl

Tür koruma eylem plan says

Adet

12

2015-2018

Raporlamalar
2014

2015

2016

2017

33

11

15

20142017
Toplam
59

Değerlendirme: Eylemin göstergesi tamamlanmş olup, eylem gerçekleşmiştir.
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3. EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİN
ARAZİ TAHRİBATININ DENGELENMESİ HEDEFLERİ
DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
BMÇMS Taraflar Konferansnn 12. Oturumunda ATD “Ekosistemin işlevlerini ve
hizmetlerini desteklemek ve gda güvenliğini arttrmak için gerekli olan arazi kaynaklarnn
miktarnn ve niteliğinin sabit kaldğ veya belirtilen zamansal ve mekânsal ölçekler
kapsamnda
artş
gösterdiği
bir
durum”
olarak
tanmlanmştr”
(https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-03/Decision_ 3_COP_12_GM
.pdf). ATD'nin izlenmesi, karada bulunan doğal sermayeden kaynaklanan çoğu ekosistem
hizmetlerinin saptanmasna hizmet eden üç küresel göstergede (önemli değişimlerin
(olumlu ve olumsuz) değerlendirilmesi esasna dayanmaktadr. Bunlar arazi örtüsü/arazi
kullanm değişimi, arazi verimliliği/net birincil üretim, karbon stoklar/TOK ve ilgili diğer SKH
göstergeleri ve/veya ulusal göstergelerdir. Bu tanm kapsamnda ATD tanm incelendiğinde
ÇMUSEP’teki 4 stratejik amaç ile 7 işlevsel amacn tamamnn ATD ile doğrudan veya
dolayl olarak ilişkili olarak değerlendirilebileceği görülmektedir (Şekil 2). Örneğin ATD"de
değinilen gda güvenliği için gerekli arazi kaynaklarn arttrlmas amac ile ÇMUSEP"in
Eylem 7.3.4’te 2014-2017 yllar arasnda ülke genelinde 52.884 ha alann slah edilerek
tarma kazandrlmas eylemi uyum içindedir. ATD belgesinde 2030 ylna değin ylda
dünyada bozunmuş 12 milyon ha’ slah etmek hedefi bulunmaktadr. Türkiye’de arazi
tahribat sorunu olan veya olabilecek alanlar Türkiye Çölleşme Risk Haritas ile saysal
ortamda belirlenmiş olduğundan tahrip olmuş ve tahrip olmas muhtemel alanlarda
mücadele çalşmalar için bir altlk oluşturmaktadr. Ancak detayl bir çölleşme/ATD raporu
hazrlanmas çalşmalarna da hz verilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte 1 ve 2 Nolu Stratejik Amaçlar ile 4 ve 7 nolu İşlevsel Amaçlardaki eylemler
ATD etkinliklerine yakn destek vermektedir. ATD uygulanma sürecini yöneten 19 ilkeden
oluşmaktadr. Bu ilkeler istenmeyen ve olumsuz sonuçlar önlerken veya en aza indirirken,
ATD'nin olumlu sonuçlara ulaşmasn sağlamak için tasarlanmştr.
ATD’de tanmlanan üç gösterge kapsamnda içerisinde arazi kullanm, arazi verimliliği ve
toprak organik karbonunu içeren 2017 yl ÇMUSEP eylemleri kapsamnda aşağda
çalşmalarn gerçekleştirildiği saptanmştr:
TTBD tarafndan organik atklarn yönetim şekilleri, solucan gübre üretimi, toprak ve su
kaynaklarnn korunmasnda atk yönetiminin önemi anlatlmştr.
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STRATEJİK AMAÇ

ARAZİ TAHRİBATINI DENGELEME

İŞLEVSEL AMAÇLAR

1

Etkilenmiş ve etkilenmesi
muhtemel nüfusun hayat
koşullarının iyileştirilmesi

Ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilir
dağılımını sağlamak veya geliştirmek;

Kamuoyu oluşturma,
bilinçlendirme ve eğitim

1

2

Etkilenmiş ve etkilenmesi
muhtemel ekosistemlerin
koşullarının iyileştirilmesi

Gıda güvenliğini artırmak için üretkenliği
sürdürmek veya geliştirmek;

Ulusal ve uluslararası
eşgüdüm ve işbirliği

2

Arazilere ve toprağa bağımlı olan nüfusların
dayanıklığını artırmak;

Politik çerçeve

3

Çölleşme ile mücadele
yanında biyolojik
çeşitliliğin korunması ve
iklim değişikliği ile
mücadele alanlarında da
ulusal ve küresel
faydaların sağlanması

3

Diğer sosyal, ekonomik ve çevresel hedeflerle
sinerji aramak;

Bilim ve teknoloji,
izleme ve değerlendirme

4

Toprakla ilgili sorumlu ve kapsayıcı yönetimini
güçlendirmek

Yönetsel yapılanma ve
kurumsal kapasite geliştirme

5

Finansman

6

Sürdürülebilir arazi yönetimi

7

4

Ulusal ve uluslararası
aktörler arasında etkili
bir ortaklık oluşturarak
sözleşmenin uygulanmasını
desteklemek için gerekli
kaynakların harekete
geçirilmesi; bu doğrultuda
Türkiye’nin ikili, bölgesel ve
küresel düzeyde işbirliğinde
öncülük etmesi

