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ÖNSÖZ 

 

Bu İlerleme Raporunda; Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plan 
(ÇMUSEP)’nda (2015-2023) yer alan stratejik hedeflere, işlevsel amaç düzeyinde 2016 
yl içerisinde ÇMUSEP’da yer alan sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafndan 
gerçekleştirilen faaliyetler doğrultusunda ulaşlp ulaşlamadğ analiz edilerek 
değerlendirilmiştir. Raporda, ayrca, ÇMUSEP’da yer alan eylem ve faaliyetlerin 
çölleşme ile mücadeleye katks irdelenmiş, gerçekleşmeyen faaliyetlerin 
gerçekleşmeme nedenleri ve olas çözümleri açklanmş ve ÇMUSEP’da yer alan 
sorumlu ve işbirliği yaplacak kurumlarn çölleşme ile mücadele performanslar 
değerlendirilmiştir. Diğer yandan, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 
(BMÇMS) / United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) 10 yllk 
Stratejisi doğrultusunda hazrlanan Eylem Plan’nda yer alan eylemlerin uygulanabilirliği 
değerlendirilmiş, UNCCD-PRAIS Raporlama Sistemi kapsamnda ülkemizin yapmş 
olduğu çalşmalar yanstmas irdelenmiş, UNCCD COP13’te kabul edilen BMÇMS 
2018-2030 Strateji Çerçevesi belgesi analiz edilmiş ve ÇMUSEP’nda yer alan eylemlerin 
3 Rio Sözleşmeleri (BMÇMS / UNCCD, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (BMİDÇS / United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BMBÇS) / United 
Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)), Sürdürülebilir Kalknma Hedefleri 
(SKH) ve Arazi Tahribatnn Dengelenmesi (ATD) hedefleri doğrultusunda 
değerlendirilmiştir. ÇMUSEP’nda yer alan faaliyet ve çalşmalarn ATD hedeflerine 
ulaşmada yeterli olup olmadğnn incelendiği ilerleme raporunda, kuraklk, kum ve toz 
frtnalar konularnn çölleşme ile mücadelede ön plana çkarlmas için neler 
yaplabileceği konularnda da somut öneriler sunulmuştur.  
 
Bu İlerleme Raporunun hazrlanmasnda, ÇMUSEP (2015-2023) kapsamnda eylem 
plannda yer alan ilgili tüm kurum ve kuruluşlarn düzenli olarak yapmş olduklar 
faaliyetlerin etkin şekilde çevrimiçi toplanmas ve raporlanmasna yönelik olarak 
geliştirilen web tabanl İzleme, Değerlendirme ve Raporlama (İDR) sistemi 
(http://cmusep.cem.gov.tr) arac olarak kullanlmştr.     
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ÖZET 

 

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plan (ÇMUSEP 2015-2023) 2015 
ylnda onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Eylem plan ile ülkemizde çölleşme/arazi 
tahribatnn önlenmesi konularnda 8 yllk bir dönemde yaplmas planlanan eylem ve 
faaliyetlere yer verilmiştir. ÇMUSEP’in hazrlanmasnda BMÇMS 10 Yllk Stratejisinde 
açklanan stratejik ve işlevsel amaçlar da dikkate alnarak 4 stratejik ve 7 işlevsel amaç 
belirlenmiştir. Bunlardan stratejik amaçlarn izlenmesi için 12 gösterge oluşturulmuştur. 
İşlevsel amaçlar başlğ altnda 74 eylem ve bu eylemlere dair 165 gösterge 
tanmlanmştr. ÇMUSEP’te ayrca göstergelerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan ya 
da katk sağlayacak 79 kurum/kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) açklanmştr. Bu 
kurumlarn 53’ü çeşitli bakanlklara bağl genel müdürlükler ya da daire başkanlklardr. 
Ek olarak ÇMUSEP’te 15 STK, 3 üniversite ve TÜBİTAK, 3 banka, 3 uluslararas kuruluş 
ve TRT paydaş olarak yer almaktadr. ÇMUSEP’in en önemli özelliklerinden biri eylem 
plannda sralanan göstergelerin izlenmesi ve raporlandrlmasnn da plann bir parças 
olmasdr. Bu amaçla Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) 
tarafndan web tabanl bir İzleme, Değerlendirme ve Raporlama (İDR) sistemi 
oluşturulmuştur. ÇMUSEP’te paydaş olarak yer alan kurum/kuruluş ve STK’lar 2014 
ylndan itibaren heryl yl içinde çölleşme/arazi tahribatnn önlenmesi için 
gerçekleştirdikleri eylem ve faaliyetleri raporlamaktadrlar. Ayrca ÇEM tarafndan İDR 
sisteminde raporlanan eylem ve faaliyetlerin değerlendirilmesi için dş uzmanlara 
değerlendirme raporu hazrlattrlmaktadr. Bu amaçla ilk değerlendirme raporu 2014 ve 
2015 yllar için hazrlanmş ve 2016 ylnda baslmştr. 2016 ylnda raporlanan eylem 
ve faaliyetlerin değerlendirilmesi içinse sunulan bu rapor hazrlanmştr. 

ÇMUSEP kapsamnda 2016 ylndaki faaliyetlerin değerlendirilmesi için öncelikle İDR 
sisteminde raporlanan faaliyetler incelenmiştir. Ancak ÇMUSEP’te göstergelerin 
gerçekleştirilmesi için tek bir yl değil çoğunlukla bir yldan daha uzun bir dönem 
öngörülmüştür. Örneğin 165 göstergeden 111’inin 2015-2018 yllar arasnda, 28’inin ise 
2015-2017 yllar arasnda tamamlanmas hedeflenmiştir. Dolaysyla sadece 2016 
ylndaki faaliyetlerin değerlendirilmesinin eylemlerin gerçekleşme durumunu net olarak 
ortaya koyamayacağ düşünülerek 2014-2016 yllar arasndaki tüm faaliyetler birlikte 
değerlendirilmiştir. Buna göre 2014 ylnda 25, 2015 ylnda 29 ve 2016 ylnda 24 
kurum/kuruluş ve STK tarafndan İDR sistemine raporlama gerçekleştirilmiştir. Üç yllk 
dönem içinde bir ya da daha fazla yl için veri girişinde bulunan paydaş saysnn 33 
olduğu, 46 paydaşn ise hiç raporlama yapmadğ belirlenmiştir. Raporlama yapan 
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paydaşlar 2014’te 120, 2015’te 110 ve 2016’da 106 gösterge ile ilgili olarak çeşitli 
faaliyetler yaptklarn beyan etmişlerdir. 2014-2016 yllarnda en az bir kere faaliyet 
raporlanan gösterge says 138, hiçbir faaliyet gerçekleştirilmeyen gösterge says ise 27 
olarak tespit edilmiştir. 

ÇMUSEP’in değerlendirilmesine öncelikle stratejik amaçlarn değerlendirilmesiyle 
başlanmştr. Bu kapsamda işlevsel amaçlar altnda açklanan eylem ve göstergelerin 4 
stratejik amaca ulaşmak için yeterli olduğu görülmüştür. Özellikle çölleşme, arazi 
tahribat, kuraklk, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilikle ilgili konularda kamuoyu 
oluşturma, bilinçlendirme, eğitim ve danşmanlk faaliyetlerine büyük önem verildiği, 
Türkçe ve farkl dillerde yazl ve görsel kaynaklarn hazrlandğ, çok sayda TV 
program, radyo konuşmalar ve basn açklamas yapldğ görülmektedir. Yine 
çölleşme, arazi tahribat ve kuraklk (ÇABUK) ile mücadele konusunda çok sayda 
projenin halen devam ettiği ya da tamamlandğ anlaşlmaktadr. Özellikle BMÇMS 12. 
Taraflar Konferansnn (COP12) Ankara’da düzenlenmesi ve toplant sonras Ankara 
Girişimi adl bir kararn alnmas oldukça önemlidir. Ankara Girişimi kapsamnda Arazi 
Tahribatnn Dengelenmesi (ATD) sürecinin uygulanmas hedeflenmektedir. Ülkemiz de 
bu kapsamda 2016 ylnda Türkiye Arazi Tahribatnn Dengelenmesi Ulusal Raporu 
(2016-2030) hazrlanmştr. Hazrlanan bu rapor BMÇMS tarafndan diğer ülkelere örnek 
olarak gösterilmiştir. Türkiye 2015-2017 yllar COP12 Dönem Başkanlğn yürütmüştür. 
Gerek başkanlk döneminde gerekse öncesinde ÇABUK konusundaki bilgi birikimi diğer 
ülkelere aktarmak için başta Afrika ülkeleri olmak üzere uluslararas toplantlar, eğitimler 
düzenlenmiş ve projeler gerçekleştirilmiştir.  

İşlevsel amaçlar değerlendirilirken göstergeler 2014-2016 yllar arasnda 
gerçekleşenler, 2017 ve 2018 yllar içinde gerçekleşebilecekler, gerçekleşmesi için 
fazladan çaba gerekenler ve gerçekleşmesi oldukça zor olanlar olmak üzere 4 başlkta 
incelenmiştir. Buna göre 165 göstergeden 89’unda ÇMUSEP’te öngörülen hedeflere 
ulaşldğ ve gerçekleşen bu hedeflerin birçoğu da zamanndan önce tamamlandğ 
belirlenmiştir. Ayrca henüz hedeflere ulaşlmasa da gerçekleştirilmesi için zaman 
bulunan 24 eylemin de süresi içinde tamamlanabileceği düşünülmektedir. Bununla 
birlikte 38 göstergenin gerçekleştirilmesine yönelik daha yoğun bir çabann 
gösterilmesine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir. İşlevsel amaçlarn değerlendirilmesi 
kapsamnda detayl olarak irdelenen bu göstergelerle ilgili olarak koordinatör kurumlarla 
iletişime geçilerek gerçekleşmelerin son durumu hakknda bilgi alnmas, gerekmesi 
durumunda hedeflerin revizyonu ya da ötelenmesi şeklinde kararlar alnmas önerilmiştir. 
Geriye kalan 14 göstergenin ise öngörülen zaman içinde tamamlanmasnn oldukça zor 
olduğu değerlendirmesi yaplmştr.  
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Sunulan 2016 Yl Değerlendirme Raporunda ayrca COP 13 toplantsnda imzalanan 
BMÇMS 2018-2030 Stratejik Çerçeve Belgesi de incelenmiştir. Belgede BMÇMS 10 
Yllk Stratejik Planda yer alan amaçlara “krlgan nüfus ve ekosistemlerin dayankllğn 
artrmak için kuraklğn etkilerini azaltmak, uyum sağlamak ve yönetmek” amacnn 
eklenerek stratejik amaç saysnn 5 çktğ görülmüştür. Ayrca bu amaçlarn 
göstergeleri de yenilenmiştir. Stratejik Çerçeve Belgesinde ve bu belgede yer alan 
amaçlarda Sürdürülebilir Kalknma Hedeflerinin (SKH) gerçekleştirilmesine ve ATD’ye 
ağrlk verilmiştir. Ayrca Stratejik Çerçevenin 15.3 numaral SKH yannda etkilenmiş 
nüfusun yaşam koşullarnn iyileştirilmesi ile ekosistem hizmetlerinin geliştirilmesine 
katkda bulunacağ da ifade edilmektedir. Bu yaklaşmlar Stratejik Çerçevenin vizyonuna 
da yansmştr.  

ÇMUSEP’in değerlendirilmesi sonucunda başarl çalşmalar yaplmasna rağmen baz 
faaliyetlerin raporlanmadğ, baz faaliyetlerin mükerrer raporlandğ görülmüştür. Çok 
sayda kurumunda raporlama yapmamasndan dolay ÇEM’in İDR Sistemi ile ilgili 
bilgilendirme yapmak amacyla paydaşlarla iletişme geçmesi önerilmiştir. Ayrca çok 
sayda göstergenin hedefine ulaşmas nedeniyle ÇMUSEP’in revize edilebileceği 
düşünülmektedir. Bu revizyonda baz göstergelerin daha net açklanmas, birimlerinin 
yllk olmas ve gösterge ile uyumlu hale getirilmesi, henüz gerçekleşmeyenlerin 
ötelenmesi ya da kaldrlmas yönünde öneriler getirilmiştir. Ayrca gerek gerçekleşen 
göstergelerin değerlendirilmesi gerekse BMÇMS Stratejik Çerçeve Belgesinin 
incelenmesi sonrasnda ÇMUSEP’in revizyonunda Sürdürülebilir Kalknma Hedeflerine 
ve ATD sürecine daha fazla ağrlk verilmesi, kadn ve gençlerin güçlendirilmesi ve 
katlmclklarnn arttrlmas, üniversite ve özel sektörler işbirliğinin eylem plannda daha 
fazla yer almas gerektiği kanaatine varlmştr. 
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1. GİRİŞ 
 

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plan-ÇMUSEP (2015-2023) Orman ve 
Su İşleri Bakanlğnca (OSİB), Kalknma Bakanlğ (KB), Gda Tarm ve Hayvanclk 
Bakanlğ (GTHB), Milli Eğitim Bakanlğ (MEB), Çevre ve Şehircilik Bakanlğ (ÇŞB) gibi 
ilgili Bakanlklar, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlar (STK) ile işbirliği yaplarak 
hazrlanmş ve Yüksek Planlama Kurulu’nun 2015/20 Sayl Karar ile kabul edilmiştir.  

Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Miletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (United 
Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD) Türkiye uygulamas olarak 
değerlendirilen ÇMUSEP (2015-2023), Türkiye’de çölleşme ve arazi tahribatyla 
mücadele kapsamnda belirlenen stratejik amaçlara ulaşlabilmesi için farkl kurumlar 
tarafndan yaplmas planlanan eylem ve çalşmalar tanmlamaktadr. Strateji ve eylem 
plannda yer alan ilgili kurumlar arasndaki koordinasyon ve eşgüdüm OSİB-Çölleşme ve 
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nce (ÇEM) sağlanmaktadr. 

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plannda belirlenen hedeflerin en üst 
seviyesini stratejik amaçlar oluşturmaktadr. Stratejik amaçlara ulaşmak için yaplmas 
gerekenler ise işlevsel amaçlar olarak tanmlanmaktadr. ÇMUSEP (2015-2023)’de 
Türkiye’nin kendi şartlarna özel olarak belirlenen 4 stratejik amaç ve stratejik hedeflere 
ulaşlmas bağlamnda tanmlanan 7 işlevsel amaç bulunmaktadr (Tablo 1). 

Tablo 1. Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plan (ÇMUSEP) 
2015-2023’da yer alan stratejik ve işlevsel amaçlar. 

Stratejik Amaçlar 

Stratejik Amaç 1 Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel nüfusun hayat koşullarnn 
iyileştirilmesi  

Stratejik Amaç 2 Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel ekosistemlerin koşullarnn 
iyileştirilmesi 

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

Stratejik Amaç 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 



2

Ç Ö L L E Ş M E  V E  E R O Z Y O N L A  M Ü C A D E L E  G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

 
14 

İşlevsel Amaçlar 

İşlevsel Amaç 1 Kamuoyu oluşturma, bilinçlendirme ve eğitim 
İşlevsel Amaç 2 Ulusal ve uluslararas eşgüdüm ve işbirliği 
İşlevsel Amaç 3 Politik çerçeve 
İşlevsel Amaç 4 Bilim ve teknoloji, izleme ve değerlendirme 
İşlevsel Amaç 5 Yönetsel yaplanma ve kurumsal kapasite geliştirme  
İşlevsel Amaç 6 Finansman 
İşlevsel Amaç 7 Sürdürülebilir arazi yönetimi  
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2. DEĞERLENDİRME 

 
Orman ve Su İşleri Bakanlğ Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 
tarafndan hazrlanan ÇMUSEP 2015-2023’de UNCCD 10 Yllk Stratejik Belgesine 
uygun olarak 4 stratejik amaç ve 7 işlevsel amaç tanmlanmştr.  Strateji kapsamnda 
hazrlanan hedeflerin en üst seviyesini oluşturan ve uzun bir dönemi kapsayan stratejik 
amaçlara ulaşlmas bağlamnda yaplmas gerekenleri tanmlayan işlevsel amaçlar 
altnda 74 eylem ve 165 gösterge bulunmaktadr.  