Şekil
2. ATD
Kapsam ile
ÇMUSEP 2015-23
Stratejik ve
İşlevsel Amaçlarnn
Şekil
Şekil 2.
2. ATD
ATD Kapsam
Kapsam ile
ile ÇMUSEP
ÇMUSEP 2015-23
2015-23 Stratejik
Stratejik ve
ve İşlevsel
İşlevsel Amaçlarnn
Amaçlarnn
Karşlaştrlmas
Karşlaştrlmas
Karşlaştrlmas
ÇEM-HPAID tarafndan
tarafndan biyolojik çeşitliliğin
çeşitliliğin korunmas, iklim
iklim değişikliği ile
ile mücadele
ve
ÇEM-HPAID
mücadele ve
ÇEM-HPAID tarafndan biyolojik
biyolojik çeşitliliğin korunmas,
korunmas, iklim değişikliği
değişikliği ile mücadele
ve
uyum, sera
sera gaz
gaz emisyonu,
emisyonu, karbon
karbon tutumu
tutumu ve
ve sürdürülebilir
sürdürülebilir arazi
arazi yönetimine
yönetimine yönelik
uyum,
yönelik
uyum, sera gaz emisyonu, karbon tutumu ve sürdürülebilir arazi yönetimine yönelik
faaliyetleri kapsayan
kapsayan SAY Projesi
Projesi Konya
Havzasnda Konya
Konya ve Karaman
Karaman illerinde
faaliyetleri
Konya Kapal
Kapal Havzasnda
illerinde 444
faaliyetleri kapsayan SAY
SAY Projesi Konya
Kapal
Havzasnda Konya ve
ve Karaman illerinde
pilot bölgede
bölgede uygulanmaya devam
devam etmiştir.
pilot
pilot bölgede uygulanmaya
uygulanmaya devam etmiştir.
etmiştir.
OGM ülkede
ülkede çeşitli bölgelerde
bölgelerde karbon stoklar
stoklar ölçme çalşmalar
çalşmalar yapmştr,
OGM
OGM ülkede çeşitli
çeşitli bölgelerde karbon
karbon stoklar ölçme
ölçme çalşmalar yapmştr,
yapmştr,
TAGEM ulusal
ulusal organik karbon
karbon stoklar veri
veri tabann gerçekleştirmiştir,
gerçekleştirmiştir,
TAGEM
TAGEM ulusal organik
organik karbon stoklar
stoklar veri tabann
tabann gerçekleştirmiştir,
TAGEM 255
255 meteoroloji istasyonu
86 bitkinin
bitkinin Bitki Su
Su Tüketimi hesaplamştr,
hesaplamştr,
TAGEM
istasyonu verilerinden
verilerinden 86
TAGEM 255 meteoroloji
meteoroloji istasyonu
verilerinden
86 bitkinin Bitki
Bitki Su Tüketimi
Tüketimi hesaplamştr,
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TAGEM 8. Uluslararas Toprak ve Su Kaynaklarnn Sürdürülebilir Yönetimi Eğitimi 5.
Uluslararas Tarmsal Sulama Eğitimini gerçekleştirmiştir,
SGYM GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Sularn Kontrolü ve Yeniden Kullanm İçin
İyileştirilmesinin Araştrlmas Projesini tamamlamştr,
TRGM ülke çapnda, yaklaşk 82.000 ha’lk alana kurulan bireysel sulama tesisine 233
milyon TL hibe desteği vermiştir,
DSİ 9 adet sulama tesisini kapal sisteme dönüştürmüştür,
BÜGEM tarafndan 45.250 ha mera alannda erozyonu önlemek ve ot verimini arttrmak için
slah çalşmalar yaplmştr,
İyi tarm uygulamalar gerçekleştiren üretici says 72 bini aşmştr.
DKMPGM Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamnda 2017 yl sonu
itibariyle 54 ilde biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalşmalar tamamlanmştr. Gözlem
çalşmalar kapsamnda, 44 ilde biyolojik çeşitlilik izleme çalşmalar devam ettiği
bildirilmiştir.
HBÖGM Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamnda ülke genelinde 3.158 okul bahçesi
ağaçlandrlarak 622.000 adet fidan dikilmiştir.
OGM 112.100 hektar sahada, toprak işlemesi, ekim, dikim, koruma, canlandrma kesimi
çalşmalar gerçekleştirerek bozuk orman alanlarn rehabilite etmiştir.
OGM 7.791 hektar suni tensil, 1.361 hektar özel ağaçlandrma ve 46.934 hektar
ağaçlandrma olmak üzere toplam 56.086 hektar ağaçlandrma yapmştr.
OGM 2017 ylnda 15.167 ha alanda, Mera Islah çalşmas yaplmştr.
OGM orman alanlarna basknna azalmas ve bölgede yaşayan nüfusun kalkndrlmas
için bireysel ve kooperatif baznda destekler vermiştir.
Yukarda anlan eylemler ATD için uygun eylemler olmasna karşn 5 modül altnda
snflandrlan ATD ilkelerinde (ATD'nin vizyonunu destekleyen ilkeler, Referans çerçevesi
ile ilgili ilkeler, Dengeleme mekanizmasna ilişkin ilkeler, Dengelemeye ulaşma ile ilgili
ilkeler ve İzleme ile ilgili ilkeler) değinilen yerel bilgiden yararlanmann ÇMUSEP
eylemlerinde yeterince yer bulmadğ gözlemlenmiştir. ATD için yerel arazi kullanm
bilgisinin günümüzde daha çok etkinlik kazanmas bu bilgilerin bölge halk tarafndan daha
hzl kabullenmesine olanak sağlamaktadr (Akça ve ark. 2016).
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Ayrca ATD’nin göstergesi olan net birincil üretim için katk sağlayan sulama projeleri ayn
zamanda kimyasal gübre kullanmn ve ikincil toprak tuzlanmasn da arttrmaktadr. Bu
bağlamda ÇABUK’la mücadele planlarnda sulama projelerinin sadece üretimin miktar
değil çevreye yaptğ etkininde değerlendirilmesi gerekmektedir (Turner ve ark. 2016).
ATD ile ÇMUSEP eylemleri arasnda istenen düzeyde olmayan diğer bir boyut da ve ATD
Modüllerinde de yer alan çok değişkenli değerlendirmelerde temel arazi kullanm kararlar
alrken uygun değerlendirmelerin (arazi potansiyeli, arazi durumu, esneklik, toplumsal
cinsiyet de dahil olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler) yaplmamas,
müdahalelere başlamadan önce yerel düzeyde onaylanmas olgusunun yeterince
olmamasdr. Başka bir tanmla proje kararlar alnrken yerel halka danşlmas ve özellikle
STK’larn süreçte yer almas gerekmektedir. Bu yaklaşmlarla ÇABUK’la mücadele de
başarszlk potansiyel riski azalacaktr.
ÇMUSEP’te belki en az düzeyde var olan konu ÇABUK konusunda yaplacak eylemlerin
fayda/maliyet analizleridir. ÇABUK ve ATD konusunda ülkenin herhangi bir yerinde yaplan
yatrm sonras ÇMSUEP 2015-23 göstergelerinde ve ATD’deki üç göstergede ulaşlacak
kazanç/kayp analizlerinin ayrntl yaplmas kaynaklarn etkin kullanm için gereklilik arz
etmektedir.
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4. EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİN ÜÇ
RİO SÖZLEŞMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
ÇMUSEP 2015-2023’te yer alan 4 adet stratejik ve 7 adet işlevsel amaç her ne kadar
ÇABUK’la mücadeleye yoğunlaşmş olsa da ÇABUK olgusu iklim değişikliği ve
biyoçeşitliliğin azalmas konularyla doğrudan ilişkili olduğu için eylem ve amaçlarn her üç
sözleşmeyi kapsamamas durumunda başarya ulaşmas olas olmayacaktr. BM SKH
2030’de temel amaçlar yoksulluğu ortadan kaldrmak, gezegenimizi korumak ve tüm
insanlarn barş ve refah içinde yaşamasn sağlamaktr. ATD ise özellikle SKH’nde 15 nolu
eylemin 3. Bölümünde 2030 ylna kadar, çölleşme ile mücadele, çölleşmeden, kuraklktan
ve sellerden etkilenen topraklar da dahil olmak üzere, bozulmuş arazi ve toprağn eski
haline dönüş sağlanmas ve arazi bozulumu-nötr bir dünyaya ulaşmak için çaba sarf etmek
hedefine hizmet etmektedir. Sonuç olarak Üç Rio Sözleşmesi, SKH ve ATD birbirini
destekleyen hedef, eylem ve amaçlar içeren küresel boyutta kabul görmüş ve
uygulanmaya konulmuş süreçlerdir. ÇMUSEP hazrlk aşamasnda SKH ve ATD olgular
henüz yaynlanmamş olmasna karşn ÇMUSEP amaç ve eylemlerinin SKH ve ATD ile
uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Özellikle ÇMUSEP’te SA1, SA2 ve SA3’te yer alan
srasyla Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel nüfusun hayat koşullarnn iyileştirilmesi,
Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel ekosistemlerin koşullarnn iyileştirilmesi ve Çölleşme
ile mücadele yannda biyolojik çeşitliliğin korunmas ve iklim değişikliği ile mücadele
alanlarnda da ulusal ve küresel faydalarn sağlanmas başlklar Rio Sözleşmeleri, SKH ve
ATD olgularnn amaçlarn içermektedir. Üç Rio Sözleşmesi, SKH ve ATD’de yer alan
amaçlara ve hedeflere ulaşmak için İşlevsel amaçlardan Sürdürülebilir arazi yönetimi
başlğn içeren 7 no’lu amaç ve bu amac destekleyen 1, 5 ve 6 no’lu eylemlerde ulaşlan
sonuçlar söz konusu olgularla olan uyum için önem taşmaktadr. Bu bağlamda 2017 yl
içerisinde OSİB, GTHB, TZOB, TEMA ve TTBD tarafndan ÇABUK, erozyon, iyi tarm
uygulamalar, sulama, ormana arazi kullanm konularnda farkndalk yaratma ve eğitim
kapsamnda yaklaşk 300.000 (297592) kişiye ulaşldğ saptanmştr. Söz konusu rakama
MEB tarafndan ilk ve orta eğitim kurumlarnda gerçekleştirilen ve ulaşldğ rapor edilen
1.737.825 öğrenci dahil edildiğinde 2017 yl içinde (kimi etkinlikler 2016 yl içinde başlamş
olsa da) 2.000.000 kişiye ulaşlmas önemli bir başardr. Bununla birlikte Üç Rio
Sözleşmesi, SKH ve ATD konusunda karar verici ve uygulayclarn yetiştiği yükseköğretim
kurumlarnda gerçekleşen etkinliklere dair bilgi olmamas konun sahiplenilmesi açsndan
düşündürücü bulunmuştur.
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İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik ile ATD göstergeleri (arazi örtüsü/kullanm değişikliği, arazi
verimliliği, toprak organik karbonu) hakknda konusunda bilim ve teknoloji, izleme ve
değerlendirme eylemlerini içeren 4 no’lu işlevsel amaç kapsamnda çoğunlukla OSİB ve
GTHB tarafndan eylemlerin gerçekleştirildiği saptanmştr. Eylem çerçevesinde
ormanlarnn envanter bilgisinin çkarldğ, hava kirliliği ve iklim değişikliği için hava, bitki
ve toprak ölçümleri gerçekleştirildiği rapor edilmiştir.
7 no’lu İşlevsel amaç eylemlerinde sulama, erozyon kontrolü, mera ve tarm alan slah,
ağaçlandrma ve yoğunlaşldğ saptanmştr. Eylem kapsamnda çiftçilerin yaşam
koşullarn iyileştirme amacyla 2017 ylnda 57 İlde toplam 32.864 üreticiye 130.263.446
TL destekleme ödenmiştir.
Sonuç olarak eylem plan çktlarnn Rio Sözleşmeleri, SKH ve ATD ile uyumu ve
uyumsuzluklarn karşlaştrma olanağ verecek biçimde raporlanmas gerektiği
görülmektedir. Bunun dşnda ÇMUSEP’teki eylemlerin etki düzeyinin ölçülmeden
eylemlerin sadece başlk olarak değerlendirilebileceği ve bu nedenle Rio Sözleşmeleri, SKH
ve ATD amaç ve eylemlerinin tam olarak hangi düzeyde karşladğnn yorumlanamayacağ
görülmüştür. Bu nedenle ÇMUSEP’te yer alan eylem ve göstergelerin SKH ve ATD
göstergelerini karşlama düzeylerini gösteren raporlama formuna geçilmesinin yararl
olacağ düşünülmektedir.
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5. EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİN
KURAKLIK VE KUM VE TOZ FIRTINALARI KONULARI
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1. Kuraklk
Tarm ve Orman Bakanlğ Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kuraklğ “yağşlarn
kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altna düşmesi sonucu arazi ve su
kaynaklarnn olumsuz etkilenmesi ve hidrolojik dengede bozulmalara sebep olan doğal
olay” olarak tanmlamaktadr. Kuraklk meteorolojik bir olay olarak görünse de tarm, orman
ve meralar olumsuz etkilemekte, su kaynaklarnn azalmasna neden olmakta ve krsal
alanlarda sosyoekonomik sorunlara yol açmaktadr. Sonuç olarak kuraklkla mücadele
tarmsal ve sosyoekonomik olgulardaki üretim ve refah güvenliğinin sağlanmasna destek
vermektedir. ÇMUSEP 2015-2023’te kuraklkla doğrudan ve dolayl amaç ve eylemler yer
almaktadr. Ancak bu eylemlerin değerlendirilmesinden önce kuraklkla mücadelede küresel
boyuttaki eylemleri gözden geçirmekte yarar vardr. Kuraklkla mücadele çalşmalarnda
genellikle kabul edilen belli başl uygulamalar aşağda verilmiştir (Kent 2015, World Watch
Institute 2018).











Tarmsal ormanclk
Toprak yönetimi
Ürün çeşitliliğini arttrmak
Var olan hayvanclk faaliyetlerinden gda çeşitliliğini arttrmak
Hayvanclkta yetiştirilen tür saysn çeşitlendirmek
Bütünleşik tarm sistemleri
Ekolojik ve organik tarm
Atk su yönetimi
Su hasad ve
Tarmsal araştrma ve geliştirmedir.

Ülkemizde Tarmsal Kuraklk Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Ayrca Tarmsal
Kuraklkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Plan hazrlanmştr. 2017 ylnda sona eren ilk
eylem plan revize edilerek 2018-2022 için yeni bir eylem plan hazrlanmştr. Bu eylem
plan kapsamnda çalşmalar devam etmektedir. Örneğin DSİ tarafndan 2017 yl içinde
130 adet su depolama tesisi işletmeye alnmştr. Ek olarak MGM tarafndan aylk olarak
kuraklk analizleri yaplmakta ve yaynlanmaktadr. Araştrma geliştirme ve izleme
kapsamnda erken uyar sağlayacak gözlem istasyonu says 2017 ylnda 217 adet artmş
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olup bunlardan 13 tanesi toprak nemini izleme yeteneğinde olduğu bildirilmiştir. Yeni
olup
bunlardan
tanesi
toprak nemini
izlemeizlemede
yeteneğinde
bildirilmiştir.
Yeni
istasyonlar
kadar13faal
istasyonlarnda
kuraklk
etkin olduğu
kullanm
gerekmektedir.
istasyonlar
kadar
faal konusunda
istasyonlarnda
kuraklk
izlemede
etkin
kullanmbüyük
gerekmektedir.
Tarm
alanlarn
izleme
toplam
441 istasyona
sahip
TARBİL’in
potansiyeli
Tarm alanlarn
konusunda
toplam
441 istasyona
sahip TARBİL’in
büyük
potansiyeli
olmasna
karşnizleme
kimi güncel
verileri
yanstmadğ
görülmektedir.
Örneğin
29 Ekim
2018
olmasna
karşn
kimi
güncel
verileri
yanstmadğ
görülmektedir.
Örneğin
29
Ekim
2018
tarihinde Türkiye’nin scaklk
incelendiğinde veri tarihinin 7 Temmuz 2017 olduğu
tarihinde
Türkiye’nin
verileri
incelendiğinde
7 Temmuz 2017
olduğu
görülmüştür
(Şekil 3).scaklk
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Güneydoğu Anadolu bölgesi kuraklk etkisinin en yoğun yaşandğ bölgelerin başnda
gelmektedir OSİB tarafndan Sulamadan Dönen Sularn Kontrolü ve Yeniden Kullanm İçin
İyileştirilmesinin Araştrlmas Projesi” tamamlanmştr. Proje kapsamnda 2.190.000 TL
finans sağlanmştr. Yoğun sulama suyu kullanlan Çukurova, Menderes ovalarnda da
benzer projelerin yaygnlaştrlmas tarmsal su kullanm azaltarak kuraklkla mücadeleye
büyük destek sağlayacaktr.
2017 ylnda kuraklkla mücadele hayvanclk konusunda mera alanlarnda önemli slah
çalşmalar gerçekleştirilmiştir. Buna karşn Türkiye’de hayvanclkta çeşitliliğe yönelik
çalşmalar oldukça az olup çoğunlukla yüksek yem gereksinimi duyulan büyükbaş
hayvanclğa yönelik yatrmlar yüksek sulama isteyen msr üretimini arttrarak su
kaynaklarnn aşr kullanmna yol açmaktadr. Konya’da msr üretiminin 110.000 adedi
geçen yeralt su kuyu kullanmn tetiklediği biline bir gerçektir. Benzer aşr yeralt suyu
kullanm Mardin Bölgesi için de geçerlidir.
Sonuç olarak ÇMUSEP’te ülkenin kuraklkla mücadele kapsamnda eylemlerin yoğun
olarak devam ettiği saptanmştr. Bununla birlikte kuraklğn izlenmesinin ve kuraklkla
mücadele teknikleri konusunda araştrmalarn saysnn çoğaltlmasnn yararl olacağ
düşünülmektedir.

5.2. Kum ve Toz Frtnalar
Kurak ve yar kurak topraklarn rüzgâr erozyonuyla büyük miktarlarda yaylan toz
parçacklar, Dünya'nn iklim sistemi üzerinde önemli bir rol oynamaktadr. Özellikle kuraklk
ve yanlş arazi kullanm sonucu bitki örtüsünün tahrip edilmesiyle ortaya çkan kum ve toz
taşnm sağlk ve çevre sorunlarna yol açmasna karşn ayn zamanda yararl yönlere de
sahiptir. Örneğin taşnan toz parçacklarnn başlca 12 toprak minerali içerdiği saptanmştr
(Kubilay ve ark. 1997, Journet ve ark. 2014). Kum ve toz frtnalarnn küresel ve yerel olmak
üzere iki boyutta incelenmesi gerekmektedir. Küresel boyutta ve Akdeniz havzasnda Kuzey
Afrika’da ki kurak alanlardan kum ve toz frtnalarnn Kuvarterner boyunca süregeldiği
bilinmektedir. Kuzey Afrika küresel toz taşnmnda Asya’da ki en büyük kaynak olan
Taklamakan Çölüne oranla alt kat daha fazla toz taşyan kaynak durumundadr ve Türkiye,
Kuzey Afrika, Suriye ile Arabistan çöllerinden kaynakl toz taşnmnn yoğun etkisi
altndadr (Kapur ve ark. 2000, Akça ve ark. 2018). Bu nedenle küresel kaynakl toz ve kum
frtnalar konusunda yaplacak bir eylem olanakl değildir. Buna karşn bölgesel temelde
Potansiyel Rüzgâr Erozyonu Risk Haritas incelendiğinde Türkiye’de baz bölgelerde kum
ve toz frtnalar etkisini sürdürebileceği görülmektedir (Şekil 4).
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Şekil
Şekil 4.
4. Türkiye
Türkiye Potansiyel
Potansiyel Rüzgâr
Rüzgâr Erozyonu
Erozyonu Risk
Risk Haritas
Haritas (http://www.cem.gov.tr/erozyon/
(http://www.cem.gov.tr/erozyon/
anasayfa/resimlihaber/16-12-16/T%C3%BCrkiye_Potansiyel_R%C3%BCzg%C3%A2r_
anasayfa/resimlihaber/16-12-16/T%C3%BCrkiye_Potansiyel_R%C3%BCzg%C3%A2r_
Erozyonu_Haritas%C4%
Erozyonu_Haritas%C4% B1_Olu%C5%9Fturuldu.aspx?sflang=tr)
B1_Olu%C5%9Fturuldu.aspx?sflang=tr)
Bu
Bu haritadaki
haritadaki sorunlu
sorunlu noktalar
noktalar göz
göz önüne
önüne alndğnda
alndğnda 2017
2017 ylnda
ylnda İç
İç Anadolu
Anadolu ve
ve
Güneydoğu
Anadolu
başka
olmak
üzere
Akdeniz
ve
Marmara
Bölgelerinde
rüzgar
Güneydoğu Anadolu başka olmak üzere Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde rüzgar erozyonu
erozyonu
çalşmalar
çalşmalar gözden
gözden geçirilmiştir.
geçirilmiştir.
GTHB
GTHB tarafndan
tarafndan 91
91 eğitimde
eğitimde verimliliği
verimliliği korumak
korumak amaçl
amaçl ve
ve minimum
minimum toprak
toprak işleme
işleme
yöntemleri
konularnda
789
kişiye
eğitim
verilmiştir.
TEMA
Çölleşme,
Toprak
Bozulumu,
yöntemleri konularnda 789 kişiye eğitim verilmiştir. TEMA Çölleşme, Toprak Bozulumu,
Erozyon
Erozyon gibi
gibi konularda
konularda yürütülen
yürütülen proje
proje ve
ve etkinlikleri
etkinlikleri ile
ile 127.984
127.984 kişiye
kişiye ulaşmştr.
ulaşmştr. GTHBGTHBTAGEM
Erozyona
Uğramş
Mera
Alanlarnda
Artma
Çamurlarnn
Kullanm
Olanaklarnn
TAGEM Erozyona Uğramş Mera Alanlarnda Artma Çamurlarnn Kullanm Olanaklarnn
Değerlendirilmesi
Değerlendirilmesi projesini
projesini gerçekleştirmiştir.
gerçekleştirmiştir. OGM
OGM 91049
91049 ha
ha alanda
alanda Erozyon
Erozyon Kontrolü
Kontrolü
çalşmalar
yapmştr.
ÇATAK
kapsamnda
2017
ylnda
57
ilde
toplam
çalşmalar yapmştr. ÇATAK kapsamnda 2017 ylnda 57 ilde toplam 32.864
32.864 üreticiye
üreticiye
130.263.446
130.263.446 TL
TL destekleme
destekleme ödenmiştir.
ödenmiştir. OGM
OGM 2017
2017 ylnda
ylnda 7.791
7.791 hektar
hektar suni
suni tensil,
tensil, 1.361
1.361
hektar
özel
ağaçlandrma
ve
46.934
hektar
ağaçlandrma
olmak
üzere
toplam
56.086
hektar özel ağaçlandrma ve 46.934 hektar ağaçlandrma olmak üzere toplam 56.086
hektar
hektar ağaçlandrma
ağaçlandrma yapmştr.
yapmştr. Ayn
Ayn Genel
Genel Müdürlük
Müdürlük 2017
2017 ylnda
ylnda 100
100 adet
adet Yeşil
Yeşil Kuşak
Kuşak
Baraj
Havzas
Ağaçlandrma
çalşmasn
tamamlamştr.
Ayrca
sulama
projeleri
Baraj Havzas Ağaçlandrma çalşmasn tamamlamştr. Ayrca sulama projeleri ile
ile
topraklarn
topraklarn yl
yl boyunca
boyunca örtülü
örtülü kalmasn
kalmasn sağlayacağndan
sağlayacağndan kum
kum ve
ve toz
toz frtnalarnn
frtnalarnn
oluşumunu
oluşumunu azaltmakta
azaltmakta önemli
önemli rol
rol oynayacaklar
oynayacaklar kesindir
kesindir ancak
ancak özellikle
özellikle başta
başta belediyeler
belediyeler
olmak
yerel
yönetimlerin
bu
konudaki
çalşmalar
hakkndaki
bilgi
ÇEM-İDRS’ne
olmak yerel yönetimlerin bu konudaki çalşmalar hakkndaki bilgi ÇEM-İDRS’ne
girilmemesi
girilmemesi ülke
ülke çapndaki
çapndaki faaliyetlerin
faaliyetlerin yeterince
yeterince değerlendirilmesine
değerlendirilmesine olanak
olanak
sağlamamaktadr.
sağlamamaktadr.
106