Bu değerlendirme raporunda, ÇMUSEP 2015-2023’de yer alan eylemler ile bu eylemlere 
ait göstergelerle ilgili 2016 ylnda gerçekleştirilen faaliyetlerin Türkiye Çölleşme ile 
Mücadele Ulusal Stratejisi’ni (TÇMUS) oluşturan stratejik amaçlara ulaşma, hizmet etme 
ve hedeflerin gerçekleşmesi açsndan katklar değerlendirilmiştir.  2016 Yl içerisinde 4 
stratejik amaca yönelik 7 işlevsel amaç altnda 61 eylem ve 106 gösterge ile ilgili 
faaliyetlerde bulunulmuştur.  
 
 
2.1. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plan 

(ÇMUSEP)’nda (2015-2023) Yer Alan Stratejik Hedeflere 
2016 Ylndaki Gerçekleşmeler Doğrultusunda Ulaşlp 
Ulaşlamadğnn Değerlendirilmesi 

 
 
ÇMUSEP 2015-2023’de 7 işlevsel amaç altnda açklanan eylemler, TÇMUS’nde 
tanmlanan 4 stratejik amaca ulaşlmak için genelde yeterli görülmüştür.  

Çölleşme ve arazi tahribat konusunda yeterli düzeyde bilgi, tecrübe ve teknolojiye sahip 
olan Türkiye’nin öncelikle ulusal kaynaklar etkin ve dinamik bir şekilde kullanarak tüm 
resmi ve sivil organlaryla TÇMUS’de hedeflenen stratejik amaçlara odaklanmas, diğer 
yandan da sahip olduğu kapasiteyi bölgesel ve evrensel ölçekte diğer bölge ve Dünya 
ülkeleriyle etkin bir iletişim, eşgüdüm ve koordinasyon sağlayarak paylaşmas ve liderlik 
etmesi büyük yararlar sağlayacaktr. 

Çölleşme ve arazi tahribatyla mücadele ve doğal kaynaklarn sürdürülebilir kullanm 
bağlamnda belirlenen stratejik amaçlara ulaşlabilmesi her şeyden önce mücadele ve 
sürdürülebilirlik kapsamndaki çalşmalar bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri ile 
yaygnlaştrmak ve mücadele bağlamnda destek ve katklar arttrmakla mümkün 
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olabilir. Stratejik amaçlar çerçevesinde işlenen çölleşme, arazi tahribat, kuraklk, iklim 
değişikliği ve biyolojik çeşitlilikle ilgili konularda kamuoyu oluşturma, bilinçlendirme, 
eğitim ve danşmanlk faaliyetlerine büyük önem verildiği, Türkçe ve farkl dillerde yazl 
ve görsel kaynaklarn hazrlandğ, çok sayda TV program, radyo konuşmalar ve basn 
açklamas yapldğ görülmektedir. Çölleşme ve arazi tahribatyla mücadele kapsamnda 
oldukça önem arz eden Arazi Tahribatnn Dengelenmesi (ATD), Sürdürülebilir Arazi 
Yönetimi (SAY) ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY)  konularnda hazrlanan poster, 
broşür, klavuz ve raporlar ile Ankara Girişimi Eylem Plan 2016, ÇABUK AFRİKA, 
COP12 Türkiye Yan Etkinlik Salonu Bildirileri, ÇMUSEP 2014-2015 İlerleme Raporu ve 
Gediz Havzas Araştrma Raporu gibi kaynaklar oldukça yararl bulunmuştur. Özellikle 
aşr sulama, erozyon, arazi toplulaştrmas, evsel kaynakl atk sularn tarmsal 
sulamada kullanm, seralarda sulama teknikleri ve basnçl sulama sistemlerinin 
işletilmesi konularnda hazrlanan poster ve broşürler, çevre bilinci konusunda toplumda 
farkndalk yaratmak amacyla yaplan programlar, yetiştiricilik, otlatma sistemleri-çayr-
mera kültürü, iyi tarm uygulamalar, üretim işçiliği teknik esaslar, iş sağlğ ve güvenliği 
vb. konularda yürütülen eğitim, bilinçlendirme ve danşmanlk hizmetleri ile çölleşme ve 
arazi tahribatyla mücadele süreçlerinin örgün ve yaygn eğitimde kullanlmak üzere 
üretilen eğitim destek materyalleri dikkat çekmektedir. Teknik eğitimler kapsamnda tarla 
okullarnda uygulamal verilen entegre mücadele eğitimlerinin son derece etkin sonuç 
verdiği bildirilmektedir. Dolaysyla, bu tür faaliyetlerin arttrlmasnda yarar 
görülmektedir. Diğer yandan, STK, BTK ve özel sektör tarafndan gerçekleştirilen 
kampanya ve projelerin says da önemsenecek düzeydedir. Bu arada, eğitim-
bilinçlendirme çalşmalar ve danşmanlk hizmetleri bağlamnda çölleşme, arazi 
tahribat, kuraklk, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilikle ilgili konularda 
üniversitelerimizden daha fazla destek sağlanabilmesi önemli görülmektedir.     

Çölleşme ve arazi tahribatnn engellenmesi kapsamnda, doğal kaynaklarn korunmas, 
sürdürülebilir arazi ve doğal kaynak yönetimi, iklim değişikliğine uyum ve ekosistem 
direncinin artrlmasna yönelik bölgesel ve ulusal ölçekte farkl birimler tarafndan 2016 
yl içerisinde yürütülen tamamlanmş veya devam eden çok önemli ve başarl 
çalşmalar mevcuttur. Bu projeler arasnda; ÇEM ve TÜBİTAK-BİLGEM işbirliği ile 
yürütülen Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (HIDS) 
kapsamnda 2015 ylnda geliştirilen Türkiye Çölleşme Modeli (TÇM)’nin Doğrulama ve 
Kalibrasyonu projesi özel bir öneme sahiptir. TÇM’nin doğru ve güvenilir sonuç 
üretebilen bir model olarak ortaya konulmasyla, arazi tahribat ve çölleşme riskinin 
havza ölçeğinde belirlenmesi, haritalanmas ve izlenmesi yan sra ülkemizin doğal 
kaynaklarn korumaya, çölleşme olgusunu en az düzeye indirmeye, krsaldan göçün 
önlenmesine ve krsal yoksulluğun en az düzeye indirilmesine yönelik oluşturulan yatrm 
projelerinin önceliklendirilmesi ile ulusal kalknma ve hükümet programna entegre 
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faaliyetlerin uygulanmasna altlk oluşturulmuş olunacaktr. Ayrca, TÇM çölleşme ile 
mücadele eden ve etmeye çalşan ülkeler için de örnek bir çölleşme modeli olarak 
hizmet edebilecektir. TÇM-Doğrulama ve Kalibrasyonu projesi havza esasl saha 
çalşmalarna 2016 yl içerisinde Gediz Havzas, Konya Kapal Havzas ve Doğu 
Akdeniz Havzas ile devam edilmiş ve son dönemde saha çalşmalar tamamlanan 
Yeşilrmak Havzas ve Frat-Dicle Havzas da validasyon çalşmalarna başaryla 
eklenmiştir. Tamamlanan 5 pilot saha çalşmas sonunda yaplan değerlendirmelerde, 
TÇM’nin % 90 güven aralğ içinde mikro havzalar baznda  % 84 tutarl sonuç verdiği 
belirlenmiştir. Ülkemize özgü, coğrafi tabanl, mevcut durum itibariyle 4 ana kritere (iklim, 
toprak, arazi örtüsü ve kullanm, topografya ve jeomorfoloji) ileriye yönelik olarak da bu 
kriterlere ek 3 ana kritere (su, sosyo-ekonomi, yönetim) ait göstergelerin arazi tahribat 
ve çölleşme üzerine interaktif etkilerini dinamik bir yapda matematiksel olarak 
tanmlayan Türkiye Çölleşme Risk Modeli kullanlarak elde edilen Türkiye Çölleşme Risk 
Haritas Şekil 1 de görülmektedir. 
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Şekil 1. Türkiye Çölleşme Risk Modeli (TÇM) kullanlarak elde edilen Türkiye Çölleşme Risk Haritas 
(TÜBİTAK-BİLGEM-YTE, 2017).  
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Çölleşme ve arazi tahribatnn izlenmesi bağlamnda toprak organik karbon stoklarndaki 
değişimin belirlenmesi önemli bir araçtr. Toprak karasal karbon depolama havuzlarnn 
en büyüğüdür ve depolama kapasitesi atmosferinkinin yaklaşk iki katdr. Bu nedenle 
toprak karbonundaki kazanm ve kayplarn atmosferik CO2 konsantrasyonu üzerine 
etkisi oldukça büyüktür. Dolaysyla, toprak organik karbonunun yersel ve zamansal 
değişiminin belirlenmesi ve izlenmesi büyük önem taşmaktadr. Bu kapsamda, GTHB-
TAGEM tarafndan FAO destekli “Türkiye Topraklarnn Baz Verimlilik Özellikleri ve 
Organik Karbon (TOK) İçeriğinin Coğrafi Veritabannn Oluşturulmas” projesi 
yürütülmektedir. Ayrca, 2016 yl içerisinde ÇEM ve TÜBİTAK-BİLGEM arasnda Türkiye 
Toprak Organik Karbonu (TOK) Modeli ve Haritalanmas projesi sözleşmesi imzalanmş 
ve TOK haritasnn oluşturmasna veri paylaşm noktasnda konu paydaşlaryla 
(TAGEM, TRGM, OGM ve DSİ) bir protokol hazrlanmştr. 

Diğer yandan, ÇEM-ÇMDB tarafndan ulusal ölçekte Türkiye Arazi Tahribatnn Open 
Foris/Collect Earth Program ile Raporlanmas projesi yürütülmektedir. Proje 
kapsamnda Google ve FAO ortaklğ ile yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin 
kullanldğ Collect Earth metodu yardmyla son 15 yllk vejetasyon takibi yaplarak bir 
izleme sisteminin kurulmas planlanmaktadr. Bu bağlamda, her ne kadar 2016 yl 
faaliyetleri kapsamnda yer almasa da 2017 Nisan ay içerisinde TÜBİTAK-BİLGEM ve 
ÇEM tarafndan başlatlan “Ulusal Arazi Örtüsü Snflandrma ve İzleme Sistemi (UASİS) 
Fizibilite Projesi” ülkesel ölçekte arazi örtüsü snflarnn belirlenmesi ve belirlenen 
snflardaki değişimin sürekli ve sürdürülebilir bir sistem dahilinde izlenmesine olanak 
sağlayacak heyecan verici bir proje olarak dikkat çekmektedir.  

Ülkemizde çölleşme, arazi tahribat ve erozyon ile iklim değişikliğine bağl olarak artan 
sel ve taşkn olaylar, heyelan ve çğ tehlikesi, taş ve kaya yuvarlanmas ciddi anlamda 
mal ve can kayplarna yol açmaktadr. Bu kapsamda 2016 ylnda OGM tarafndan 
koruma ve önleme amaçl 53 adet yukar havza sel kontrol çalşmas ile baraj ve gölet 
rezervuarlarnn havzalarndaki erozyondan kaynaklanan siltasyon sonucu dolmalarn 
önlemek veya azaltmak maksadyla 100 adet yeşil kuşak baraj havzas ağaçlandrma 
çalşmas gerçekleştirilmiştir. Ayrca, ÇEM-EPDB tarafndan 7 adet sel kontrol projesi, 3 
adet çğ kontrol projesi, 8 adet heyelan kontrol projesi,  6 adet baraj kenar yeşil kuşak 
ağaçlandrma projesi, 10 adet tarla kenar ağaçlandrma projesi, 1 adet maden sahas 
rehabilitasyon projesi ve 1 adet taş ve kaya yuvarlanmalar projesi hazrlanarak 
yürütülmek üzere OGM ye teslim edilmiştir.  

Çölleşme ve arazi tahribatn engellemek amacyla yenilikçi bakş açlar ve tekniklerin 
geliştirilmesine yönelik stratejiler Türkiye’nin ulusal ve uluslararas platformlarda 
çölleşme ve arazi tahribatyla mücadeledeki gayret ve başarlarnn paylaşlmasnda 
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önemli düzeyde rol oynayacaktr. Bu kapsamda çölleşme ve arazi tahribatna neden olan 
doğal kaynak kullanm alşkanlklarnn belirlenmesi, çölleşmenin ekonomi üzerine olan 
etkisinin değerlendirilmesi, süreçlerin cinsiyet üzerine etkilerinin ortaya konulmas gibi 
pek çok önemli konunun raporlandğ çktlar (UNCCD-PRAIS Etkilenmiş Ülke Raporu, 
UNCCD-PRAIS Gelişmiş Ülke Raporu, Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem 
Plan 2014-2015 İlerleme Raporu,  Çölleşme İle Mücadele İstatistikleri Raporu) son 
derece önemli görülmektedir. 

 
Stratejik Amaç 1: Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel nüfusun hayat koşullarnn 

iyileştirilmesi 
 
Bu stratejik amaç, BMÇMS 10 Yllk Stratejik Belgesinde sadece çölleşme ve arazi 
tahribatndan etkilenmiş nüfusun hayat koşullarnn iyileştirilmesi bağlamnda ele 
alnrken, TÇMUS’de çölleşme ve arazi tahribatndan etkilenmiş nüfusun hayat 
koşullarnn iyileştirilmesine ek olarak etkilenmesi muhtemel nüfusun hayat koşullarnn 
iyileştirilmesi de stratejik amaç kapsamna alnmştr. Bu yaklaşm, sorunun sorun olarak 
ortaya çkmasnn öncesinde kontrol altna alnmas veya etkisinin minimize edilmesi 
anlamnda sosyal bir alg olarak değerlidir.    
 
Bu stratejik amaca ulaşlmas kapsamnda tanmlanan işlevsel amaçlara yönelik eylem 
ve faaliyetler, bir yandan çölleşme ve arazi tahribatndan etkilenmiş veya etkilenmesi 
muhtemel nüfusun doğal kaynaklar kullanm/tüketim alşkanlklar ile mücadele süreç ve 
faaliyetlerine etkin katk ve katlmlarnn sağlanmas konularnda eğitim ve 
bilinçlendirme çalşmalarn öngörmekte ve diğer yandan çölleşme ve arazi tahribatnn 
önlenmesi, kuraklğn etkilerinin azaltlmas ve etkilenen alanlarn iyileştirmesi yoluyla 
etkilenen ve/veya etkilenmesi muhtemel nüfusun yerinde kalknmasn sağlayacak 
finansman kaynaklarnn geliştirilmesi ve teknoloji transferinin sağlanmasn 
hedeflenmektedir. Özellikle çölleşme ve arazi tahribat süreçlerinden etkilenmiş ve 
etkilenmesi muhtemel topluluklarn doğal kaynaklarla ilişkilerinin ve sosyo-ekonomik 
durumlarnn belirlenmesi, çölleşmenin ekonomi üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi 
ve süreçlerin cinsiyet üzerine etkilerinin ortaya konulmas bakmndan önemli eylemlere 
yer verilmiştir.      
 
Etkilenen alanlarda yaşayan insanlarn Çölleşme-Arazi Tahribat ve Kuraklğa (ÇABUK) 
ilişkin çevresel ve sosyo ekonomik hassasiyetinin azaltlmas temel hedeftir. Bu 
kapsamda öncelikle orman, tarm ve mera arazilerinin sürdürülebilir kullanm ile toprak 
ve su kaynaklarnn korunmasna yönelik bilinçlendirme çalşmalar oldukça önemli bir 
yer tutmaktadr. Ancak bu tür bilinçlendirme ve eğitim çalşmalarnda krsal yaşamn 
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lokomotifi olan kadn ve gençlerin aktif katlm ve desteklerinin sağlanmasnda büyük 
yarar vardr.    
 
Bu kapsamda 2016 yl içerisinde tarmsal danşmanlk hizmeti verilen çiftçi/işletme 
saysnda önemli bir artş sağlanmş (47.475 adet), ayrca 154 adet tarmsal işletmeye 
korumal tarma yönelik eğitim verilmiş, iyi tarm uygulamalar ve organik tarm 
konularnda ise 5834 kişiye eğitim sunulmuştur. Tarmsal yenilik ve bilgi sistemi 
kapsamnda çiftçilerin problemlerinin giderilmesine yönelik 72 adet proje başaryla 
yürütülmüştür. Entegre biyolojik mücadele, çayr-mera tahribatnn azaltlmas, bilinçli su 
kullanma, toprak ve su kaynaklarnn korunmas konularnda hem Tarla Okullarnda 
kadn ve erkek çiftçilere hem de farkl eğitim programlaryla ilgili kesimlere verilen eğitim 
ve bilgilendirme çalşmalar oldukça değerlidir.       
 
Çölleşme ve arazi tahribatyla mücadelede etkilenen ve/veya etkilenmesi muhtemel 
orman köylüsünün sosyo-ekonomik yönden kalkndrmak amacyla gelir kaynaklar 
çeşitliliğini artrmak, istihdam sağlamak ve orman köylüsünün orman üzerindeki 
basksn azaltmak amacyla sağlanan hibe ve kredi destekleri, ayrca tarm arazilerinin 
sürdürülebilir kullanm açsndan toprağ koruyucu teknik ve uygulamalar ile verimli 
sulamaya yönelik teşvik ve destekler takdire layktr. Bu bağlamda kredi sağlanan orman 
köylüsü says 12.000’nin üzerinde, basnçl sulama götürülen alan büyüklüğü ise 20.000 
hektardr. Mera slah amenajman proje desteklerinden faydalanan belediye ve köylerin 
saysndaki artşlar, biyolojik ve biyoteknik mücadele teşviklerinden faydalanan işletme 
says ve Çevre Amaçl Tarmsal Arazilerin Korunmas (ÇATAK) programndan 
yararlanan çiftçi ve işletmelerin says oldukça memnuniyet vericidir.  
 
Çölleşme ve arazi tahribatndan etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel nüfusun hayat 
koşullarnn iyileştirilmesi stratejik amacna, mevcut işlevsel amaç ve eylemler 
kapsamnda ulaşlmas mümkün görülmektedir. Ancak özellikle etkilenen nüfusun 
yaplan mücadele bağlamnda gerçekleştirilen eylem ve faaliyetler ile sağlanan yllk 
veya periyodik (örneğin 5 yllk) iyileştirme oranlar ve buna bağl sosyo-ekonomik 
göstergeler tespit edilmelidir.  Örneğin; “basnçl sulama sonras ürün artş ve buna 
bağl ekonomik karllk oran nedir?” “Hibe, destek ve teşviklerden dolay çölleşme ve 
arazi tahribatndan etkilenmiş ve/veya etkilenmesi muhtemel nüfusun göç ve istihdam 
trendi nedir?” gibi.  
 
Çölleşme, arazi tahribat ve çevre kirliliğinden etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel 
nüfusun hayat koşullarnn iyileştirilmesi bağlamnda çevre kirliliğine neden olan her türlü 
atğn bertarafna ilişkin politikalarn etkin kullanmnn yaygnlaştrlmas ve gerekli 
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önlemlerin ivedilikle alnmas gereklidir. ÇŞB-ÇYGM tarafndan düzenli depolama sahas 
ile hizmet edilen belediye nüfus oran hedeflenen %71 orann yakalamştr. Bu gelişme 
oldukça ümit vericidir. Buna karşlk, su tasarrufu ve çevre kalitesi açsndan önemli olan 
kentsel atksularn artm ve yeniden kullanlmas ile ilgili daha ciddi admlarn 
atlmasnda yarar görülmektedir.  ÇŞB-ÇYGM raporlarna göre Ülkemizde bugün için 
toplam kentsel atksu miktar 10.453.315 m3 gün-1 ancak artlan atksu miktar 123.400 
m3 gün-1 dür. Yani yurt genelinde artlan atksuyun toplamda sadece %1.18’i geri 
kazanlmaktadr.  
 
Çölleşme ve arazi tahribat ile mücadele açsndan orman köylüsünün sosyo-ekonomik 
yönden güçlendirilmesi yoluyla orman köylüsünün ormana bağmllğnn arttrlmas ve 
orman üzerindeki basksnn azaltlmas esas alnmaldr. 2016 yl içerisinde OGM-
ORKÖY faaliyetleri kapsamnda sosyal nitelikli desteklerden 5367 aileye yaklaşk 20 
milyon TL ve ekonomik nitelikli desteklerden 6942 aileye yaklaşk 130 milyon TL destek 
verilmiş olup bu desteklerin yaklaşk 1/5’i hibedir. Bu tür faaliyetler takdir edilirken, artan 
oranlarda sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için mutlaka verilen hibe ve kredili 
desteklerin orman köylüsüne sosyo-ekonomik açdan getirilerinin ve orman-insan 
ilişkileri açsndan da değerlendirilmesinin belirli periyotlarla yaplmas büyük önem arz 
etmektedir. OSİB-OGM tarafndan yürütülen ve mikro havzalarda doğal kaynak 
tahribatnn önüne geçerek krsal yoksulluğu azaltmak ve bu yolla doğal kaynaklara olan 
basklar minimize etmeyi hedefleyen “Murat Nehri Havzas Rehabilitasyon Projesi-
MNHRP” ve “Çoruh Nehri Havzas Rehabilitasyon Projesi- ÇNHRP” sosyo-ekonomik 
açdan son derece önemli çalşmalardr. Sosyo-ekonomik odakl her iki rehabilitasyon 
projesi ile mikro havzalarda doğal kaynak tahribatnn önüne geçilerek havzann üst 
ksmnda yaşayan halkn yoksulluğunun azaltlmas ve böylece çölleşme ve arazi 
tahribatndan etkilenen nüfusun hayat şartlarnn iyileştirilmesini hedeflenmektedir. 
 
İklim değişikliğine uyum,  doğal kaynaklarn korunmas, sürdürülebilir arazi ve doğal 
kaynak yönetimi çerçevesinde toplum yararna yürütülen restorasyon ve iyileştirme 
çalşmalar ile ilgili programlar sosyo-ekonomik açdan büyük önem taşmaktadr. Bu 
bağlamda, İŞKUR tarafndan OSİB’na tahsis edilen Toplum Yararna Program (TYP) ve 
TYP çalşan saysndaki program says bir önceki yla göre azalmş olmasna rağmen 
yine de önemlidir. 2016 ylnda TYP says 872 ve TYP çalşan says 45.015’dir. 
 
Çölleşme ve arazi tahribatndan etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel nüfusun hayat 
koşullarnn iyileştirilmesi stratejik amacna yönelik olarak krsal kalknma politikalarnn 
geliştirilmesi ve yaygnlaştrlmas, krsalda gelir kaynaklarnn çeşitlendirilmesi, orman 
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ürünleri, arclk, seraclk, süt sğrclğ vb. faaliyetlerin teşvik edilmesi ve 
yaygnlaştrlmas son derece önemlidir.  
 
 
Stratejik Amaç 2: Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel ekosistemlerin koşullarnn 

iyileştirilmesi  
 
Stratejik Amaç 1’de olduğu gibi Stratejik Amaç 2 kapsamnda da TÇMUS’de çölleşme ve 
arazi tahribatndan etkilenmiş ekosistemlerin koşullarnn iyileştirilmesine ek olarak 
etkilenmesi muhtemel ekosistem koşullarnn iyileştirilmesi de öngörülmektedir.  
 
Çölleşme ve arazi tahribat ile mücadele bağlamnda öncelikle etkilenmiş ve riskli 
alanlarn belirlenerek ekosistem koşullarnn iyileştirilmesi çalşmalarna bu alanlardan 
başlanlmas gerekmektedir. Bu hedefe ulaşma yolunda, ülkesel ölçekte Türkiye 
Çölleşme ve Arazi Tahribat Risk Haritas ile Türkiye Güncellenmiş Erozyon Risk 
Haritasnn hali hazrda tamamlanmş olmas büyük bir başardr. Ayrca, 2016-Ağustos 
ay içerisinde HİDS yazlm tamamlanarak Bakanlk sunucularna yüklenmiştir. Diğer 
yandan, Türkiye’nin tarmsal veri tabannn oluşturulmas ve mera bilgi sisteminin 
(MERBİS) genişletilmesi önemli gelişmeler olarak görülebilir. 2016 yl itibariyle 
MERBİS’e dahil edilen alan büyüklüğü 7.000.000 hektardr. Ayrca, Tarmsal Kuraklk 
Eylem Plan çerçevesinde kuraklk riski bulunan bölgelerde 106 adet gölet tamamlanmş 
ve 15 adet toprak nem ölçüm istasyonu kurulmuştur. Toprak nem ölçüm istasyon 
saysnn özellikle kurak ve yar kurak iklim bölgelerinde yaygnlaştrlmas acil eylem 
olarak dikkate alnabilir.     
 
Çölleşme ve arazi tahribat nedeniyle etkilenmiş ekosistemlerin koşullarnn iyileştirilmesi 
çalşmalar kapsamnda 2016 yl içerisinde oldukça önemli faaliyetler yürütülmüş ve 
projeler gerçekleştirilmiştir. Erozyon riski açsndan öncelikli yaklaşk 100.000 hektar 
alanda erozyon kontrolü çalşmalar tamamlanmş ve 12.778 hektar orman içi mera 
olmak üzere yaklaşk toplam 58.000 hektarlk bir alanda mera slah çalşmalar 
yürütülmüştür. Ayrca, önemli sayda entegre havza rehabilitasyon projesi, nehir havzas 
yönetim plan, yeşil kuşak ağaçlandrma çalşmalar ile korunan baraj havzalar 
geliştirme projeleri ve sel havzas slah projeleri başaryla gerçekleştirilmiştir.   OSİB-
OGM tarafndan 2016 yl içerisinde 100 yeşil kuşak baraj havzas ağaçlandrmas 
yaplmş olup, yukar havza sel kontrolü çalşma says ise 53’tür. Diğer yandan, tarm 
arazilerinin ve mera alanlarnn sürdürülebilir arazi yönetimi ilkeleri çerçevesinde 
bütüncül ve katlmc bir yaklaşmla korunmas, geliştirilmesi ve iyi tarm uygulamalarnn 
yaygnlaştrlmas amacyla önemli bir alanda arazi toplulaştrma ve tarla içi geliştirme 



12

Ç Ö L L E Ş M E  V E  E R O Z Y O N L A  M Ü C A D E L E  G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

 
24 

çalşmas, arazi slah (tuzlu ve alkali alanlar), su hasad teknik ve teknoloji çalşmalar, 
kuraklk ve tuzluluğa dayankl bitki türlerinin belirlenmesine yönelik araştrma ve 
uygulama çalşmalar ve basnçl sulama sisteminin entegrasyonu çalşmalar 
gerçekleştirilmiş ve rüzgâr erozyonu ile mücadele kapsamnda 2 adet proje 
hazrlanmştr. GTHB-TRGM tarafndan 417.498 hektar 2016’da olmak üzere toplam 
5.400.283 hektar ve OSİB-DSİ tarafndan ise 2016 yl içerisinde 19.254 hektar alanda 
arazi toplulaştrma çalşmalar başaryla tamamlanmştr. TRGM tarafndan yaklaşk 
1500 hektarlk bir alanda kapal drenaj uygulamalaryla sorunlu tuzlu-alkali tarm arazisi 
slah edilmiştir. DSİ tarafndan 2016 ylnda sulamaya açlan 122.776 ha alann % 94’ü 
basnçl-borulu sistemle gerçekleştirilmiştir. GTHB-BÜGEM tarafndan ÇATAK program 
kapsamnda yürütülen minimum toprak işlemeli tarm, toprak ve su yapsnn korunmas 
ile erozyonun engellenmesi ve çevre dostu tarm teknikleri ve kültürel uygulamalar gibi 
faaliyetlerin uygulandğ il saysnda, tercih eden üreticilerin saysnda ve uygulama alan 
miktarnda gerçekleşen artşlar önemli gelişmelerdir. Bu bağlamda 2016 ylnda 51 İlde 
toplam 29.779 üreticiye 112.754.984 TL destekleme ödenmiştir. Ayrca BÜGEM 
raporlamalarna göre 2016 ylnda iyi tarm uygulamalar yapan üretici says 55.609 ve 
organik tarm faaliyeti yürüten müteşebbis says 67.000'dir. Bu saylarn giderek artmas 
çölleşme ve arazi tahribatna karş daha duyarl ve toprağa dost bir toplum olma yolunda 
ilerlemenin sinyallerini vermektedir. Kuraklk ve tuzluluğa dayankl türlerin 
belirlenmesine yönelik TAGEM ve OGM tarafndan belirli sayda Ar-Ge projesi 
yürütülmekle birlikte bu içerikte SAY ve SOY yaklaşml projelerin daha fazla 
desteklenmesi ve yaygnlaştrlmas önemlidir. Sürdürülebilir arazi yönetimi kapsamnda 
organik gübre kullanmnn yaygnlaştrlmas anahtar faktörlerden biridir. Bu konuda 
maalesef 2016 yl içerisinde herhangi veri tespiti yaplmadğ gibi hiçbir eğitim program 
da gerçekleştirilmemiştir.   
 
OSİB-OGM envanter verilerine göre Ülkemizde yaklaşk 10 milyon hektar bozuk ve yar 
bozuk karakterde verimsiz orman alan bulunmaktadr. Bu alanlarn rehabilitasyon ve 
ağaçlandrma çalşmalar ile verimli hale getirilmesi büyük önem taşmaktadr. Bu 
bağlamda, bozulmuş orman alanlarnn sürdürülebilir orman yönetimi kriterleri 
çerçevesinde yeniden imar edilmesi kapsamnda rehabilite edilen ve ağaçlandrlan alan 
büyüklüğü, SOY sertifikas alan ve fonksiyonel amenajman plan tamamlanan orman 
alan miktar oldukça memnuniyet vericidir. OSİB-OGM tarafndan 2016 ylnda toprak 
işlemesi, ekim, dikim, koruma, canlandrma kesimi vb. çalşmalar yaplarak rehabilite 
edilen bozuk orman alan miktar 100.000 hektardan ve ağaçlandrlan alan miktar ise 
60.000 hektardan daha fazladr. OSİB-OGM ve MEB-HBÖGM arasnda imzalanan 
"Ağaçlandrma Faaliyetleri Yürütülmesine İlişkin Protokol" kapsamnda 2016 ylnda 81 il 
ve 942 ilçede 12.656 okulun öğretmen, öğrenci ve velileriyle birlikte il ve ilçelerin 
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belirlediği arazilere ağaç dikilmiştir. Bu tür faaliyetler geleceğin sahibi gençlerimizin 
doğaya, çevreye, ağaç ve toprağa daha güçlü sarlmasna ortam hazrlamas 
bakmndan son derece önemli ve etkili programlardr. Diğer yandan, çölleşme ve arazi 
tahribatyla mücadele kapsamnda makilik alanlarn etkin yönetilmesi ve bozkr yaşam 
ortamlarnn etkin yönetim planlamas ile ilgili geliştirilen ve/veya güncellenen proje ve 
yönetim planlar ile ekolojik karakteri ksmen veya tamamen bozulmuş sulak alanlarda 
yürütülen restorasyon ve iyileştirme çalşmalar oldukça değerlidir. Bu projeler arasnda 
yer alan Türkiye’nin Bozkr Ekosistemlerinin Korunmas ve Sürdürülebilir Yönetimi 
Projesinin uygulama birimi FAO-Türkiye ve Orta Asya Alt Bölge Ofisi olup OSİB-
DKMPGM ve GTHB-BÜGEM iki faydalanc kuruluş olarak yer almaktadr.  
 
Tarm ve mera alanlarnda iklim dostu tarm uygulamalar, orman arazilerinde biyolojik 
çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin entegrasyon çalşmalar, korunan alanlarda yönetim 
planlarnn hazrlanmas ve Tür Koruma Stratejisi kapsamnda koruma eylem planlarnn 
uygulamaya konulmas ile ilgili faaliyetler çölleşme ve arazi tahribat süreçlerinde 
etkilenmiş ve/veya etkilenmesi muhtemel ekosistemlerin koşullarnn iyileştirilmesi 
stratejisi amaç ve ilkeleri doğrultusunda önemli bulunmuştur. Tarm arazilerinin 
sürdürülebilir kullanm açsndan çevreyle dost tarmsal uygulamalara yönelik teşvik ve 
desteklerin arttrlmas bağlamnda GTHB-TRGM tarafndan ülke genelinde 20.000 
hektarn üzerinde bir alanda basnçl sulama sistemi kurulumu ile ilgili hibe 
sözleşmelerinin imzalanmş olmas önemli bir gelişmedir. 
 