106

ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE İLERLEME RAPORU-2017

Sonuç olarak ÇMUSEP eylemleri kuraklk, kum ve toz frtnalarna yönelik çalşmalar
doğrudan bu başlklar altnda olmasa da kapsadğ görülmüştür. Ancak bu konuda temel
noksanlklar ise




ÇMUSEP’te kuraklk, kum ve toz frtnalar ile ilgili eylemlerden sorumlu kurum ve
STK saysnn bir kaç tane ile snrl olmas,
Projeler yaplrken Türkiye’nin potansiyel erozyon risk ile çölleşme risk
haritalarndan hangi düzeyde yararlanldğnn belirtilmemesi ve
Öncelikli noktalardaki çalşmalarn mekânsal büyüklüklerinin söz konusu sorunlar
çözecek düzeyde olup olmadğnn bilinmemesidir.
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6. EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİN
UNCCD 2018-2030 YENİ STRATEJİK ÇERÇEVE
BELGESİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
BMÇMS 10 Yllk Stratejik Plan 2008-2018 yllarn kapsamakta olup, sona ermek üzere
olduğundan 2017 ylndaki 13. Taraflar Konferansnda (COP13) BMÇMS 2018-2030
Stratejik Çerçeve Belgesi imzalanmştr (UNCCD, 2077). BMÇMS Stratejik Çerçeve
Belgesinde 10 Yllk Stratejik Planda yer alan 4 stratejik amaca “Krlgan nüfus ve
ekosistemlerin dayankllğn artrmak için kuraklğn etkilerini azaltmak, uyum sağlamak ve
yönetmek” amac da eklenerek stratejik amaç says 5’e çkarlmştr (Tablo 77). Stratejik
Çerçeve Belgesinin hazrlanmasnda Sürdürülebilir Kalknma Hedeflerinin ön plana
çkarldğ anlaşlmaktadr. Bunlardan özellikle 15.3 numaral alt başlk olan “çölleşme,
kuraklk ve sellerden etkilenmiş araziler de dâhil olmak üzere tahribe uğramş arazi ve
topraklarn slah ve arazi tahribat dengelenmiş bir dünyaya erişmek için çabalamak”
Stratejik Çerçevede yer almaktadr. Vizyonu “Çölleşme/arazide tahribatn önleyen, en
aza indirgeyen ve tersine çeviren, her seviyeden etkilenen alanlardaki kuraklğn
etkilerini hafifleten bir gelecek ve 2030 Sürdürülebilir Kalknma Gündemi ile tutarl bir
arazi tahribat dengede bir dünya elde etmeye çalşmak” olan 2018-2030 Stratejik
Çerçeve Belgesin de stratejik amaçlara ulaşlp ulaşlamadğnn ölçülmesi için nitel
göstergeler de oluşturulmuştur (Tablo 78).
ÇMUSEP’te yer alan eylem ve göstergeler BMÇMS Stratejik Çerçeve Belgesinde
kapsamnda değerlendirildiğinde birçok faaliyetin örtüştüğü görülmektedir. Ancak
ÇMUSEP’in hazrlandğ tarihte Sürdürülebilir Kalknma Hedefleri ile ATD yaklaşm
gündemde olmadğ için doğrudan bunlarla ilişkili faaliyetler bulunmamaktadr. Ancak
ATD’nin her üç göstergesi ile de ilgili (TOK stoklar, arazi kullanm değişiklikleri ve NBU) ile
ilgili olarak çeşitli eylem ve göstergeler ÇMUSEP’te yer almaktadr. Buna rağmen özellikle
ATD göstergelerinin ölçülmesi ve izlenmesi ile ilgili olan göstergelerin ÇMUSEP’e
eklenmesinde ve bu göstergelere doğrudan atf yaplmasnda yarar bulunmaktadr. Stratejik
Çerçeve Belgesinde kadn ve gençlerin ÇABUK konularnda güçlendirilmesi ve karar alma
süreçlerindeki katlmclğnn arttrlmasna da yer verilmiştir. ÇMUSEP’te iki eylemde
(1.2.2 ve 4.2.2) kadnlara atf yaplmaktadr. Ancak çocuk ve gençlerin çölleşme, kuraklk,
arazi tahribat gibi konularda bilinçlendirilmesi ile ilgili bir faaliyet bulunmamaktadr. Ek
olarak ÇMUSEP’te doğal kaynaklarn SAY doğrultusunda yönetiminde ve planlanmasnda
katlmc bir yaklaşm sergilenmesi de yer almasna rağmen bu yaklaşmn
gerçekleştirilmediği düşünülmektedir. Bu nedenlerle kadn, genç ve çocuklarn ÇABUK
konularnda bilinçlendirilmesi ile katlmclğn sağlanmas yönünce daha fazla faaliyet
gerçekleştirilmesi önerilir.
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Tablo 77. BMÇMS 2018-2030 Stratejik Çerçeve belgesindeki stratejik amaçlar ve beklenen etkileri
Stratejik Amaç 1: Etkilenmiş ekosistemlerin koşullarn iyileştirmek, çölleşme/arazi tahribatyla
mücadele etmek, sürdürülebilir arazi yönetimini teşvik etmek ve ATD’ye katkda
bulunmak
Beklenen Etki 1.1: Toprak verimliliği ve ilgili ekosistem hizmetleri sürdürülmekte veya geliştirilmektedir.
Beklenen Etki 1.2: Etkilenmiş ekosistemlerin krlganlklar azaltlmş ve ekosistemlerin dayankllğ
arttrlmştr.
Beklenen Etki 1.3: Ulusal gönüllü ATD hedefleri belirlenmiş ve bunu isteyen ülkeler tarafndan
benimsenmiş, ilgili tedbirler tanmlanmş, uygulanmş ve gerekli izleme sistemleri
oluşturulmuştur.
Beklenen Etki 1.4: Sürdürülebilir arazi yönetimi ve çölleşme/arazi tahribat ile mücadele önlemleri
paylaşlmş, desteklenmiş ve uygulanmştr.
Stratejik Amaç 2: Etkilenmiş nüfusun yaşam koşullarn iyileştirmek
Beklenen Etki 2.1: Etkilenmiş bölgelerdeki insanlar için gda güvenliği ve suya yeterli erişim iyileştirilmiştir.
Beklenen Etki 2.2: Etkilenmiş alanlardaki insanlarn geçim kaynaklar iyileştirilmiş ve çeşitlendirilmiştir.
Beklenen Etki 2.3: Yerel insanlar, özellikle kadnlar ve gençler, ÇABUK ile mücadelede güçlenmiş ve karar
alma süreçlerine katlmştr.
Beklenen Etki 2.4: Çölleşme ve arazi tahribat nedeniyle göçler büyük ölçüde azaltlmştr.
Stratejik Amaç 3:

Krlgan nüfus ve ekosistemlerin dayankllğn artrmak için kuraklğn
etkilerini azaltmak, uyum sağlamak ve yönetmek

Beklenen Etki 3.1: Sürdürülebilir arazi ve su yönetimi uygulamalar da dahil olmak üzere, ekosistemlerin
kuraklğa karş krlganlklar azaltlmştr.
Beklenen Etki 3.2: Toplumlarn kuraklğa dayankllğ arttrlmştr.
Stratejik Amaç 4:

BMÇMS'nin etkili bir şekilde uygulanmasyla küresel faydalar sağlamak

Beklenen Etki 4.1: Sürdürülebilir arazi yönetimi ve çölleşme/arazi tahribatyla mücadele, biyolojik
çeşitliliğin korunmas ve sürdürülebilir kullanm ile iklim değişikliği sorununu çözmeye
katk sağlamştr.
Beklenen Etki 4.2: Diğer çok tarafl çevre anlaşmalar ve süreçleri ile olan sinerjiler arttrlmştr.
Stratejik Amaç 5: Küresel ve ulusal düzeyde etkili ortaklklar kurarak sözleşmenin uygulanmasn
desteklemek için mevcut ve ek mali/mali olmayan kaynaklar harekete geçirmek
Beklenen Etki 5.1: Yurt içi kaynak mobilizasyonu da dahil olmak üzere kamu ve özel finans kaynaklar
yeterli ve zamannda daha fazla mobilize edilmiş ve etkilenmiş taraf ülkelere
sunulmuştur.
Beklenen Etki 5.2: Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü işbirliği dahil olmak üzere Sözleşmenin
uygulanmasn desteklemek için Etkilenmiş taraf ülkelerde etkili ve hedefe yönelik
kapasite geliştirme ve yerinde müdahaleleri uygulamak için uluslararas destek
sağlanmştr.
Beklenen Etki 5.3: Özellikle uygun koşullarla ve karşlkl olarak kabul edilen imtiyazl ve tercihli şartlar da
dahil olmak üzere teknoloji transferi teşvik edilmiş ve diğer mali olmayan kaynaklar
harekete geçirmek için kapsaml çaba uygulanmştr.
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Tablo 78. BMÇMS 2018-2030 Stratejik Çerçeve belgesindeki 5 stratejik amacn raporlanmas için
kullanlan ilerleme göstergeleri listesi
Stratejik Amaç 1:

Etkilenmiş ekosistemlerin koşullarn iyileştirmek, çölleşme/arazi tahribatyla
mücadele etmek, sürdürülebilir arazi yönetimini teşvik etmek ve ATD’ye katkda
bulunmak

SA 1-1

Arazi örtüsündeki eğilimler

SA 1-2

Arazi verimliliği veya arazi işlevselliğindeki eğilimler

SA 1-3

Toprak üstü ve toprak alt karbon stoklarndaki eğilimler

Stratejik Amaç 2:

Etkilenmiş nüfusun yaşam koşullarn iyileştirmek

SA 2-1

Nispi yoksulluk snrnn altnda yaşayan nüfus ve/veya etkilenmiş bölgelerdeki gelir
eşitsizliği eğilimleri

SA 2-2

Etkilenmiş alanlarda güvenli içme suyuna erişim eğilimleri

Stratejik Amaç 3:

Krlgan nüfus ve ekosistemlerin dayankllğn artrmak için kuraklğn
etkilerini azaltmak, uyum sağlamak ve yönetmek
Nitel bilgiler araclğyla izlenir

Stratejik Amaç 4:

BMÇMS'nin etkili bir şekilde uygulanmasyla küresel faydalar sağlamak

SA 4-1

Toprak üstü ve toprak alt karbon stoklarndaki eğilimler

SA 4-2

Seçilmiş türlerin bolluğu ve dağlmndaki eğilimler

Stratejik Amaç 5:

Küresel ve ulusal düzeyde etkili ortaklklar kurarak sözleşmenin uygulanmasn
desteklemek için mevcut ve ek mali/mali olmayan kaynaklar harekete geçirmek

SA 5-1

Uluslararas ikili ve çok tarafl resmi kalknma yardmlarndaki eğilimler

SA 5-2

Yurt içi kamu kaynaklarndaki eğilimler

SA 5-3

Eş finansman ortaklarnn saysndaki eğilimler

SA 5-4

Özel sektör de dahil olmak üzere yenilikçi finansal kaynaklardan harekete geçirilen
kaynaklar

Aşağdaki göstergeler, Sürdürülebilir Kalknma Hedefi (SKH) 17 “Sürdürülebilir kalknma için küresel
ortaklğn canlandrlmas ve uygulanma araçlarnn güçlendirilmesi” için elde edilen
başarlar ve özellikle teknoloji ve kapasite geliştirme ile ilgili SKH hedeflerini
belirtecek şekilde tespit edilmiştir. Bu göstergeler, SKH sürecia çerçevesinde
değişime uğrayabilir ve dolaysyla, geçici bir bilgi kaynağ olarak listelenmiştir.
SA 5-5

Çevreye duyarl teknolojilerin geliştirilmesi, aktarlmas, yaylmas ve
yaygnlaştrlmasn teşvik etmek için gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ekonomisine
sahip ülkeler için onaylanmş toplam finansman miktar

SA 5-6

İşbirliği türüne göre ülkeler aras bilim ve/veya teknoloji işbirliği anlaşmalar ve
programlar says

SA 5-7

Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçlü işbirliği dahil olmak üzere gelişmekte olan
ülkeler ve geçiş ekonomisine sahip ülkelere taahhüt edilmiş finansal ve teknik
yardmn ABD dolar olarak değeri