Orman, tarm ve mera ekosistemlerinin iyileştirilmesine yönelik koruma ve restorasyon 
çalşmalar yan sra su kaynaklarnn da kalite ve miktar açsndan korunmas, 
sulamadan dönen drenaj sularnn kalitesinin iyileştirilerek sulamada yeniden 
kullanlmas ve su kalitesinin izlenmesi bağlamnda havzalara özgü koruma planlarnn 
hazrlanmas son derece önemlidir. Diğer yandan, doğal kaynaklarn korunmasnda 
modern teknolojiye dayal izleme ile birlikte erken uyar sistemlerinin geliştirilmesi de 
oldukça önemlidir. OGM kaytlarna göre son 3 yl (2014-2016) içerisinde vuku bulan 
7.487 adet yangnda 15.492 ha alan zarar görmüş ve yangn başna ortalama yanan 
alan 2,07 ha olarak gerçekleşmiştir. Orman yangnlaryla mücadelede etkinliğin 
artrlmas bilinciyle OGM tarafndan erken uyar sistemine dahil edilen orman alan 
büyüklüğü hali hazrda 12,5 milyon hektar olup oldukça memnuniyet vericidir. Benzer 
içerikte tarmsal konulara yönelik erken uyar sistemlerinin de geliştirilmesi 
sağlanmaldr. Bu kapsamda, GTHB-GKGM tarafndan 2016 ylnda 9 adet elektronik 
tahmin erken uyar sisteminin alnmş olmas iyi bir gelişmedir. 
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Çölleşme ve arazi tahribat ile mücadelede tespit, onarm ve izleme çok önemlidir. Bu 
nedenle çölleşme ve arazi tahribatndan etkilenmiş ve riskli alanlarn belirlenmesini 
müteakiben bu alanlarda ekosistem koşullarnn iyileştirilmesine yönelik uygulanan 
faaliyetlerin zamansal ve mekânsal olarak izlenmesi büyük önem taşmaktadr.  Bu 
kapsamda, ÇEM tarafndan geliştirilen Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin 
Geliştirilmesi Projesi tespit, onarm ve izleme süreçlerinin tam analizine imkân 
verebilecek niteliktedir. Orman sağlğnn izlenmesi kapsamnda hazrlanan orman risk 
raporlar da bu bağlamda çok önemlidir. Ayrca, orman ekosistemlerinin etkin bir şekilde 
izlenebilmesi amacyla, 2016 yl içerisinde 800 hektarlk bir alanda orman envanteri 
çkarlmş, Seviye I ve Seviye II düzeyinde yaklaşk 900 daimi gözlem noktas seçilerek 
etkilenen alanlarn izlenmesine donanmsal altyap oluşturulmuştur. Diğer yandan, 
kuraklğn izlenmesinde etkinliği artrabilmek için 2016 yl içerisinde 231 adet otomatik 
meteoroloji gözlem istasyonu ve 2 adet meteoroloji radar kurulmuştur. Bu saylarn 
artrlarak tüm coğrafik alanlarmz temsil edebilecek düzeye getirilmesine stratejik 
açdan öncelik verilmelidir.  
 
Diğer yandan, çölleşme ve arazi tahribat olgusunun hem resmi ve özel tüm eğitim 
kurumlarnda yürütülen örgün ve yaygn eğitim programlarnda işlenmesi, hem de sivil 
toplum kuruluşlarnn, bilim ve teknoloji kurumlarnn ve özel sektörün kampanya ve 
projeleri araclğ ile tantmnn sağlanmas, çölleşme ve arazi tahribatyla topyekûn bir 
mücadele gücü oluşturacaktr. Bu kapsamda, çölleşme ve arazi tahribatyla mücadeleyi 
destekleyici siyasal ve hukuksal ortamn hazrlanmas ile ilgili çalşmalara 2016 yl 
içerisinde devam edilmiştir. Çevre düzeni planlarnda, bütünleşik ky yönetimi 
çalşmalarnda ve toprak koruma projelerinde çölleşme ve arazi tahribat önceliklerini 
içermesinin sağlanmas ile ilgili kurumlar aras düzenleyici protokollerin imzalanmas 
önemli bir gelişmedir. Ayrca, çölleşme ve arazi tahribatyla mücadele konusundaki 
hukuki-mali ve sosyo ekonomik engellerin tespitine yönelik 3 farkl özel ihtisas ve 
çalşma grubunun oluşturulmuş olmas da 2016 ylnn bu işlevsel amaca yönelik önemli 
bir çktsn oluşturmaktadr. Çölleşme ve arazi tahribat konularnda karşlaşlan 
sorunlar giderecek mevzuat temelli tedbirlerin hayata geçirilmesi hususunda sadece 
orman arazilerinin amaç dş kullanm ve özel ağaçlandrma, tarmsal ormanclk ve 
odun dş orman ürünleri konularnda mevzuat düzenlemesi yaplabilmiştir. Oysa bu 
bağlamda özellikle tarm ve mera arazilerinin amaç dş kullanlmasnn önlenmesine 
yönelik mevzuat düzenlemelerine şiddetle ihtiyaç duyulmaktadr. I.ve II. Snf tarm 
arazilerinin tarmsal amaç dşnda kullanlmasnn önlenmesi sürdürülebilir tarm ve 
kalknmann en önemli gereklerinden biridir.  Doğal alanlarn daha etkin bir şekilde 
yönetiminin sağlanabilmesi için, ilgili kurumlar arasndaki iletişim ve karar alma 
süreçlerinin çok daha dinamik bir yapya kavuşturulmas gerekmektedir. Özellikle farkl 
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bakanlklarn görev tanm içerisinde yer alan ve çakşan konularda ikili işbirliği 
sağlanarak ortak protokoller yaplmas büyük önem taşmaktadr. Örneğin, ÇEM Genel 
Müdürlüğü ve TAGEM arasnda çölleşme, arazi tahribat ve erozyon araştrma-geliştirme 
konularna ait bir alt protokolün imzalanmş olmas oldukça memnuniyet vericidir.   
 
 
Stratejik Amaç 3: Çölleşme ile mücadele yannda biyolojik çeşitliliğin korunmas 

ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarnda da ulusal ve 
küresel faydalarn sağlanmas 

 
Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi, ÇMUS’den daha geniş bir perspektifle 
çölleşme ve arazi tahribat ile mücadele yan sra biyolojik çeşitliliğin korunmas ve iklim 
değişikliği ile mücadele konularnda da ulusal ve küresel faydalarn sağlanmasna 
yönelik eylemleri kapsamaktadr.  
 
İklim değişikliğinin doğal yaşam ortamlar, biyolojik çeşitlilik, tarm ve mera üzerindeki 
muhtemel etkilerinin belirlenmesi ve değişikliğe karş adaptasyon çalşmalarnn 
yürütülmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda ormanclkta uyum konusunda geliştirilen 
proje says memnuniyet vericidir. İklim değişikliği ile mücadele bağlamnda yaplan 
ormanclk projeleri ormanlarmzn karbon tutma kapasitesini artrmann yannda, uyum 
kapasitesini geliştirmekte ve her yl BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
yükümlülüğü olarak raporlanan Sera Gaz Envanterinin Ormanclkla ilgili bölümlerinin 
veri kalitesine ve metodolojisinin gelişimine katk sağlamaktadr. OSİB-OGM Türkiye 
orman varlğ raporuna göre ormanlarn büyüklüğü ve değişimleri bakmndan bugüne 
kadar gerçekleştirilen orman envanter değerlendirme sonuçlarna göre ülkemizde genel 
ormanlk alan büyüklüğü son 43 ylda (1972-2015) yaklaşk 2 milyon hektarlk bir artşla 
22,3 milyon hektara ulaşmştr. Bu durum çölleşme ve iklim değişikliği ile mücadele ve 
biyolojik çeşitliliğin korunmas bağlamnda Dünya ülkeleri arasnda gpta edilecek bir 
örnektir. Ayn zamanda orman alanlarmz önemli bir karbon havuzudur. Ülkemiz 
tarafndan hazrlanan ve BMİDÇS Sekretaryasna her yl raporlanan Sera Gazlar Ulusal 
Envanter Raporuna göre 2015 yl itibaryla ormanlardaki net yllk karbon birikimi 14,75 
milyon ton (54,08 milyon ton CO2 eşdeğeri) kadardr (NIR Turkey, 2017). Ormanlardaki 
karbon stoklar ile ilgili ise güncel bir bilgi bulunmamaktadr. Karabyk (2014) tarafndan 
da 2012 yl itibaryla Türkiye ormanlarnda canl bitkisel kütledeki toplam karbon stoku 
602 milyon ton (2,2 milyar ton CO2 eşdeğeri) olarak hesaplanmştr. Ormanlarda bitkisel 
kütle haricinde ölü örtü, ölü odun ve topraklarda da karbon birikebilmektedir. Tolunay 
(2011) 2004 yl orman envanter verilerine dayanarak ölü örtülerde 84,1 milyon ton 
(308,4 milyon ton CO2 eşdeğeri), ölü odunlarda 3,8 milyon ton (13,9 milyon ton CO2 
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eşdeğeri) ve topraklarda 1,68 milyar ton (6,16 milyar ton CO2 eşdeğeri) karbon stoku 
olduğunu bildirmektedir. 
 
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 Projesi, Akdeniz Orman 
Ekosistemlerinin Ürün Ve Hizmet Üretiminin Küresel Değişiklikler Bağlamnda 
İyileştirilmesi (FFEM) Projesi bu kapsamda yürütülen projelerdir. Ayrca, ormanclkta 
iklim değişikliğine adaptasyon çalşmalar konusunda OGM tarafndan önemli sayda 
araştrma projeleri yürütülürken, ÇEM-EKDB tarafndan da kuraklğa ve ekstrem şartlara 
dayankl türlerin tespiti, tuzlu-alkali alanlarda ve erozyondan etkilenmiş sahalarda 
kullanlabilecek bitki türlerinin tespiti ve adaptasyonu gibi doğal kaynaklarn korunmas 
ve restorasyon amaçl ciddi projeler yürütülmektedir. Bu arada, iklim dostu tarm 
uygulamalarnn (malçlama, azaltlmş toprak işleme, bozulmuş arazilerin slah, gelişmiş 
gübre yönetimi) yaygnlaştrlmas ve tarm ve mera alanlarnda iklim değişikliği 
adaptasyon çalşmalarna daha fazla yer verilmesinde büyük fayda vardr. GTHB-
BÜGEM raporlarna göre ÇATAK program kapsamnda 2016 yl içerisinde 49.830 
hektarlk bir alanda iklim dostu tarmsal faaliyetlerde bulunulmuştur. GTHB-TAGEM 
tarafndan da iklim değişikliği adaptasyon araştrmalarna devam edildiği görülmektedir.    
 
İklim değişikliği ile mücadele kapsamnda kuraklk riskinin azaltlmas için suyun 
depolanmas büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda OSİB-DSİ tarafndan 01.01.2016 
tarihi itibariyle başlatlan 1000 günde 1071 gölet projesi kapsamnda 2016 yl içerisinde 
97 adet gölet ve sulamas, ayrca belirtilen proje kapsam dşnda 2016 ylnda 9 adet 
baraj tamamlanmştr. Takdirle karşlanan bu tür çalşmalarn devamllğ çölleşme, arazi 
tahribat ve kuraklkla mücadelede Türkiye’nin lider ülke konumunu güçlendirecektir. 
 
Hava kirliliği ve iklim değişikliğinden etkilenen orman alanlarnn tespitine yönelik kurulan 
daimi gözlem noktalar (Seviye I ve Seviye II) projesi ormanlarmzn sağlk durumlarnn 
belirlenmesi ve orman alanlar toprak haritasnn üretilmesini amaçlayan çok önemli 
çalşmalardr. Bu çalşmalar kapsamnda, Seviye I düzeyinde ülke genelinde gözlem 
alanlar kurulumlar tamamlanmş olup 2016 yll itibariyle izleme ve değerlendirme 
yaplan gözlem noktas says 609 ve 2016 yl içerisinde toprak örneklemesi yaplan 
gözlem alan says ise 674’dür. Seviye II düzeyinde ise ülke ölçeğinde kurumu 
tamamlanan 52 adet gözlem alanndan 42 adedinde 2016 ylnda otomatik meteoroloji 
gözlem istasyonlar kurulumlar tamamlanmş ve veri almna başlanlmştr. Sağlk 
izleme çalşmas kapsamnda taç durumu ve hasar etmenleri konusunda Seviye I ve 
Seviye II gözlem alanlarndan elde edilen veriler kapsamnda 2016 ylna kadar 10 adet 
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risk haritasnn hazrlanmş olmas önemli görülmektedir. Türkiye orman alanlar toprak 
haritasnn da OSİB-OGM tarafndan 2018 ylnda tamamlanmas planlanmaktadr.   
 
Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin arazi yönetimine (orman, tarm-mera) 
entegrasyonu ve izlenmesi hem ulusal hem de evrensel boyutta önem arz eden bir 
konudur. 2016 yl itibariyle biyolojik çeşitlilik entegrasyonu gerçekleştirilen orman alan 
büyüklüğü yaklaşk 1 milyon hektar ve izleme yaplan alan miktar  (orman, tarm-mera) 
ise yaklaşk 22 milyon hektardr. Çölleşme ve arazi tahribatyla mücadele yaklaşmlarnn 
entegre edildiği tür koruma eylem plan saysndaki artş memnuniyet vericidir. Bir diğer 
önemli gelişme ise, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik İhtisas Heyeti çalşmalar çerçevesinde, 
26.05.2016 tarihinde paydaş kurumlarn katlm ile gerçekleştirilen 3. İhtisas Heyeti 
Toplantsnda 2008 ylnda başlayan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Plan 
(UBSEP)’nn hedeflerinde öne çkan biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi konusunda, OSİB-
DKMPGM’nin hâlihazrdaki Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesinin 2018-
2019 yllarnda tamamlanmasnn öngörülmesidir. Bu proje ile ülkemizin biyolojik çeşitlilik 
envanteri büyük ölçüde tamamlanacağndan, hazrlanacak bir sonraki dönem UBSEP’te 
nicel ve nitel hedefler koyulmas mümkün olabilecektir. Ayrca, OGM tarafndan 
yürütülmekte olan Orman Bilgi Sistemi Projesi (ORBİS) kapsamnda Alan Envanteri ve 
Biyolojik Çeşitlilik Envanterini içeren Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi (OEYBS) 
oluşturma çalşmalarnda önemli mesafelerin kat edilmiş olmas sevindirici gelişmelerdir.  
 
Doğal ekosistemlerde ve üretim alanlarnda karbon tutmaya yönelik çalşmalar iklim 
değişliği kapsamnda önemli yer tutmaktadr. Toprak organik karbonunun artrlmas ayn 
zamanda arazi bozulmasnn önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğinin geliştirilmesi açsndan 
da önem taşmaktadr. Kurak alan ormanclğ kapsamnda karbon tutma kapasitesine 
yönelik pilot çalşmalarn başlatlmş olmas (GEF5 Entegre Orman Projesi) ve karbon 
tutma yönünden önem arz eden turbalklar vb. yaşam ortamlarn içeren yeni koruma 
alanlarnn ilan edilmesi (OSİB-DKMPGM tarafndan 2016 yl içerisinde 18 adet sulak 
alan Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilmiş ve koruma altna alnmştr) bu 
alanda önemli gelişmeler olarak dikkat çekmektedir.  
 
Arazi tahribat, iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin korunmas, tarm ve orman alanlarnn 
verimli şekilde kullanlmas çerçevesinde düşük karbon salm teknolojilerinin 
adaptasyonu ve yaygnlaştrlmas sureti ile tarm ve orman alanlar arazi kullanm 
yönetiminin sürdürülebilirliğini geliştirmeyi hedefleyen Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İklim 
Dostu Tarm Uygulamalar Projesi kapsamnda OSİB, GTHB, FAO, Doğa Koruma 
Merkezi (DKM) ve Konya Şeker ortaklğnda Konya Kapal Havzas’nda yürütülen proje 
başaryla sürdürülmektedir.   
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Türkiye hem çölleşme ve arazi tahribatyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirmiş 
olduğu iklim dostu ve iyi tarm uygulamalarna yönelik çktlar hem de çölleşme, kuraklk 
ve iklim değişikliğine uyum konularnda geleneksel yöntemlerle ilgili raporlar ulusal ve 
evrensel ölçekte paylaşmaktadr.  Bu kapsamda, GTHB-TAGEM tarafndan yürütülen 
“LADA-Arazi Tahribatnn Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimine İlişkin 
Desteklerin ve İyi Uygulamalarn İzlenmesi” projesi önemli bir uygulamadr.  
 