aSKH

17 göstergeleri ve bilgileri, Sürdürülebilir Kalknma Üzerine Yüksek Düzeyli Siyasi Forum tarafndan ylda
bir kez gözden geçirilecektir.
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Stratejik Çerçeve Belgesinde BMÇMS’nin uygulanmas için finansal ve finansal olmayan
kaynaklarn mobilize edilmesi, yatrmlarn etkinliğini ve çoklu faydalarn arttrmak için
ATD’n bir frsat olarak değerlendirilmesi ve yenilikçi finansal süreç ve kurumlarn (Küresel
Çevre Fonu veya diğer yeni fonlar gibi) kullanmnn iyileştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
ÇMUSEP’te işlevsel amaçlarda ÇABUK’la mücadelenin finansman konusunda çeşitli
eylemler konulmuştur. Bu konuda Kalknma Ajanslar, ORKÖY kredileri ve özel sektörün
olanaklar da çeşitli frsatlar sunmakta olup, ÇMUSEP’in revizyonunda benzeri finansman
kaynaklarnn kullanm da göstergeler arasna eklenebilir. Ayrca ÇABUK konularnda
sağlanan desteklerin etkinliğinin ölçülemediği düşünülmektedir. Bu nedenle ATD
göstergelerinden ve diğer sosyo-ekonomik göstergelerden de yararlanlarak sağlanan
desteklerle toprak ve su kaynaklarnn korunmasnn sağlanp sağlanmadğ, NBÜ ve TOK
stoklarnn arttrlp arttrlamadğ, köylülerin gelir durumlarnn iyileşip iyileşmediği, göçlerin
azaltlp azaltlmadğnn ölçülmesi yararl olacaktr.
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7.
7. SONUÇ
SONUÇ VE
VE ÖNERİLER
ÖNERİLER
Türkiye’nin
Türkiye’nin çölleşme
çölleşme ile
ile mücadele,
mücadele, arazi
arazi tahribatnn
tahribatnn önlenmesi
önlenmesi ve
ve kuraklk
kuraklk sorunlarna
sorunlarna
çözüm
için
hazrlanan,
2015-2023
yllar
arasnda
gerçekleştirilecek
eylem
çözüm için hazrlanan, 2015-2023 yllar arasnda gerçekleştirilecek eylem ve
ve faaliyetleri
faaliyetleri
içeren
Çölleşme
ile
Mücadele
Ulusal
Stratejisi
Eylem
Plan
(ÇMUSEP)
kapsamnda
içeren Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi Eylem Plan (ÇMUSEP) kapsamnda
koordinatör
koordinatör ve
ve katk
katk sağlayan
sağlayan kurumlar
kurumlar İDRS
İDRS üzerinden
üzerinden raporlama
raporlama yapmaktadrlar.
yapmaktadrlar.
İDRS’nde
gerçekleştirilen
raporlamalar
incelendiğinde
2014-2017
İDRS’nde gerçekleştirilen raporlamalar incelendiğinde 2014-2017 yllar
yllar arasnda
arasnda 34
34
kurumun
en
az
bir
defa
olmak
üzere
raporlama
yaptğ,
45
kurumun
ise
hiç
raporlama
kurumun en az bir defa olmak üzere raporlama yaptğ, 45 kurumun ise hiç raporlama
yapmadğ
yapmadğ belirlenmiştir
belirlenmiştir (Tablo
(Tablo 79).
79). Raporlama
Raporlama yapan
yapan kurumlarn
kurumlarn 8’i
8’i sadece
sadece tek
tek bir
bir yl,
yl, 1’i
1’i
iki
iki yl
yl ve
ve 8’i
8’i üç
üç yl
yl İDRS’ye
İDRS’ye veri
veri girişi
girişi gerçekleştirmiştir.
gerçekleştirmiştir. 17
17 kurum
kurum ise
ise 44 yl
yl boyunca
boyunca istikrarl
istikrarl
bir
bir şekilde
şekilde raporlama
raporlama yapmştr.
yapmştr. Bunlarn
Bunlarn çoğu
çoğu mülga
mülga OSİB
OSİB ve
ve GTHB’larna
GTHB’larna bağl
bağl genel
genel
müdürlük
ya
da
daire
başkanlklardr.
MEB-HBÖGM,
TRT
ve
TZOB’un
da
2014-2017
müdürlük ya da daire başkanlklardr. MEB-HBÖGM, TRT ve TZOB’un da 2014-2017 yllar
yllar
arasnda
sürekli
raporlama
yaptklar
belirlenmiştir.
ÇŞB’na
bağl
7
genel
müdürlüğün
arasnda sürekli raporlama yaptklar belirlenmiştir. ÇŞB’na bağl 7 genel müdürlüğün
raporlama
raporlama yapmas
yapmas beklenirken
beklenirken dört
dört yl
yl boyunca
boyunca sürekli
sürekli raporlama
raporlama yapan
yapan genel
genel müdürlük
müdürlük
says
üçte
kalmştr.
TEMA,
DKM,
WWF,
TZOB
ve
TTBD
gibi
çeşitli
STK’larn
says üçte kalmştr. TEMA, DKM, WWF, TZOB ve TTBD gibi çeşitli STK’larn da
da üç
üç yllk
yllk
dönem
içinde
değişik
yllarda
raporlama
yapmalar
memnuniyet
vericidir.
dönem içinde değişik yllarda raporlama yapmalar memnuniyet vericidir.
Tablo
Tablo 79.
79. ÇMUSEP’te
ÇMUSEP’te raporlama
raporlama yapan
yapan koordinatör
koordinatör ya
ya da
da katk
katk sağlayacak
sağlayacak kuruluşlar
kuruluşlar ile
ile raporlanan
raporlanan
gösterge
saylarnn
yllara
göre
değişimi
gösterge saylarnn yllara göre değişimi
Kurum
Kurum //
Gösterge
Gösterge
Says
Says

Kurum
Kurum Says
Says
Gösterge
Gösterge
Says
Says

ÇMUSEP
ÇMUSEP
79
79
165
165

Raporlama
Raporlama Yl
Yl
2014
2014
25
25
120
120

2015
2015
29
29
110
110

2016
2016
24
24
106
106

2017
2017
23
23
103
103

2014-2017
2014-2017 Dönemi
Dönemi
Genel
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Raporlayan/
Raporlayan/ Raporlamayan/
Raporlamayan/
Raporlanan
Raporlanan Raporlanmayan
Raporlanmayan
34
45
34
45
145
145

20
20

ÇMUSEP’te
ÇMUSEP’te daha
daha önce
önce de
de değinildiği
değinildiği üzere
üzere 77 işlevsel
işlevsel amaç
amaç tanmlanmş
tanmlanmş olup,
olup, bu
bu işlevsel
işlevsel
amaçlar
altnda
74
eylem
ve
bu
eylemlere
dair
165
göstergeye
yer
verilmiştir.
2017
amaçlar altnda 74 eylem ve bu eylemlere dair 165 göstergeye yer verilmiştir. 2017 ylnda
ylnda
bu
göstergelerden
103’ü
için
kurumlar
veri
girişinde
bulunmuşlardr.
2014-2017
bu göstergelerden 103’ü için kurumlar veri girişinde bulunmuşlardr. 2014-2017 yllar
yllar
arasndaki
arasndaki tüm
tüm raporlamalar
raporlamalar birlikte
birlikte değerlendirildiğinde
değerlendirildiğinde bugüne
bugüne kadar
kadar 145
145 gösterge
gösterge için
için en
en
az
bir
defa
girişi
olduğu
20
gösterge
içinse
herhangi
bir
raporlama
yaplmadğ
belirlenmiştir
az bir defa girişi olduğu 20 gösterge içinse herhangi bir raporlama yaplmadğ belirlenmiştir
(Tablo
(Tablo 79).
79). Yaplan
Yaplan değerlendirmeler
değerlendirmeler sonucunda
sonucunda 165
165 göstergeden
göstergeden 101’inde
101’inde 44 yl
yl boyunca
boyunca
kurumlarn
yaptklar
faaliyetler
sonucunda
hedeflere
ulaşldğ
anlaşlmştr.
7
göstergenin
kurumlarn yaptklar faaliyetler sonucunda hedeflere ulaşldğ anlaşlmştr. 7 göstergenin
ise
ise henüz
henüz öngörülen
öngörülen hedeflere
hedeflere ulaşlmasa
ulaşlmasa da
da ÇMUSEP’te
ÇMUSEP’te 2023’e
2023’e kadar
kadar tamamlanmas
tamamlanmas için
için
belirtilen
süreler
içinde
gerçekleştirilmesinin
mümkün
olduğu
kanaati
belirtilen süreler içinde gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu kanaati oluşmuştur.
oluşmuştur. Buna
Buna
karşlk
karşlk 16
16 göstergenin
göstergenin gerçekleştirilmesi
gerçekleştirilmesi için
için bugüne
bugüne kadar
kadar yaplan
yaplan faaliyetlerin
faaliyetlerin yetersiz
yetersiz
olduğu
ve
bu
nedenle
fazladan
çaba
gerektiği
değerlendirilmiştir.
41
göstergenin
olduğu ve bu nedenle fazladan çaba gerektiği değerlendirilmiştir. 41 göstergenin ise
ise
öngörülen
öngörülen süreler
süreler içinde
içinde tamamlanmasnn
tamamlanmasnn oldukça
oldukça zor
zor olduğu
olduğu yorumlanmştr
yorumlanmştr (Tablo
(Tablo 80).
80).
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Tablo 80. 2017 yl sonu itibaryla ÇMUSEP’teki göstergelerin gerçekleşme durumu ile ilgili
değerlendirmeler
İşlevsel
Amaç

Eylem
Says

İA 1

6

İA 2

6

Göstergeler
Gerçekleşmesi
ÇMUSEP
Süresi içinde
Gerçekleşen
için çaba
gösterge
gerçekleşebilecek
gerekenler
22
19
2
1
13

7

Gerçekleşmesi
oldukça zor
6

İA 3

4

8

7

İA 4

16

36

28

1

İA 5

8

11

7

İA 6

5

13

5

5

3

İA 7

29

62

28

3

6

25

Toplam

74

165

101

7

16

41

2

3

3

1

3

ÇMUSEP’te yer alan göstergeler eylemlerin gerçekleşme durumlarn belirlemek için
kullanlmaktadr. Ancak planda 74 eyleme yer verilmiş olup bu eylemler değişik sayda
göstergeden oluşmaktadr. Bir eylemin %100 başarya ulaşmas için eylemin
göstergelerinin tümünün gerçekleşmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle
74 eylem gerçekleşme durumu açsndan irdelenmiştir. Bu irdelemede eylemin bir
göstergesinin dahi gerçekleştirilmemesi halinde eylemin de gerçekleşmeyeceği kabul
edilmiştir. Buna göre 2017 yl sonu itibaryla 75 eylemden 35’i tamamlanmştr. 4 eylemin
2018 ve daha sonraki yllarda yaplacak çalşmalarla gerçekleşmesi olaslğnn oldukça
yüksek olduğu, 7 eylemin de süresi içinde gerçekleştirilmesi için çaba gerektiği
değerlendirilmiştir. 2017 yl sonu itibaryla süresi biten ancak hedeflere ulaşlamayan 6
eylem ise gerçekleştirilememiş olarak kabul edilmiştir. Bu eylemler 7.2.1., 7.2.2., 7.3.4.,
7.4.2., 7.4.3. ve 7.4.12 Nolu eylemlerdir. Ancak çoğu tek göstergeli olan bu eylemlerin süresi
geçse de koordinatör kurumlarla işbirliğine gidilerek ÇMUSEP’in sona ereceği 2023 tarihine
kadar gerçekleştirilmesinin de mümkün olabileceğine inanlmaktadr. Günümüze kadar
hiçbir faaliyette bulunulmayan veya hedeflerin gerisinde kalan 22 eylemin ise süresi içinde
gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu düşünülmektedir (Tablo 81). Ancak bu
değerlendirmelerin İDRS’de yaplan raporlamalar şğnda gerçekleştirildiği, kurumlar
tarafndan gerçekleştirilen baz faaliyetlerin de raporlanmadğnn altn çizmekte yarar
bulunmaktadr. Bu nedenlerle ÇMUSEP’in takibinden sorumlu olan ÇEM’in özellikle Tarm
ve Orman ile Çevre ve Şehircilik Bakanlklaryla yoğun işbirliğine giderek bu bakanlklara
bağl genel müdürlüklerin gerçekleşmeyen ya da gerçekleşmesi zor görünen göstergeler
konusunda adm atmalarnn sağlanmas yerinde olacaktr.
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Tablo 81. 2017 yl sonu itibaryla ÇMUSEP’teki eylemlerin gerçekleşme durumu ile ilgili
değerlendirmeler
İşlevsel
Amaç