GTHB-TAGEM ev sahipliğinde 8-9 Kasm 2016 tarihlerinde GAP Tarmsal Araştrma 
Enstitüsü Müdürlüğü-Şanlurfa'da gerçekleştirilen Uluslararas Katlml 2. İklim 
Değişikliği ve Tarm Etkileşimi Çalştay, iklim değişikliği-tarm/toprak/su etkileşiminin 
değerlendirilmesi, toprak ve su kaynaklarnn iklim değişikliğinden etkilenen yönü, 
geleceğe yönelik simülasyon modelleri, sera gaz emisyonlar, iklim değişikliği ile 
mücadele çalşmalar ve sonraki süreçte öncelikli olarak atlmas gereken admlar 
bağlamnda önemli bir faaliyet olarak görülmektedir. Diğer yandan, ÇŞB-ÇYGM 
tarafndan yürütülen İklim Değişikliği Konusunda Farkndalk Geliştirme Projesi, 
öğrenciler ve öğretmenler ile yerel yönetimlerin iklim değişikliği ve uyum konusunda 
araştrma geliştirme bilgi, bilinç, tutum, becerilerinin arttrlmas, farkndalklarnn 
geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadelenin güçlendirilmesi amaçlayan önemli bir 
proje olarak değerlendirilmiştir. Elbette bütün bunlarla birlikte, 3 Rio Sözleşmelerinin 
(United Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD / Birleşmiş Milletler 
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi-BMÇMS), United Nations Framework Convention on 
Climate Change-UNFCCC / Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi-
BMİDÇS ve United Nations Convention on Biological Diversity-UNCBD / Birleşmiş 
Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi-BMBÇS) faaliyetleri arasnda daha etkin bir 
koordinasyonun sağlanmas beklenmektedir.   
 
 
Stratejik Amaç 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 

 
Bu stratejik amaç altnda öncelikle Türkiye’nin BMÇMS kapsamnda bölgesel ve küresel 
düzeyde işbirliğine öncülük etmesinin son derece önemli olduğunu vurgulamak gerekir. 
Bu bağlamda, 2015 ylnda Ankara’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme ile 
Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferans-Ankara Girişimi çerçevesinde Türkiye’nin 
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2016-2019 yllarn kapsayan süreçte Çölleşme Sekretaryasna 5 Milyon dolar katk 
sağlamay taahhüt etmesi bile ülkemizin çölleşme ve arazi tahribatyla mücadele 
kapsamnda küresel boyutta etkin bir rol üstlendiğinin somut bir örneği olarak 
alglanabilir.  
  
Çölleşme ve arazi tahribat konusunda ulusal ölçekte işbirliği yaplan kamu kurumlarnn 
kapasitelerinin artrlmasna yönelik faaliyetler önceki yllara göre daha sk ve etkin bir 
şekilde devam etmektedir. Özellikle Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) ve Sürdürülebilir 
Orman Yönetimi (SOY) konularnda karar vericilere ve teknik personele yönelik kapasite 
artrm faaliyetleri başarl bir şekilde yürütülmektedir. Havza Planlama ve Proje Eğitimi, 
İleri Düzey CBS Eğitimi, FAO EX-ACT Karbon Dengesi İzleme Arac Eğitimi ve 
Uluslararas Toprak ve Su Kaynaklarnn Sürdürülebilir Yönetimi Eğitimi gibi değişik 
amaç ve kapsamlarda eğitim programlarnn düzenlenmesi gayet yararl görülürken STK 
ve özel sektörle işbirliği içinde gerçekleştirilen proje saylarnn yetersiz olduğu 
söylenebilir. Bu kapsamda, özellikle çölleşme ve arazi tahribatyla mücadele konularnda 
üniversitelerin ve araştrma merkezlerinin araştrma ve teknoloji geliştirme kapasiteleri 
ksa sürede güçlendirilmeli ve STK-özel sektöre yönelik eğitim ve işbirliği programlarna 
daha fazla önem verilmelidir. Ayrca, AR-GE çalşmalarna yeterli finansal kaynaklarn 
ayrlmas için gerekli düzenlemeler ve çalşmalar ivedilikle yaplmaldr.       
 
Rio sözleşmelerinin Türkiye’de etkin şekilde uygulanabilmesi ve aralarndaki sinerjinin 
sağlanabilmesi için Ulusal Kapasite Eylem Plan (UKEP) önceliklerinin entegrasyonu ve 
çölleşme ve arazi tahribat konusunda geliştirilen plan, program ve projelerde Rio 
sözleşmeleri öncelik ve bakş açsnn dikkate alnmas oldukça önemlidir. Bu bağlamda 
UKEP önceliklerinin entegre edildiği çalşma says ve Rio sözleşmelerinin dikkate alan 
plan/proje saysndaki artşlar gayet memnuniyet vericidir. Özellikle Biyolojik çeşitliliğin 
ekonomiye kazandrlmasna ve genetik kaynaklarmza dayal snai mülkiyet 
haklarndan ülkemizin faydalanmasnn sağlanmasna katkda bulunmak maksadyla, 6 
ilden (Aydn, Afyonkarahisar, Ankara, Hatay, Samsun, Erzurum) biyolojik çeşitliliğe 
dayal geleneksel bilginin derlenmesi, kayt altna alnarak korunmas ve bu bilgilere 
erişimin düzenlenmesini hedefleyen, OSİB-DKMPGM tarafndan hazrlanan ve OSİB’nn 
2017 yatrm programna alnan "Biyolojik Çeşitliliğe Dayal Ulusal Geleneksel Bilginin 
Kayt Altna Alnmas Pilot Projesi" çok önemli bir projedir. Ayrca, ÇEM-HPAID Konya 
Kapal Havzasnda Konya ve Karaman illerinde 4 pilot bölgede uygulanmakta olan SAY 
projesi ile ÇEM-EPDB tarafndan hazrlanan sel, çğ, heyelan, yeşil kuşak ağaçlandrma, 
maden sahas rehabilitasyonu ve taş-kaya yuvarlanmalar ile ilgili projelerde UKEP 
önceliklerinin entegrasyonu esas alnmştr. Bununla birlikte, Rio Sözleşmelerinin bir 
ayağ olan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Türkiye’de etkin uygulanabilmesi ve Rio 
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Sözleşmelerinin aralarndaki sinerjinin sağlanabilmesi için OSİB-DKMPGM’nün UKEP’de 
belirtilen mevzuat değişikliklerini henüz gerçekleştirilemediği, ancak Kurumlar aras 
iletişim/koordinasyon mekanizmalarnn hayata geçirilmesi adna Ulusal Biyolojik 
Çeşitlilik Stratejisi İhtisas Heyeti ve Biyolojik Çeşitlilik Çalşma Grubu’nun kurulduğu 
anlaşlmaktadr.  
 
Türkiye lider ülke özelliğine yakşr bir biçimde çölleşme, arazi tahribat ve kuraklk 
konularnda sahip olduğu bilgi, tecrübe ve teknolojiyi özellikle Afrika, Orta Asya, Orta 
Doğu, Balkanlar ve Kafkasya ülkeleriyle paylaşmak gayretindedir. Ayrca, Türkiye söz 
konusu ülkelerde kapasite ve teknik işbirliği desteklerinin artrlmas bağlamnda ikili 
işbirliği anlaşmalar, karma ekonomik komisyon protokolleri ve iyi niyet anlaşmalar 
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2016 yl içerisinde 8 adedi GTHB-TAGEM ve 1 
adedi ÇEM-ÇMDB tarafndan olmak üzere 9 farkl konuda uluslararas eğitimler 
düzenlenmiş ve farkl ülkelerden (29 farkl Afrika ülkesi yan sra Azerbaycan, Iran, Irak, 
Pakistan, Katar, Malezya, Afganistan, Hrvatistan gibi) 161 kişiye eğitim verilmiştir. Diğer 
yandan, 13 farkl uluslararas kuruluşla çölleşme ve arazi tahribat konularnda işbirliği 
sağlanmş 2 adet FAO-Türkiye Ortaklk Program kapsamnda proje geliştirilmiştir. Şubat 
2016 tarihinde Ankara’da OSİB, GTHB, ÇŞB, Türk Patent Enstitüsü, Birleşmiş Milletler 
Çevre Program-UNEP ve Uluslararas Doğay Koruma Birliği-IUCN paydaşlğnda 
gerçekleştirilen Türkiye, UNEP ve IUCN Küresel Ortaklk Çalştay oldukça önemli bir 
faaliyettir. Ayrca, COP, CST ve CRIC, FAO-COFO23 toplantlarna (TÜRKPA-Türk Dili 
Konuşan Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele Uzman Toplants, Namibya Kuraklk 
Konferans, UNCCD Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 10 Yllk Stratejik Plan'n 
Yenilenmesine Yönelik Hükümetler aras Çalşma Grubu Toplants dahil) aktif katlmlar 
sağlanmş ve BMÇMS çerçevesinde yürütülen UNCCD Arazi Tahribatnn Dengelenmesi 
(ATD) Hedeflerinin Belirlenmesi Çalştay dahil 8 farkl toplantya ev sahipliği yaplmştr. 
2016 yl içerisinde OSİB ile Pan-Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajans arasnda imzalanan 
mutabakat zapt ve İstanbul’da kurulan UNCCD Kuzey Akdeniz Bölgesel Koordinasyon 
Birimi Ofisi çölleşme ve arazi tahribat ile mücadele kapsamnda Türkiye’nin önemli 
başarlardr. Bütün bu olumlu faaliyetlere rağmen uluslararas fon kuruluşlarndan mali 
destek sağlanmas için geliştirilen proje says yeterli görülmemektedir. TAGEM 
tarafndan FAO destekli yürütülen “Türkiye Topraklarnn Baz Verimlilik Özellikleri ve 
Organik Karbon (TOK) İçeriğinin Coğrafi Veritabannn Oluşturulmas” projesi gibi birçok 
projenin uluslararas fonlardan desteklenmesi için daha fazla gayret edilmelidir. 
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2.2. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plan 
(ÇMUSEP)’nda (2015-2023) Yer Alan Eylem, Faaliyet ve 
Göstergelerin 2016 Ylndaki Gerçekleşmeler 
Doğrultusunda İşlevsel Amaç Düzeyinde Analiz Edilmesi 
ve Değerlendirilmesi 

 
 
Rapor kapsamnda 2016 ylndaki işlevsel amaç ve eylemlerin değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Ancak ÇMUSEP’de 7 başlkta toplanan işlevsel amaçlara ilişkin 74 eylem 
ve 165 gösterge, değişik dönemleri kapsamaktadr. Bu eylemlerin büyük bir 
çoğunluğunun gerçekleştirilmesi için 2015-2018 dönemi hedef olarak konulmuştur. 
Ancak yaplan ön incelemede 2016 ylnda gerçekleşmemiş görülen baz eylem ve 
göstergelerle ilgili olarak önceki yllarda gerçekleşmeler olduğu görülmüştür. Hatta baz 
göstergelerde hedeflere önceden ulaşldğ anlaşlmştr. Bu nedenle ÇMUSEP 
kapsamnda sadece 2016 yl değil, 2014 ve 2015 yllarnda da kurum ve kuruluşlar 
tarafndan yaplan çalşmalar birlikte değerlendirilmiştir. Değerlendirilen her eylem ile 
ilgili olarak ayrca sorumlu kurum ve kuruluşlarn yapmş olduklar çalşmalarn 
gerçekleşmeleri irdelenmiş, çölleşme ile mücadele performanslar değerlendirilmiş ve 
önerilerde bulunulmuştur. Ek olarak eylemler, uygulanabilirlik ve çölleşme ile 
mücadeleye katks açsndan da değerlendirilmiştir. 

 

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 

ÇMUSEP’in bu eylemi tamam 2015-2018 arasnda gerçekleştirilmesi öngörülen 6 
göstergeden oluşmaktadr ve göstergeler için konulan hedeflerin tamam fazlasyla 
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gerçekleştirilmiştir. Örneğin Ulusal TV’deki program says 10 olarak hedeflenmişken 
2014 ylnda 18, 2015 ylnda 254 ve 2016 ylnda 299 TV program gerçekleştirilmiştir. 
Benzer şekilde 2014-2016 yllar arasnda toplam yarsndan fazlas 2016 ylnda olmak 
üzere eylem ile ilgili 591 radyo program yapldğna dair kamu kuruluşlar ve STK’lar 
tarafndan Raporlama Sistemine veri yüklenmiştir. Ayrca eylem plannda yer almayan 
baz faaliyetler de yaplmştr. Bu kapsamda örneğin 2014 ve 2015 yllarnda okul 
ormanlar oluşturulmas kapsamnda öğrenci ve yetişkinlere 16 bin fidan dağtlmştr. 
Söz konusu eylem kapsamnda görsel ve yazl olarak milyonlarca kişiye ulaşlmştr. 
Gerek ÇMUSEP kapsamnda gerekse önceki yllarda gerçekleştirilen faaliyetlerle 
Türkiye’de doğal kaynaklarn sürdürülebilir kullanm ile ilgili bir bilinç oluştuğunu 
söylemek mümkündür. Bunlar haricindeki değerlendirme ve öneriler aşağda maddeler 
halinde verilmiştir. 

 Hedeflenen miktarlarn gerçekleşen miktarlardan oldukça düşük olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle hedeflenen miktarlar yllk düzeyde en az 10 kat 
arttrlabilir. Ayrca hedefler belli bir dönem için değil yllk olarak verilebilir. 

 Gerçekleşen ulusal TV ve radyo programlarnn detayna raporlama 
sisteminden ulaşlamamaktadr. Bu nedenle farkl kurum, kuruluş ve STK’lar 
tarafndan beyan edilen programlarda örtüşme olup olmadğ 
değerlendirilememektedir. Bu sakncann giderilmesi için ulusal basn takip 
eden çeşitli kuruluşlardan hizmet alm yöntemi ile çölleşme/arazi kullanm 
konularnda yaynlanan program, makale, haber saylar ile ilgili detayl bilgi 
alnabilir. 

 Özel TV ve Radyo kanallar tarafndan da doğa ve çevre bilincini geliştirmeye 
yönelik de programlar gerçekleştirilmektedir. Bu programlarn da raporlama 
sistemine dahil edilmesi yerinde olacaktr. 

 Özetle kamuoyu oluşturma olarak nitelendirebileceğimiz bu eylem 
çölleşme/arazi tahribat yannda doğal kaynaklarn sürdürülebilir kullanm da 
içermektedir. Bunlara ek olarak çevre bilinci oluşturma ile ilgili faaliyetlerin de 
raporlama sistemine yüklenmesi nedeniyle gerçekleşen faaliyet says oldukça 
yüksek çkmaktadr. 2016 ylnda 672 olarak gerçekleştiği açklanan TV ve 
radyo programnn ne kadarnn doğrudan çölleşme ve arazi tahribat ile ilgili 
olduğu açk değildir. Bu nedenle ileriki yllarda bu eylem kapsamnda 
gerçekleşen faaliyetlerin çölleşme ve arazi tahribat odakl olmas önerilebilir. 

 Baz Bakanlklar tarafndan hazrlanan ve doğrudan sürdürülebilir arazi 
kullanm konusunda olan kamu spotlar raporlama sisteminde verilmemiştir. 

 Camilerde ÇABUK konularyla ilgili gerçekleştirilen hutbe/vaaz says ile ilgili 
olarak faaliyet raporlanmamştr. Oysa toplumsal duyarllğn sağlanmas 
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hususunda önemli bir odak noktas olan camilerde çölleşme ve arazi tahribatna 
dikkat çekilmesinde yarar vardr. Göstergenin birimi hutbe/vaaz says olarak 
eylem plannda yer almaktadr. Ancak önceki yllarda yaplan raporlamalarda 
gösterge birimi olarak ulaşlan kişi says verilmiştir. Dolaysyla bu göstergenin 
birimi değiştirilmeli ya da ilgili kurumdan hutbe/vaaz says olarak raporlama 
yapmas talep edilmelidir. 

 Hazrlanan afiş/poster/broşür saylarnda da karşklk söz konusudur. Baz 
kurumlar (örneğin OGM ve GTHB-EYYDB) hazrlanan yazl materyal says 
yerine bastrlan materyal saysn vermişlerdir. Dolaysyla konu ile ilgili kurum 
ve kuruluşlara göstergelerin birimleri ile ilgili açklayc bilgi verilmesi 
gerekmektedir. Ayrca ilgili kurumlardan hazrlanan afiş ve broşürler temin 
edilerek bir arşiv oluşturulabilir. 

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 

ÇEM tarafndan 2016 ylnda Arazi Tahribatnn Dengelenmesi Ulusal Raporu (2016-
2030) hazrlanmştr. Raporda ATD göstergeleri olan toprak organik karbon stoklar, net 
primer üretim ve arazi kullanm değişikliği ile ilgili Türkiye’deki veriler derlenmiştir. Ayrca 
Türkiye’deki arazi tahribatnn nedenleri incelenmiştir. Bu değerlendirmeler şğnda Ülke 
olarak 2016-2030 yllar arasnda gerçekleştirilecek ve arazi tahribatnn 
azaltlmas/dengelenmesi konusundaki tedbirler ve hedefler ortaya konmuştur. BMÇMS 
tarafndan ortaya konan ATD konsepti gereğince hazrlanan ATD Ulusal Raporu 
BMÇMS sekretaryasna gönderilmiştir. Bu raporun içerik açsndan değerlendirilen 
eylemi karşladğ, hatta çölleşme/arazi tahribatnn azaltlmasna yönelik somut tedbirler 
içerdiği için eylem hedefinin ilerisine geçildiği düşünülmektedir. ATD Ulusal Raporu ile 
birlikte Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (HİDS) ile değerlendirilen arazi 
tahribatnn kriter ve göstergelerine yer verilmiştir. HİDS’de yaplan değerlendirmelerle 
sosyo-ekonomi faktörünün Ülkemizdeki arazi tahribatnda % 6,2 orannda etkisi olduğu 
ortaya konmuştur. Ancak eylemde belirtilen çölleşme/arazi tahribatnn sosyo-ekonomik 
etkileri ile cinsiyet üzerindeki etkileri konular halen eksiktir.  
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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 

ÇMUSEP’in toplam 12 göstergesi olan bu eylem kapsamnda ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlar ile STK’lar tarafndan oldukça fazla faaliyet gerçekleştirilmiştir. Özellikle 
eğitim ile ilgili göstergelerde 2015-2018 yllarn kapsayan dönem için konulan hedefler 
fazlasyla aşlmştr. Kamu kurum ve kuruluşlar ile STK’lar tarafndan sadece 2016 
ylnda eğitim verildiği açklanan çiftçi says yaklaşk olarak 85 bin kadardr. Eylem plan 
kapsamnda 2014-2016 yllar arasnda ise toplamda 1 milyon 250 bin kişiye ulaşldğ 
ilgili kuruluşlar tarafndan raporlanmştr. Değerlendirilen bu eylemin göstergelerinden 
GTHB-BÜGEM’in koordinatör olduğu organik gübre kullanmlarna yönelik eğitimler 
sadece 2014 ylnda düzenlenmiş olup, 2015 ve 2016 yllarnda bir faaliyet 
bulunmamaktadr. Bu gösterge ile hedeflenen 500 kişiye verilecek eğitimin yaklaşk 
yars gerçekleştirilmiş olup, hedefe ulaşlmas için eğitimlere yeniden başlanmas 
gerekmektedir. Raporlama ile ilgili olarak diğer değerlendirmeler aşağda sralanmştr. 

 Eylemde “kadnlar da hedef alacak şekilde” denilerek kadnlarn da süreçlere 
katlmasnn önemsendiği ortadadr. Ancak kurumlarn detayl raporlar 
incelendiğinde kadnlarn hangi ölçülerde eğitimlere katldğna dair bir bilgiye 
ulaşlamamaktadr. Hâlbuki ülkemizde kadnlar tarmsal faaliyetlerde hiç de 
azmsanmayacak ölçüde yer almaktadrlar. Bu nedenle kadnlara yönelik 
eğitimlere bundan sonraki yllarda ağrlk verilmeli, gerekirse ilgili kurum/kuruluş 
ya da STK’larla işbirliğine gidilerek kadnlara yönelik özel eğitimler 
düzenlenmelidir. Ek olarak bu eylem kapsamnda kadnlar yannda gençler ve 
çocuklarn da ÇABUK konusunda bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi de 
hedefler arasnda yer almaldr. 

 Kurumlarn raporlamalarnda sorunlar belirlenmiştir. Örneğin TZOB tarmsal 
danşmanlk hizmeti verilen çiftçi says yerine odalarda çalşan danşman 
saysn raporlamş ve eğitim verilen toplam çiftçi says bu nedenle daha düşük 
olarak gösterilmiştir. Benzer şekilde sürü yöneticilerine verilen ve toplam 4506 
kişinin aldğ açklanan eğitimler GTHB-EYYDB tarafndan “çayr ve meralardaki 
tahribatn azaltlmas konusunda eğitim alan sürü yönetim elemanlarnn 
says”, GTHB-HGM tarafndan ise ”çölleşme/arazi tahribat konusunda hayvan 
yetiştiricilerine yönelik eğitimlerin says” göstergelerinde gösterilmiştir. Böylece 
eğitim alanlarn says gerçek değerden daha fazla gösterilmiştir. 

 OGM tarafndan da odun dş orman ürünleri ile ilgili olarak hazrlanan 6 adet 
eylem plan, özel ağaçlandrma sahalarnda ve ormanlarda odun dş orman 
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ürünleri üretimi, tarmsal ormanclk agroforestry gibi uygulamalarn biyolojik 
çeşitlilik, toprak ve su korunumuna en uygun şekilde yaplan örnek 
uygulamalarn says” göstergesi kapsamnda değerlendirilmiştir. Bu eylem 
planlar incelendiğinde sadece birisinin 2016 ylnda hazrlandğ, tamamnda iyi 
uygulama örnekleri yerine odun dş orman ürünleri ile ilgili yaplmas planlanan 
faaliyetleri içerdiği anlaşlmaktadr. Dolaysyla söz konu göstergenin henüz 
gerçekleşmediği düşünülmektedir.  

 Değerlendirilen eylem ile ilgili çeşitli belediyelerin, özel kuruluşlar ile STK’larn 
düzenlemiş olduklar eğitimler ile iyi uygulama örnekleri mevcuttur. Örneğin Şile 
Belediyesi tarafndan Kalknma Ajans desteği ile odun dş orman ürünleri 
işleme tesisi kurulmuş olup, köylülere eğitimler de verilmektedir. Bu nedenle 
belediyeler, özel şirketler ve TEMA dşndaki STK’larla da iletişime geçilerek 
eylem plan kapsamnda raporlama yapmalar sağlanmaldr. 

 TÜBİTAK tarafndan “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okullar” başlğ altnda çeşitli 
projelere her yl düzenli olarak destekler verilmektedir. Bu projeler kapsamnda 
3-6 yaş grubundan başlayarak, üniversite öğrencilerine, öğretmenlere ve kamu 
personellerine doğa eğitimleri verilmektedir. TÜBİTAK ile işbirliği yaplarak bu 
eğitimlere katlanlarn says ile ilgili bilgi alnabilir. 

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 

Eylem kapsamnda 2015-2018 döneminde 20 kampanya ve proje gerçekleştirilmesi 
hedeflenmiştir. Bu hedef fazlasyla gerçekleştirilmiş olup, 20 kampanya ve proje hedefi 3 
yllk bir dönem için değil yllk olarak konulabilir. 2016 ylnda geçekleşen 17 etkinlikten 
15’i TEMA tarafndan düzenlenmiştir. Ek olarak TTBD de 2 etkinlik organize etmiştir. 
Bunlar haricinde de üniversitelerde de araştrma projeleri yürütülmektedir. Örneğin 2016 
ylnda 19 Mays Üniversitesinde “MEDALUS modeli ile arazi degredasyonu ve çölleşme 
riskinin belirlenmesi örnek çalşma: İnebolu Havzas” başlkl bir yüksek lisans tezi 
tamamlanmştr. Özellikle özel şirketlerin sosyal sorumluluk kapsamnda projeler 
geliştirmeleri mümkündür. Bu nedenle saylan bu paydaşlarla işbirliğini arttracak 
mekanizmalarn geliştirilmesi, proje konusunda doğa gibi çok geniş başlklar yerine 
doğrudan çölleşme/arazi tahribatnn önlenmesinin ön plana alnmas eylemin etkinliğini 
arttracaktr. 
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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 

Tek göstergesi olan eylem ile ilgili olarak MEB tarafndan 2016 yl içinde 9 adet eğitim 
destek materyali üretildiği raporlanmştr. Üç yllk dönem için 5 adet eğitim destek 
materyali üretilmesi hedefi konulduğu göz önüne alnrsa eylemin gerçekleştiği ifade 
edilebilir. Ancak İDR raporlama sisteminde üretilen materyallerle ilgili açklamada 
materyallerin doğrudan çölleşme ve arazi tahribatna dair bilgi içermediği, daha çok doğa 
ve çevre bilincini geliştirmekle ilgili olduğu belirtilmektedir. Eylem ile ilgili olarak çeşitli 
özel ilköğretim okullar ile liselerde ekoloji başlğ altnda dersler de verilmektedir. Bu 
özel okullarla işbirliğine gidilerek öğrencilere ÇABUK konularnda bilgi verilmesi 
sağlanabilir ve ÇEM uzmanlarnn desteği ile eğitim materyalleri hazrlanabilir. 
Üniversitelerde de özellikle Ziraat ve Orman Mühendisliği bölümlerinde toprak koruma ile 
ilgili ders notlar ya da kitaplar hazrlanmaktadr. Bu bölümlerde müfredata çölleşme ve 
arazi tahribat konularnn girmesi konusunda iletişime geçilmesi yararl olacaktr. Bu 
konuda 2014-2015 yllar için hazrlanan ÇMUSEP değerlendirme raporunda da 
önerildiği üzere OSİB, GTHB ve MEB ile işbirliğine gidilerek bir yaym-eğitim çalşma 
grubu oluşturulmas hedefi bu değerlendirme raporunda da önerilmektedir.  

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 

Eylem kapsamnda 2015 ylnda 1, 2016 ylnda ise 2 üniversite ile işbirliği yapldğ 
raporlanmştr. ÇMUSEP’in ilk üç yllk döneminde ise 15 üniversite ile işbirliği hedefi 
konulmuştur. Bu konuda ÇEM tarafndan düzenlenen çalştaylara çeşitli üniversitelerden 
davet edilen çok sayda öğretim üyesine aslnda dolayl olarak bilgi verilmektedir. Ancak 
bu bilgilendirmelerin İDR sistemine yanstlamadğ anlaşlmaktadr. Örneğin ÇEM 
tarafndan 17-20 Mays 2016 tarihleri arasnda Ankara’da düzenlenen Kurak ve Yar 
Kurak Alan Çalştay gibi organizasyonlara çok sayda akademisyen davet edilerek bir 
bakma konu ile ilgili bilgi alşverişinde bulunulmuştur. Dolaysyla öğretim üyeleri ile 
çalştaylar araclğyla sağlanan işbirlikleri de İDR sistemine yanstldğnda bu say daha 
da artacaktr. 
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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 Milletlerin 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 bir göstergesi bulunmaktadr. UKEP önceliklerinin entegre edildiği çalşmalarn 
says şeklinde ifade edilen bu gösterge ile 2015-218 döneminde 10 adet çalşma 
yaplmas hedeflenmiştir. Kurumlar tarafndan 2016 yl içinde 41 çalşmann yapldğ 
raporlanmştr. 2014-2016 döneminde yapldğ açklanan çalşma says ise toplamda 
109’a ulaşmştr. 2016 ylnda raporlanan çalşmalar detayl olarak incelendiğinde ise 
eylem ile uyuşmadğ düşünülmektedir. Çünkü UKEP’in amac, üç Rio Sözleşmesi’nin 
etkin bir şekilde uygulanmas için üç Sözleşmeyi de kapsayan sinerji alanlarnda 
yaplacak eylemleri belirleyerek mevcut kapasitenin artrlmasn, yaplacak çalşmalarda 
tekrarlarn önlenmesini ve zaman, insan kaynaklar ve finansal açdan etkin uygulamalar 
yaplmasn sağlamaktr. Bu amaçla 1) ulusal ve sektörel entegrasyon, 2) SAY, 3) iklim 
değişikliğinden etkilenebilirlik düzeyi ve uyum, 4) veri toplama, izleme, değerlendirme ve 
raporlama, 5) araştrma, geliştirme, eğitim/öğretim ve teknik işbirliği, 6) paydaşlarn aktif 
katlm, bilinçlendirilmesi ve eğitimi konularnda çeşitli eylemler oluşturulmuştur. Bu 
eylemlerin çoğunda mevzuat değişikliği ya da kurumlar aras iletişim/koordinasyonun 
arttrlmas gibi hedefler yer almaktadr. Bu nedenle raporlanan çalşmalarn UKEP’te yer 
alan eylemlerle doğrudan ilişkili olmadğ düşünülmektedir. Örneğin ÇEM tarafndan 
bildirilen 36 çalşma 7 sel kontrol projesi, 3 çğ kontrol projesi, 8 heyelan kontrol projesi, 
6 baraj kenar yeşil kuşak ağaçlandrma projesi, 10 tarla kenar ağaçlandrma projesi, 1 
maden sahas rehabilitasyon projesi, 1 taş ve kaya yuvarlanmalar projesi şeklindedir. 
Hazrlanan bu projeler ise OGM tarafndan uygulanacaktr. Projelerin ÇEM tarafndan 
hazrlanmas ve uygulamalarn OGM tarafndan yaplmas raporlama yapan kurum 
tarafndan işbirliği olarak değerlendirilmiştir. Ancak çalşmalar kurumlar aras 
iletişim/koordinasyon açsndan örnek olabilecek çalşmalar olmakla birlikte niteliği 
bakmndan UKEP öncelikleri ile doğrudan örtüşmemektedir. DKMPGM tarafndan 
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Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu tasars hazrlanmş ve TBMM’ye 
sunulmuştur. Ancak söz konusu tasar halen TBMM’de görüşülmemiştir. OGM tarafndan 
raporlanan 4 çalşma ise uluslararas desteklerle yürütülen proje çalşmalardr. 
Bunlardan sadece Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için 
Sürdürülebilir Finans Mekanizmas Projesi 2016 ylnda başlamştr. Ancak bu projeler 
de mevzuat değişimi ya da kurumlar aras işbirliği ile doğrudan ilgili değildir. Ayrca 2016 
ylndan önce başlayan projelerin ÇMUSEP’in önceki yllardaki değerlendirmelerinde de 
raporlandğ düşünülmektedir. Bu nedenlerle bu hedef kapsamnda yaplan 
raporlamalarn yeniden gözden geçirilmesi önerilmektedir.  

Eylem 2.1.2. Çölleşme/arazi tahribat konusunda geliştirilen plan, program ve 
projelerde Rio sözleşmeleri öncelik ve bakş açsnn göz önünde 
bulundurulmas 

Bu eylem kapsamnda 2016 ylnda Rio Sözleşmelerini dikkate alan plan/proje saysnn 
18 adet olduğu raporlanmştr. Önceki yllarda raporlanan plan/projelerle birlikte bu 
eylemle ilgili gösterge kapsamnda hazrlanan proje saysnn 98’e ulaştğ, dolaysyla 
hedefin gerçekleştiği sonucuna ulaşlmaktadr. Ancak gösterge olarak proje saylarnn 
alndğ diğer eylemlerde de olduğu üzere bu eylemde de plan/proje saysnda belirsizlik 
bulunmaktadr. Örneğin DKMPGM tarafndan raporlanan Sulak Alan Envanter, Yönetim 
Plan Hazrlama ve İzleme Projesi ile ÇEM tarafndan raporlanan Sürdürülebilir Arazi 
Yönetimi ve İklim Dostu Tarm Uygulamalar Projesi daha önce başlamştr ve bu 
projeler halen devam etmektedir. Mükerrer raporlamalarn olmamas açsndan İDR 
sisteminde plan/proje adlarnn, başlangç ve bitiş tarihlerinin girilebilmesi sağlanabilir. 
Ek olarak ÇEM tarafndan oluşturulan Proje Bilgi Sistemi genişletilerek diğer kurumlar 
tarafndan gerçekleştirilen projelere de yer verilebilir. Ayrca ÇMUSEP’in yenilenmesi 
srasnda proje saylarnn dönemsel olarak değil yllk hedefler olarak gösterilmesi ve 
dönem içinde başlanan ya da bitirilen plan/proje says şeklinde verilmesi önerilebilir.  