Eylem
Says

İA 1

Eylemler
Gerçekleşmesi Süresi içinde
için çaba gerçekleşmesi Gerçekleşmeyen*
gerekenler
oldukça zor
1

Gerçekleşen

Süresi içinde
gerçekleşebilecek

6

4

1

İA 2

6

2

4

İA 3

4

3

1

İA 4

16

10

İA 5

8

İA 6

5

İA 7

29

10

Toplam

74

35

1

3

2

5

1

2

1

1

3

2

1

10

6

4

7

22

6

* En az bir göstergesi tamamlanmayan eylemin de gerçekleşmediği kabul edilmiştir.

ÇMUSEP’teki İşlevsel amaçlardan 1 Nolu İşlevsel Amaç olan “kamuoyu oluşturma,
bilinçlendirme ve eğitim” en başarl amaç olarak dikkati çekmektedir. Yine 3 Nolu İşlevsel
Amaç olan “politik çerçeve” konusunda da başarl çalşmalar yaplmş olup 4 eylemden 3’ü
gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve uluslararas eşgüdüm ve işbirliği (İA2), Finansman (İA6) ve
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (İA7) konularnda ise bugüne kadar yaplan faaliyetlerin
arzulanan düzeyde olmadğ kanaatine varlmştr (Tablo 81). Bununla birlikte ÇMUSEP
2015-2023’de 7 işlevsel amaç altnda açklanan eylemlerin, ÇMUSEP’te tanmlanan 4
stratejik amaca ulaşlmas için yeterli görülmüştür.
ÇMUSEP’in gerçekleştirilmesinde görev alan kurumlarn İDRS üzerinden 2014-2017 yllar
arasndaki raporlamalarn incelenmesinden sonra yaplan değerlendirme ve öneriler
aşağda verilmiştir.