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 

Tek göstergesi olan eylemin bu göstergesi ky alanlarnn yönetimi ile ilgilidir. Bu 
eylemle ilgili olarak hiçbir faaliyet raporlanmamştr. Eylem ile gösterge arasnda bir 
uyumsuzluk bulunmaktadr. Zira doğal alanlarn yönetimi ile ÇŞB, OSİB, GTHB gibi çok 
sayda bakanlk ilgilenmektedir. Göstergede belirtilen ky alanlarnn yönetimi konusu ise 
daha çok ÇŞB sorumluluğundadr. Bu nedenle kurumlar arasnda iletişime gerek 
bulunmamaktadr. Ülkemizde kurumlar arasndaki iletişim ve karar almadaki sorunlar 
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daha çok korunan alanlarda yaşanmaktadr. Korunan alanlardaki sorunlarn aşlmas için 
OSİB tarafndan Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasars hazrlanmştr. 
Tasarda korunan alanlarn yönetiminden sorumlu olan OSİB ve ÇŞB arasndaki 
iletişimden çok birbirinin içine giren korunan alan kategorilerinin ayrlarak yetki 
çatşmalarnn önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Açklanan bu nedenlerden dolay 
göstergenin “Doğal alanlarn yönetiminden sorumlu ÇŞB, OSİB ve GTHB bakanlklarnn 
ilgili genel müdürlüklerinden oluşan bir kurul oluşturulmas” şeklinde değiştirilmesi 
önerilebilir. 

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 

Eylemin 5 göstergesi bulunmaktadr. Bunlardan gerçekleştirilen uluslararas eğitimler 
göstergesi kapsamnda 2016 ylnda 9 eğitim gerçekleştirilmiş olup, 2015-2018 yllar 
aras için belirlenen 40 uluslararas eğitim hedefi aşlmştr. Benzer şekilde bu 
uluslararas eğitimlere 42 farkl ülkeden 161 kişi katlmş olup, 3 yl içinde 500 kişiye 
eğitim hedefi fazlasyla sağlanmştr. TAGEM ve ÇEM tarafndan gerçekleştirilen 
eğitimlerde çoğunlukla Afrika, Orta Asya ve Balkan ülkelerinden gelen uzmanlara 
eğitimler verilmiştir. TAGEM tarafndan verilen eğitimlerde gen bankas yönetimi ve 
biyolojik çeşitliliğin korunmas, gda güvenilirliği, toprak ve su kaynaklarnn sürdürülebilir 
yönetimi, organik tarm, sulama, toprak koruma konular ön plana çkmştr. ÇEM 
tarafndan ise Ülkemizin 2015-2017 yllar arasnda UNCCD COP başkanlğn yürüttüğü 
dönemde deklare edilen Ankara Girişimi çerçevesinde çölleşme ile mücadele eğitimi 
düzenlenmiştir. Ülkemizin çölleşme ve arazi tahribat ile doğrudan ya da dolayl olarak 
ilgili konularda uluslararas toplantlara ev sahipliği yapmas son derece önemlidir. 
Böylece çölleşme ve arazi tahribat, kuraklk gibi konularda çölleşme riski fazla olan 
ülkelere bilgi desteği sağlanmştr. Türkiye’nin çölleşme ve arazi tahribat konularnda 
öncülük yapmas açsndan bu eylem kapsamndaki eğitimler son derece önemlidir. 
Hedeflerin gerçekleştirilmiş olmasna rağmen bu eğitimlere devam edilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Eylem kapsamnda 2016 yl içinde ayrca FAO Türkiye Ortaklk 
Program kapsamnda 2 adet proje gerçekleştirildiği raporlanmştr. Raporlanan bu 
projelerden “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarm Uygulamalar Projesi” 
2015 ylnda başlamş olup halen devam etmektedir. Bu proje 2015 ylnda da 
raporlanmştr. Diğer proje ise “Bozkr Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem 
Tabanl Uyum İçin Tarm Uygulamalar” projesidir. Bu proje 2016 ylnda başlamştr. 
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Dolaysyla 2016 ylnda başlayan proje says aslnda 1 adettir. FAO desteği ile 
gerçekleştirilecek proje says 15 adet olarak hedeflenmiştir. 2017 ylnda FAO desteği 
ile ilgili olarak alnmş bir Suriyeli mülteciler ve diğeri “Türkiye’nin Bozkr Ekosistemlerinin 
Korunmas ve Sürdürülebilir Yönetimi” ile ilgili iki proje daha bulunmaktadr. Bunlara 
rağmen hedeflenen proje saysnn gerisinde kalnmştr.  

Eylem kapsamndaki hedeflerin gerisinde kalnan diğer iki gösterge yurtdşnda çalştay 
düzenlenmesi ve uluslararas anlaşmalardr. 2016 ylnda bu iki gösterge ile ilgili olarak 
faaliyet raporlanmamştr. Ancak ÇEM uluslararas çalşmalara oldukça fazla önem 
vermektedir. Bu nedenle hedeflerin 2015-2018 yllar arasnda gerçekleştirilmesi de 
öngörüldüğünden söz konusu iki hedefin de plan dönemi içinde gerçekleştirilebileceği 
düşünülmektedir. 

Eylem 2.2.2. Birleşmiş Milletler teşkilat başta olmak üzere uluslararas 
kuruluşlarla çölleşme/arazi tahribat konusunda işbirliklerinin 
geliştirilmesi 

Eylemin tek göstergesi olan çölleşme ve arazi tahribat konusunda işbirliği yaplan 
uluslararas kuruluş says 2016 ylnda 13 olarak raporlanmştr. Önceki yllarda da 7 
kuruluşla işbirliği yapldğ açklanmştr. Hedef olarak 3 uluslararas kuruluşla işbirliği 
gösterildiğinden bu hedef de gerçekleşmiştir.  

2016 ylndaki en önemli adm UNCCD Kuzey Akdeniz Bölgesel Koordinasyon Birimi 
Ofisi İstanbul’da kurulmas olarak değerlendirilebilir. 12 ülkenin çölleşme ve arazi 
tahribatnn önlenmesi konusunda yaptklar çalşmalarn izlenmesi ve 
değerlendirilmesinin yürütüleceği ve bu ülkeler arasndaki koordinasyonunun 
sağlanacağ ofis uluslararas ilişkilerin geliştirilmesi açsndan son derece önemlidir. Bu 
faaliyetin 2.2.3 nolu eylem kapsamnda değerlendirilmesi daha doğru olacaktr. Ancak 
2.2.3 nolu eylemin göstergelerinde sadece katlm sağlanan COP ve CRIC saylar ile ev 
sahipliği yaplan uluslararas toplant says gösterge olarak yer almaktadr. Bu nedenle 
ÇEM tarafndan 2.2.2 nolu eylem altnda raporlanmştr.  

2015 ylnda imzalanan FAO Türkiye Ormanclk Program kapsamnda da projeler 
üretilmeye başlanmştr. 2016 yl içinde ayrca UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre 
Program) ve IUCN (Uluslararas Doğay Koruma Birliği) Küresel Ortaklk Çalştay 
düzenlenmiştir. 

Türkiye’nin 2015-2017 yllar arasnda UNCCD COP12 Dönem Başkan olmas ve 
Ankara Girişimi olarak bilinen anlaşma uluslararas işbirliği konusundaki çalşmalar 
arttrmştr. Bu kapsamda Orman ve Su İşleri Bakanlğ ile Pan Afrika Büyük Yeşil Duvar 
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Ajans arasnda Çölleşmeyle Mücadelede İşbirliğine İlişkin bir Mutabakat Zapt 
imzalanmştr. Mutabakat zapt kapsamnda, çölleşme ile mücadele amacyla Sahraalt 
ve Sahel Büyük Yeşil Duvar Girişimi’nde yer alan 11 ülkeyle doğal kaynaklarn 
korunmas, çölleşme, kuraklk ve erozyonla mücadele, ormanlarn rehabilitasyonu ve 
korunmas konularnda ortak projeler, eğitim faaliyetleri ve uzman değişimi yoluyla bilgi, 
deneyim ve teknoloji paylaşm yaplmas öngörülmektedir. 

İrdelenen eylemin gerçekleşmiş olmasna rağmen ÇMUSEP izleme değerlendirme 
raporlama sisteminde gösterge ile uyumlu olmayan raporlamalarnda yapldğ 
gözlenmiştir. Örneğin Namibya’da düzenlenen kuraklk ile ilgili konferansa katlmn bu 
eylemde raporlanmamas gerekmektedir.  

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 

Eylemin 4 göstergesi bulunmaktadr. Bunlardan 3’ünde hedefler gerçekleştirilmiş olup, 
henüz gerçekleşmemiş olarak gözüken Uluslararas Çölleşme İle Mücadele Araştrma ve 
Eğitim Merkezi’nin Türkiye’de kurulmas hedefi ile ilgili çalşmalar devam etmektedir. 
Eylemle ilgili olarak 2016 ylnda CRIC 15 toplantsna, FAO-COFO23 oturumuna ve 
UNFCCC COP22’ye katlm sağlanmştr. Özellikle UNFCCC COP22 katlm çölleşme 
ve iklim değişikliği arasndaki koordinasyonun sağlanmas açsndan önemlidir.  

Eylem kapsamnda 2016 yl içinde Arazi Tahribatnn Dengelenmesi (ATD) Hedeflerinin 
Belirlenmesi Çalştay yaplmştr. UNCCD Sekretaryas ve Küresel Mekanizma ile 
ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantya 31 Afrika ülkesinden 39 uzman, 
UNCCD Ulusal odak noktalar, LDN ülke ve bölgesel danşmanlar, LDN-TSP ekibini 
(UNCCD Sekretaryas/Küresel Mekanizma) temsil eden yaklaşk 70 kişi katlmştr. 
Çalştay yeni oluşturulan Arazi Tahribatnn Dengelenmesi yaklaşm konusunda bilgi 
ihtiyac olan Afrika ülkelerine önderlik edilmesi açsndan son derece önemlidir.  

Eylem kapsamnda, hem uluslararas ilişkilerin sağlanmas hem de Türkiye’nin konuya 
duyarllğnn Dünya ülkeleriyle paylaşlmas bağlamnda süreç esasl yurtdş 
toplantlara katlmn teşvik ve takdiri gayet isabetli olacaktr. 
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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 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 

Eylemin tek göstergesi olup, bu gösterge çölleşme/arazi tahribatyla mücadele 
önceliklerini dikkate alan planlarn saysdr. 2015-2018 dönemi için 4 plan hazrlanmas 
hedefi konmuştur. Bu kapsamda DKMPGM tarafndan 477 adet korunan alana ait 
gelişme ve yönetim plan olduğu raporlanmştr. ÇEM daire başkanlklar tarafndan da 
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Projesi ile Murat Nehri Havzas Rehabilitasyon Projesi ve 
ilerleme raporu hazrlanmas eylem kapsamnda gerçekleştirilen faaliyet olarak 
gösterilmiştir. Ancak saylan bu faaliyetlerin eylemin göstergesi ile örtüşmediği 
düşünülmektedir. Çünkü örneğin korunan alanlara ait yönetim ve gelişme planlarnda 
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çölleşme ve arazi tahribatnn engellenmesi ile ilgili hangi admlarn atldğ belirsizdir. 
Benzer şekilde ÇEM tarafndan raporlanan faaliyetler de aslnda birer projedir. Eylem ile 
hedeflenen kalknma planlar, çevre düzeni planlar, imar planlar ile kurumlarn stratejik 
planlarnda çölleşme ile mücadele, arazi tahribatnn azaltlmas, kuraklğn önlenmesi 
gibi doğrudan ÇMUSEP’de yer alan eylemlere yönelik faaliyetlerin yer almasdr. Konu 
ile doğrudan ilgili KB ve ÇŞB herhangi bir raporlama yapmamştr. Ayrca örneğin 
OGM’nin 2013-2017 yllarn kapsayan Stratejik Plannda tarm alanlarnn, toprak ve su 
kaynaklarnn korunmas ve düzenlenmesi, çölleşmenin önlenmesi, sel ve diğer doğal 
afetlerin önlenmesi ile ilgili hedefler bulunmasna rağmen raporlanmamştr. Dolaysyla 
bu eylemin gerçekleşmesi ile değerlendirme yaplmas mümkün olamamştr. Ancak 
Onbirinci Kalknma Plan ile ilgili çalşmalarn başlamas, İstanbul gibi baz illerdeki ve 
bölgelerdeki Çevre Düzeni Planlarnn revize edilmesi, DSİ tarafndan yürütülen Havza 
Master Plan çalşmalar eylemin gerçekleştirilmesi için önemli frsatlar oluşturmaktadr. 
Bu konuda ÇEM’in ilgili kurumlarla işbirliğine giderek plan hazrlk aşamasnda katk 
vermesi çölleşme ve arazi tahribatnn önlenmesine büyük katk sağlayacaktr. 

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 

Eylemin kurumlar aras protokol ve resmi yazlarn says olarak belirlenen bir göstergesi 
bulunmaktadr. 2014-2016 yllarnda toplam 24 protokol ve resmi yaz hazrlandğ 
raporlanmş olup, buna göre hedef gerçekleşmiştir. 2016 ylnda GTHB ile OSİB, ÇEM 
ve TAGEM arasnda çeşitli protokoller imzalanmştr. Bu eylem kapsamnda raporlanan 
Orman ve Su İşleri Bakanlğ ile TİKA arasnda ormanclk, çölleşme ve erozyonla 
mücadele, su, doğa koruma ve meteoroloji alanlarnda işbirliği yaplmasna dair protokol 
de oldukça önemlidir. Ancak söz konusu protokol 2015 ylnda imzalanmş olup, 2016 
ylnda da raporlanmştr. Eylem plan kapsamndaki faaliyetlerin gerçekleştirilmelerinin 
değerlendirilebilmesi için benzer mükerrer raporlamalarn önüne geçilmesi 
gerekmektedir. Ayrca imzalanan protokollerin eylemle hedeflenen çölleşme/arazi 
tahribat ile mücadele konusunda olmas da gerekmektedir.  

Eylem ile sektörel yatrmlar kapsamnda gerçekleştirilen toprak koruma projelerinin arazi 
tahribat önceliklerini içermesinin sağlanmas da hedeflenmektedir. Ancak bu hedefin 
gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bir gösterge bulunmamaktadr. 5403 sayl Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanm Kanununda toprak koruma projelerinin hazrlanmas yer 
almaktadr. Bu nedenle birçok yatrm projesinde ve bu projelere dair ÇED raporlarnda 
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toprak koruma projesi hazrlanmaktadr. Ancak yatrm kapsamndaki inşaat faaliyetleri 
srasnda ve sonrasnda toprak koruma projelerinin uygulanp uygulanmadğna dair bir 
veri bulunmamaktadr. Bu nedenle ÇMUSEP’in revizyonu srasnda bu eylem ile ilgili 
olarak uygulanan toprak koruma projelerinin says ile ilgili bir gösterge konulabileceği 
önerilmektedir. Yine benzer şekilde sektörel yatrmlar ayn zamanda arazi tahribatnn 
dengelenmesi kapsamnda da değerlendirilebilir. Özellikle arazi örtüsü/arazi kullanm 
değişikliklerine ve toprak organik karbon stoklarnn azalmasna yol açabilecek 
yatrmlarda arazi tahribatnn dengelenmesine yönelik gösterge ve hedeflerin de 
ÇMUSEP’te yer almas önerilebilir. 

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 

Eylemin iki göstergesi bulunmaktadr. Bunlardan çölleşme/arazi tahribat raporu ayn 
zamanda 1.2.1 nolu eylemde de gösterge olarak belirtilmiştir. Ayn faaliyetlerin iki ya da 
daha fazla eylemin göstergesi olarak kullanlmamas gerektiği düşünülmektedir. 
Göstergenin sadece 3.2.1. nolu eylemde yer almas önerilebilir. 