Raporlamalarda en fazla dikkat çeken konu devam eden projelerin mükerrer
olarak her yl raporlanmasdr. Bu durum gösterge ve eylemlerin hatal olarak
değerlendirilmesine neden olmaktadr. Örneğin 4.1.1. Nolu eylem kapsamnda
erozyon risk haritas oluşturulmas bir gösterge olarak yer almaktadr. 2014-2017
yllar arasndaki raporlamalara göre toplamda 4 risk haritas oluşturulmuş gibi bir
sonuç çksa da aslnda oluşturulan risk haritas bir tanedir. Bu nedenle proje gibi
birkaç yl süren faaliyetlerin mükerrer raporlanmamas için göstergelerin
“tamamlanan proje says” olarak verilmesi önerilebilir.
Mükerrer raporlamalar sadece proje saylar ile ilgili değildir. Önceki yllarda
tamamlanmş baz faaliyetler sürekli olarak raporlanmaktadr. Örneğin 4.3.1. Nolu
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eylem kapsamnda Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Program Seviye II daimi
gözlem alanlarnda kurulan meteoroloji istasyonlarndaki 15 toprak nem sensörü
hem 2016 hem de 2017 ylnda raporlanmştr. Bu konudaki diğer bir örnek ise
3.1.1. Nolu eylemdir. “Çölleşme/arazi tahribatyla mücadele önceliklerini dikkate
alan planlarn says” şeklinde tek göstergesi olan bu eylem kapsamnda 20142017 yllar arasnda toplam 1.438 faaliyet gerçekleştirildiği raporlanmştr. Ancak
477 faaliyetin 3 yl sürekli raporlandğ belirlenmiştir. Raporlamalarn mutlaka
raporlama yl içinde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olmas gerektiği
koordinatör kurumlara hatrlatlmas yararl olacaktr.
Raporlamalarda görülen diğer bir hata ise gösterge ile ilgili olmayan faaliyetlerin
de İDRS’ye yüklenmesidir. Örneğin 4.2.1. Nolu eylem kapsamnda 4 yllk
dönemde “Ormanclkta uyum konusundaki araştrma projeleri says” toplam
olarak 45 olarak gözükmektedir. Ancak bunlarn çoğunluğu göstergenin ana hedefi
olan ormanclkta iklim değişikliğine uyum çalşmalar ile örtüşmemektedir. Benzer
bir durum 2.1.1. Nolu eylemde de bulunmaktadr. Eylemin “UKEP önceliklerinin
entegre edildiği çalşmalarn says” şeklinde tek bir göstergesi olup, bu kapsamda
2014-2017 yllar arasnda 148 faaliyet gerçekleştirildiği raporlanmştr.
Faaliyetlerin çoğu araştrma projesidir. Ancak eylem Ulusal Kapasite Eylem
Plannda (UKEP) belirtilen mevzuat değişikliklerinin ve kurumlar aras
iletişim/koordinasyon mekanizmalarnn hayata geçirilmesini öngörmektedir.
Dolaysyla araştrma projesinden ziyade gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerinin
raporlanmas gerekmektedir. Yine bu eylem kapsamnda gerçekleşmemiş
faaliyetlerin de raporlandğ gözlenmiştir. Bu faaliyet 2017 ylnda TBMM’ye
sunulan “Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasars”dr. Tasar
kanunlaşmadğ için raporlanmamas gerektiği düşünülmektedir.
ÇMUSEP’te yer alan baz eylemlerin değerlendirilmesinde kullanlan göstergelerin
açk ve net yazlmamas nedeniyle de hatal raporlamalar yapldğ
düşünülmektedir. Örneğin 7.6.3. Nolu eylem “Korunan alan tanmlarnn gözden
geçirilmesi ve geliştirilmesi; farkl bozkr tiplerinin koruma ağ içerisinde temsil
edilmesinin sağlanmas ve korunan alanlarda yönetim planlarnn yaplmas”
şeklindedir. Bu eylemin göstergeleri uzun devreli gelişme planlar ile yönetim
planlar tamamlanan korunan alanlarn says şeklinde verilmiştir. Bu göstergelerin
“farkl bozkr tiplerinin koruma ağ içerisinde temsil edildiği korunan alanlarn
says” şeklinde ÇMUSEP’te yer almasnn uygun olacağ düşünülmektedir. Zira
raporlamalarda uzun devreli gelişme ve yönetim plan saylar verilmiş olup, bu
planlarda eylemin ana hedeflerinden olan bozkrlarla ilgili faaliyetlerin yer alp
almadğ belirsizdir. Sonuç olarak göstergeler dikkate alndğnda korunan
alanlarn planlar yaplmş ve eylem gerçekleşmiş gibi görünmektedir. Ancak bu
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planlarda eylemin ana hedefine yönelik faaliyetler yer almadğ için eylemin
gerçekleşip gerçekleşmediği tartşmaya açktr.
Kamuoyu oluşturma, bilinçlendirme ve eğitim ile ilgili 1 Nolu işlevsel amaç
neredeyse bütün eylemlerin gerçekleştirildiği ve başarl çalşmalarn yapldğ bir
amaçtr. Ancak bu işlevsel amaç kapsamnda yaplan faaliyetlerin çoğunluğunun
doğa, çevre ve orman konularnda olduğu görülmüştür. Bu konularda kamuoyunun
farkndalğnn oldukça fazla olduğu ancak ÇMUSEP’in önceliği olan çölleşme,
arazi tahribat ve kuraklk konularnda ise oldukça az olduğu düşünülmektedir. Bu
nedenle ÇMUSEP’in revizyonunda ÇABUK konularnn ön plana çkarlmas,
paydaş kamu kurumlar, STK’lar ve basnn çölleşme, arazi tahribat ve kuraklkla
mücadele özelindeki faaliyetlere ağrlk vermesi önerilir.
ÇMUSEP’te kadnlarn çölleşme konularnda bilinçlendirilmesi öncelikli
hedeflerdendir. Konuyla doğrudan ilgili 1.2.2. Nolu eylemde bu hedefi ölçecek bir
gösterge bulunmamaktadr. Ek olarak BMÇMS 2018-2030 Stratejik Çerçeve
Belgesinde kadn ve gençlere özel önem verilerek toplumun ÇABUK’la mücadele
konusunda bilgilendirilmesi ve katlmclğn arttrlmas yönünde ifadeler de yer
almştr. ÇMUSEP revizyonunda kadn, çocuk ve gençlerin de ÇABUK ve ATD
konusunda bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik eylemlerin
eklenmesinde yarar bulunmaktadr.
ÇMUSEP’in hazrlanmas srasnda BM 2030 Sürdürülebilir Kalknma Hedefleri ve
ATD süreci konusunda çalşmalar henüz başlamadğ için bunlar doğrudan eylem
plannda geçmemektedir. Her ne kadar ÇMUSEP’te dolayl olarak bu iki süreç ile
ilgili göstergeler bulunsa da ekosistem hizmetleri de dahil olmak üzere ATD ve
SKH’ne yönelik göstergelerin eylem planna eklenmesi gerekmektedir.
ÇMUSEP’te Ulusal ve uluslararas eşgüdüm ve işbirliği (İA2), Finansman (İA6) ve
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (İA7) konularndaki eylemlerin gerçekleşmelerinin
düşük olduğu değerlendirilmiştir. Bu işlevsel amaçlara yönelik olarak paydaşlarn
katlm ile genel bir değerlendirme yaplmas ve öngörülen hedeflerin gerisinde
kalnmasnn nedenleri incelenmelidir. Bu konuda örneğin özel sektörün de
çölleşme ile mücadele konusunda finansman desteği sağlamas yönünde admlar
atlabilir.
ÇMUSEP’te üniversitelerle işbirliği konusunda bir gösterge bulunmakta olup, bu
durumun yetersiz olduğu düşünülmektedir. ÇABUK, ATD, SKH, ekosistem
hizmetleri konularnn üniversitelerin konu ile ilgili bölümlerinde (Ziraat, Orman,
Çevre Mühendisliği bölümleri ile Peyzaj Mimarlğ ve Şehir Bölge Planlama
bölümleri vb.) müfredata girmesi yönünde girişimlerde bulunulmaldr.
Üniversitelerle işbirliği ayn zamanda ÇABUK ile ilgili konulardaki araştrmalarn
saysnn artmasna da yardmc olacaktr.
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2018 Ylnda Cumhurbaşkanlğ Hükümet Sistemine geçilmiş olup, baz
bakanlklar birleştirilmiştir. Bu yeni yaplanmadan sonra ÇMUSEP’te yer alan
koordinatör ve işbirliği yaplacak kurumlarn güncel durumlar gözden
geçirilmelidir. Ek olarak baz yasalar ile de kurumlarn sorumlu olduklar görevler
değiştirilmiştir. Örneğin 7139 Sayl Kanun ile TRGM’nin görevleri arasnda olan
arazi toplulaştrma faaliyeti, DSİ’ye devredilmiştir. Kapatlan veya sorumluluklar
değişen kurumlar varsa ÇMUSEP’te gerekli revizyon yaplmaldr.
IPARD II destekleri ile TRGM tarafndan Konya Kapal Havzasnda uygulanmakta
olan proje gibi baz faaliyetlere öngörülen tarihten sonra başlandğ ve bu nedenle
süresi içinde tamamlanmasnn oldukça zor olduğu görülmüştür. Bu gibi
faaliyetlerde bitiş süresinin revize edilmesi önerilir.
İDRS’de baz kurumlarn sorumlu olmadklar göstergelerde raporlama yaptklar
gözlenmiştir. Örneğin 7.4.3. Nolu “Sürdürülebilir orman yönetimi sertifikas alan
orman alan miktarnn artrlmas” eylemi doğrudan OGM’nin koordinatör olduğu
bir faaliyettir. Ancak MEB tarafndan OGM ve MEB arasnda imzalanan
"Ağaçlandrma Faaliyetleri Yürütülmesine İlişkin Protokol" kapsamnda yaplan
faaliyetler de bu eylem altnda raporlanmştr. Ayrca ilgili göstergenin birimi ha
olmasna rağmen raporlamada veri olarak dikilen ağaç says girilmiştir. STK’larn
ve OGM haricindeki kurumlarn ağaç dikme faaliyetleri memnuniyet verici olsa da
bu faaliyetlerin 7.4.1. nolu eylem altnda “OGM haricindeki kurumlarca
gerçekleştirilen ağaçlandrmalar” şeklinde ifade edilebilecek bir gösterge altnda
raporlanmasnda yarar bulunmaktadr.
ÇMUSEP’in 74 eyleminden 35’i gerçekleştirilmiştir. Ancak bu eylemlerin
gerçekleştirilmiş olmas nedeniyle eylemlere son verilmemesi ve faaliyetlere
devam edilmesi gerekmektedir. Ek olarak gerçekleştirilen eylemlerin etkin bir
şekilde devam ettirilip ettirilmediğinin de ölçülmesi yerinde olacaktr.
ÇABUK Araştrma Enstitüsünün acilen kurulmas ÇMUSEP’in sahiplenilmesine,
başka bir tanmla kalc personeller ile kurumsallaşmasn ve çok daha geniş bir
kitleye ulaşmasn sağlayacaktr. Ayrca özellikle önerilen enstitünün AR-GE
konusunda ulusal ve uluslararas üniversitelerle işbirliğinin Türkiye’yi ÇABUK
konusunda bilgi ve teknoloji üreten ülkeler seviyesine yükselteceğine
inanmaktayz.
ÇMUSEP’te yer alan eylem ve göstergelerin gerçekleşme durumlar ile ilgili olarak
dş uzmanlarca yllk ilerleme raporlar hazrlanmaktadr. Bugüne kadar 2014-2015
ile 2016 yllar İlerleme Raporlar hazrlanmş olup, sunulan bu raporda da 2017
yl faaliyetleri değerlendirilmiştir. Söz konusu ilerleme raporlarndaki
değerlendirmelerin, belirlenen eksikliklerin koordinatör kurum olan ÇEM tarafndan
incelenmesinin yaplmas, ilgili kurumlar ve STK’lar ile iletişime geçilmesi, iletişim
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eksiklerinin giderilmesi ve sorunlarn tespiti ÇMUSEP’in başarya ulaşmas
açsndan oldukça önemlidir. Bu koordinasyon çalşmalar ayn zamanda
ÇMUSEP revizyonu için de altlk oluşturacaktr.
Sonuç olarak Türkiye’de çölleşme ile mücadele ve arazi tahribatnn önlenmesi konularnda
önemli bir bilgi birikimi, tecrübe ve teknolojiye sahiptir. Bu nedenle çölleşme ile mücadele
konusunda başta Afrika ülkeleri olmak üzere liderlik yapmakta ve sahip olduğu bilgi birikimi
ile tecrübeyi söz konusu ülkelere aktarmaktadr. Ülkemizin çölleşme konusuna verdiği
önemin diğer göstergeleri de BMÇMS COP 12’nin Ankara’da düzenlenmesi, 2017 ylnda
yaplan COP 13’e kadar Parlamenterler Forumu başkanlğnn TBMM tarafndan
yürütülmesi ve diğer ülkelere de örnek oluşturan Arazi Tahribatnn Dengelenmesi Ulusal
Raporunun hazrlanmasdr. İklim değişikliğine bağl olarak gelecekte ülkemizi bekleyen
şiddetli kuraklklar ile orman yangnlar, sel, taşkn, frtna gibi afetlerdeki artşlar da dikkate
alndğnda çölleşmeyle doğrudan ya da dolayl ilgili bu afetlerin etkilerinin azaltlmas
açsndan da ÇMUSEP son derece önem kazanmaktadr. Özellikle şiddetlenecek olan
kuraklklar ve afetler gda güvenliği riski oluşturmakta, sosyo-ekonomik zorluklar tarm ve
ormanclkla geçinen krsal nüfusun giderek daha da zorlanacağn göstermektedir. Bu
nedenlerle ÇMUSEP’te yer alan eylemlerin uygulanmasnn son derece önemli olduğu
düşünülmektedir. Ayrca son yllarda öne çkan ATD ve BM 2030 SKH gibi yaklaşmlarn de
eylem planna eklenmesi, iklim değişikliğine uyum konular ile gda güvenliği konularnn
biraz daha öne çkarlmas, başta kadn, çocuk ve gençler olmak üzere çölleşme ve iklim
değişikliğinden etkilenen krsal nüfusun güçlendirilmesi konularna ağrlk verilmesinin
gerektiği düşünülmektedir. 2015-2023 yllarn kapsayan ÇMUSEP’in tamamlanmasna
daha 5 yllk bir süre bulunmaktadr. Ancak BM 2030 SKH ve ATD gibi yeni yaklaşmlar,
BMÇMS 2018-2030 Stratejik Çerçeve Belgesinin kabul edilmiş olmas, eylem plannda
2015-2018 yllar arasnda tamamlanmas hedeflenen eylemlerin birçoğunun
tamamlanmas gibi nedenlerden dolay 2019-2020 yllarnda ÇMUSEP’in revize edilmesinin
yerinde olacağ düşünülmektedir.
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