Kurulan ve faaliyete geçen ihtisas gruplar says hakkndaki diğer gösterge ile ilgili 
Türkiye’de çalşmalar mevcuttur. Örneğin sadece ÇEM bünyesinde Çölleşme, Havza, 
Kurak ve Yar Kurak Alanlar, Erozyon, Sel-Heyelan, Çğ İhtisas Gruplar oluşturulmuştur. 
Bunlar haricinde de OGM ve diğer bakanlklarda da eylem ile doğrudan ya da dolayl 
olarak ilgili birçok ihtisas grubu oluşturulmuştur. İhtisas Gruplarnda İlgili bakanlklar, 
diğer bakanlklar, üniversite ve STK temsilcileri yer almakta olup, gruplarn etkin halde 
çalşmas halinde eylemde belirtilen çölleşme/arazi tahribatyla mücadele konusundaki 
hukuki, mali ve sosyo-ekonomik engellerin belirlenmesi ve önlenmesi konusunda gerekli 
admlar atlabilecektir. İhtisas gruplar ayn zamanda ÇABUK konusunda bilimsel ve 
teknik önlemler alnmas, yasal düzenlemelerin hazrlanmasna altlk oluşturulmas 
açsndan da önemlidir. Ancak bu ihtisas gruplarnn henüz etkin olarak çalştğn 
söylemek mümkün değildir. ÇEM bünyesindeki ihtisas gruplar öncelikli olarak eğitimler 
verilmesi konusunda odaklanmştr. Bu kapsamda 2016 yl içinde 7 eğitim 
düzenlenmiştir. Bu eğitimlere ek olarak ihtisas gruplarnn çalşma konular ile ilgili olarak 
sorunlar ve çözümleri içeren raporlar hazrlamas çölleşme/arazi tahribatnn önlenmesi 
açsndan gereklidir. Bu nedenle eylemin göstergesinin ihtisas gruplarnca hazrlanan 
raporlarn says olarak güncellenebilir. 
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Eylem 3.2.2. Çölleşme/arazi tahribat konularnda karşlaşlan sorunlar giderecek 
mevzuat temelli tedbirlerin hayata geçirilmesi 

Eylemin 4 göstergesi bulunmakta olup, 2016 ylnda bunlardan sadece orman 
arazilerinin odun dş orman ürünleri üretimi konularndaki mevzuat düzenlemeleri 
raporlanmştr. Ancak önceki yllardaki raporlamalarda tarm ve mera arazilerinin amaç 
dş kullanmnn önlenmesine yönelik ve korunan alan tanmlamas ile ilgili öngörülen 
mevzuat saylarna fazlas ile ulaşldğ raporlanmştr. Eylem kapsamnda tarmsal 
sulama ücretlerinin tüketilen suyun hacmi ve ürün türlerine göre belirlenmesine yönelik 
GTHB tarafndan bir mevzuat hazrlanmas öngörülmüştür. Bu gösterge ile ilgili olarak bir 
raporlama yaplmamştr. Ancak Bakanlar Kurulu karar ile Sulama Birliklerince işletilen 
sulama tesislerinden su kullanm hizmet bedeli tarifeleri belirlenmekte olup, bu tarifelerde 
ürün türleri de dikkate alnmaktadr. Dolaysyla bu Bakanlar Kurulu Kararnn ilgili 
göstergeyi karşladğ düşünülmektedir.  

Eylemle ilgili olarak OGM tarafndan raporlanan çoğu odun dş orman ürünleri ile ilgili 
olarak düzenlenen tebliğ saylar İDR değerlendirme yl ile örtüşmemektedir. 
Raporlanan 5 adet tebliğden sadece ikisi 2016 ylnda çkarlmştr. Benzer şekilde diğer 
eylemlere dair raporlamalarda ilgili yla değil önceki ya da sonraki yla ait verilerin İDR 
sistemine yüklendiği belirlenmiştir. Bu durum ÇMUSEP’in yllk değerlendirme 
raporlarnda sorunlara neden olmakta, faaliyet saylarn az ya da çok çkmasna neden 
olmaktadr. Raporlama yapan kurumlarla iletişime geçilerek raporlamalarn sadece 
raporlama ylna ait olmas sağlanmaldr.  

 

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. 
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Eylem 4.1.1. Ülkemiz için çölleşme, erozyon ve entegre havza rehabilitasyon 
planlarn kapsayacak haritalarn oluşturulmas, izleme ve 
değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygnlaştrlmas 

Eylem kapsamnda 2015-2016 yllarnda Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi 
(HİDS) ile erozyon ve çölleşme risk haritalarnn oluşturulmas öngörülmüştür. 2013 
ylnda başlanan HİDS projesi coğrafi tabanl bir proje olup, proje ile doğal kaynaklarn 
etkin kullanm ile sürdürülebilir havza yönetiminin sağlanabilmesi ve Türkiye’de havzada 
faaliyet gösteren kurumlarla koordineli olarak belirlenen veri temalarnn izlenebileceği 
bir izleme sistemi altyaps oluşturulmas hedeflenmiştir. Yazlm tamamlanan ve 
bakanlk sunucularna yüklenen HİDS projesinde üç seviye olarak 16 veri temas 
oluşturulmas planlanmştr. 1. Seviyede “toprak erozyonu ve kütle hareketleri”, “sel-
taşkn”, “çölleşme”, “karbon” ve “arazi kullanm” konularnda çalşmalar yaplmas 
öngörülmüştür. Ayrca HİDS projesi kapsamnda çölleşme kriter ve göstergeleri 
belirlenmiştir. Su, iklim, toprak, topoğrafya ve jeomorfoloji, sosyo-ekonomi, arazi 
örtüsü/arazi kullanm ve yönetim olarak belirlenen 7 kriter toplam 48 gösterge 
içermektedir. Bu kriter ve göstergelerin belirlenmesinden sonra CBS tabanl çölleşme 
risk haritas üretilmiştir. 2016 yl içinde üretilen bu çölleşme risk haritasnn doğrulama 
ve kalibrasyonu için 2 pilot sahada (Aksaray ve Mersin) çalşlmştr. Ek olarak yine HİDS 
projesi kapsamnda erozyon izleme sistemi oluşturulmuştur. Bu kapsamda öncelikle 
erozyon tahmininde kullanlan Evrensel Toprak Kayb Denkleminde yer alan baz 
faktörlerin ülkemize özgü olarak tahmini yönünde çalşmalar gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda Bitki Amenajman Faktörü (C) ile Yağş Erozyon İndisi (R) güncellenmiştir.  
Bu güncellemeler sonunda değişik ölçekteki havzalarda potansiyel, gerçek ve akarsulara 
taşnan erozyon haritalar oluşturulmuştur. Özetle eylem kapsamnda öngörülen 
faaliyetler başarl olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrca HİDS Projesi kapsamnda TÜBİTAK 
BİLGEM ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü arasnda imzalanan 
sözleşme ile “Ulusal Arazi Örtüsü Snflandrma ve İzleme Sistemi (UASİS) Fizibilite 
Projesi” ne başlanmştr. Ek olarak yine ayn iki kurum arasnda HİDS projesinin 1. 
seviyesinde yer alan konulardan olan Toprak Organik Karbonu konusunda bir proje 
halen devam etmektedir. Bu projeler ve HİDS kapsamnda planlanan diğer projeler 
ÇMUSEP’te yer almamakta olup, revize edilecek yeni eylem planna gösterge olarak 
eklenmesinde fayda bulunmaktadr. 

Eylem 4.1.2. Orman ekosistemlerinin etkin bir şekilde izlenebilmesi için gerekli 
teknik, yöntemsel ve donanmsal altyapnn oluşturulmas 

Eylemin 5 göstergesi bulunmaktadr. Bunlardan Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi 
Program Kapsamnda Seviye I kapsamnda kurulmas hedeflenen 818 daimi gözlem 
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alan hedefin üzerinde 850 olarak gerçekleşmiştir. 51 olarak hedeflenen Seviye II daimi 
gözlem alan says ise 52 olarak yine fazlas ile gerçekleştirilmiştir. Ancak bu hedefler 
2014 ylnda gerçekleştirilmiş olup sonraki yllarda mükerrer olarak raporlanmştr. 
Sadece 2016 ylnda önceki yllarda kurulan Seviye I daimi gözlem alanlarna ek olarak 
30 gözlem alan kurulmuştur. Kurulan 850 daimi gözlem alanndan 609’unda her yl taç 
durumu ve hasar etmenleri görsel değerlendirmesi yaplmakta ve sonuçlar Hava 
Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Uluslararas 
İşbirliği Program (ICP Forests) kapsamnda her yl raporlanmaktadr. Benzer gözlem ve 
çalşmalar Seviye II daimi gözlem alanlarnda da gerçekleştirilmekte olup, 2015-2016 
yllarnda 674 Seviye I ve 52 Seviye II alanndan toprak örnekleri alnmş ve analizlerine 
başlanmştr. Yoğun gözlem ve araştrmalarn yapldğ Seviye II daimi gözlem 
alanlarnda ayrca 2016 ylnda 42 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurulumu 
tamamlanmştr. Özellikle Seviye II alanlarnda öngörülen çeşitli analizlere henüz 
başlanmamas ve veri üretilememesi bir eksiklik gibi değerlendirilse de izleme program 
kapsamnda üretilen verilerin özellikle iklim değişikliği ve ormanlar arasndaki ilişkilerin 
belirlenmesi ve ormanlarn sağlk durumlarnn zamansal ve mekânsal olarak 
değerlendirilmesi ile neden-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesi açsndan son derece 
önemlidir. Göstergenin “izleme yaplan Seviye I ve Seviye II daimi gözlem alan says” 
olarak değiştirilmesi önerilir. 

Ülkemiz ormanlar 10 ya da 20 yllk dönemler için hazrlanan orman amenajman planlar 
ile yönetilmektedir. Ancak bu amenajman planlarnn ayn dönemlerde hazrlanmamas, 
örneklemelerin sabit örnek alanlarda gerçekleştirilmemesi nedeniyle amenajman planlar 
hazrlanmas haricinde ulusal orman envanteri olarak adlandrlan bir envanter 
hazrlanmas çalşmalarna da başlanmştr. 2016 ylnda Beypazar Orman İşletme 
Müdürlüğünde başlayan arazi çalşmalar tamamlanmştr ve büro çalşmalar devam 
etmektedir. Dolaysyla ÇMUSEP’te yer alan ulusal orman envanteri ile ilgili çalşmalara 
başlanmştr. Ancak bu gösterge ile ilgili bir hedef konulmamştr. OGM ile işbirliğine 
gidilerek ulusal orman envanteri gerçekleştirilecek alan büyüklüğü hedefi konulmas 
göstergelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi açsndan önem arz etmektedir. 

Eylemle ilgili diğer bir gösterge olan odun dş orman ürünlerinin alansal değişimlerinin 
izlenmesi için envanter takip sistemi kurulmas çalşmalar OGM tarafndan yürütülen 
ORBİS projesi kapsamnda tamamlanmştr. Bu kapsamda OGM tarafndan 2016 ylnda 
sadece envanter takip sisteminin kurulduğu raporlanmştr. Ancak bu gösterge ile 
göstergenin birimi arasnda uyumsuzluk bulunmaktadr. Envanter takip sistemi 
oluşturulmas gösterge olarak yazlmşken birim hektar olarak yazlmştr. Bu 
göstergenin “envanter takip sistemi ile orman ekosistemlerindeki değişimleri izlenen 
odun dş orman ürünlerin alan” olarak değiştirilmesi önerilir. Nitekim 2014 ylnda OGM 
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tarafndan 1.074.433 ha’da envanter takip sistemi ile odun dş orman alanlarndaki 
alansal değişimlerin izlendiği raporlanmş ancak sonraki yllarda bir raporlama 
yaplmamştr. Bu durumun gösterge ile birimi arasndaki uyumsuzluktan kaynaklandğ 
düşünülmektedir. 

Eylemin son göstergesi olan Alan envanteri ve Biyolojik Çeşitlilik Envanterini içeren 
Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi oluşturma çalşmalarnn ise devam ettiği 
raporlanmştr. ÇMUSEP’te bu göstergenin birimi yer almamaktadr. Orman Envanteri 
Yönetim Bilgi Sisteminin oluşturulmasnn ayr bir gösterge olarak eylem plannda yer 
almas ve hedefinin de 1 adet olmas önerilebilir. Ayrca bu yönetim bilgi sistemi 
oluşturulduktan sonra envanteri yaplan alanlar da ayr bir gösterge olarak eylem 
plannda yer alabilir. 

Eylemde donanmsal altyapnn oluşturulmas ile ilgili ifadeler bulunmasna rağmen 
eylemin göstergeleri arasnda izleme için uzman personel yetiştirilmesi, gerekli araç-
gereçlerin temini gibi göstergeler bulunmamaktadr. ÇMUSEP’in revizyonunda bu tür 
göstergelere de yer verilebilir. 

Eylem 4.1.3. Türkiye’nin tarmsal veri tabannn oluşturulmas ve mera varlğnn 
elektronik ortamda kayt altna alnmas 

Toplam olarak üç göstergesi olan eylemle ilgili olarak 2016 ylnda sadece Mera Bilgi 
Sistemine (MERBİS) dahil edilen alan büyüklüğünün 7 milyon ha’a ulaştğ 
raporlanmştr. ÇMUSEP’te bu gösterge ile öngörülen 3 milyon ha mera alann 
MERBİS’e dahil edilmesi hedefi fazlasyla gerçekleştirilmiştir. ÇMUSEP’in revizyonu 
esnasnda mera alanlarnn tamamnn MERBİS’e aktarlmamas halinde gösterge “mera 
alanlarnn tamamnn MERBİS’e dahil edilmesi” şeklinde güncellenebilir. 

Eylemde Tarm Bilgi Sistemi (TBS) modüllerinin says da bir gösterge olarak ele 
alnmştr. Bu gösterge ile ilgili olarak 2014 ylnda 1 ve 2015 ylnda 5 modül 
oluşturulduğu raporlanmştr. Ancak 2016 ylnda bir raporlama yaplmamştr. GTHB 
web 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. Bu gösterge için 30 
modül geliştirilmesinin hedef olarak belirlendiği göz önüne alndğnda göstergenin 
gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu anlaşlmaktadr. Ancak bu gösterge ile ilgili olarak 
GTHB tarafndan raporlama yaplmadğ ve bu durumunda ÇMUSEP’in izlenmesi ve 
değerlendirilmesi açsndan sorun oluşturabileceği değerlendirilmiştir.  
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Eylemin bir diğer göstergesi Arazi Parsel Tanmlama Sisteminin (LPIS) kurulduğu alan 
büyüklüğüdür. Ülkenin tamam için kurulmas hedeflenen parsel tanmlama sisteminde 
en son 2014 ylnda raporlama yaplmş olup parsel tanmlama sistemindeki alan 240 bin 
km2 olarak belirtilmiştir. Bu gösterge 2018 ylnda kadar tamamlanmas 
hedeflenmektedir. Ancak LPIS’e kaytl alanlarn ülke yüzölçümünün 1/3’ü kadar olduğu 
dikkate alndğnda çalşmalarn hzlandrlmas gerektiği ortadadr. 

Eylem 4.1.4. Türkiye’de suyun varlğ ve kalitesinin izlenmesi için etkili bir izleme 
sisteminin hayata geçirilmesi/geliştirilmesi 

Eylemin tek bir göstergesi olup, göstergenin gerçekleştirilmesinden Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü sorumludur. Gösterge ile ilgili olarak 2016 ylnda raporlama yaplmamştr. 
2015 ylnda ise 8 havzada su varlğ ve kalitesinin izlendiği beyan edilmiştir. Ancak Su 
Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafndan hazrlanan Su Yönetimi Bülteninde 2014 yl Ekim 
ay itibaryla 6 havzada, Ocak 2015’de 13 havzada, Ocak 2016 yl itibaryla da 25 
havzada AB normlar doğrultusunda su kalitesi izleme çalşmalarna başlanldğ 
yönünde bilgi verilmektedir. Dolaysyla 25 havzada oluşturulmas hedeflenen izleme 
sisteminin gerçekleştirildiği söylenebilir. Ancak gösterge ile ilgili olarak koordinatör kurum 
ile iletişime geçilerek raporlamada eksiklik olup olmadğ sorgulanmaldr. İlgili bültenden 
ayrca Ulusal Su Bilgi Sistemi oluşturulacağ bilgisi de yer almaktadr. Bu bilgi sisteminin 
oluşturulmas ÇMUSEP’in revizyonu esnasnda bir gösterge olarak eylem plannda yer 
alabilir. 

Eylem 4.1.5. Çölleşme/arazi tahribatyla ilgili gelişmelerin raporlandğ ulusal yllk 
değerlendirme raporlarnn hazrlanmas 

Bu eylem ile ÇMUSEP kapsamnda yllk olarak kurumlar ve STK’lar tarafndan 
raporlanan faaliyetlerin değerlendirildiği raporlarn hazrlanmas amaçlanmştr. Bu 
çerçevede iki rapor hazrlanmştr. Bu değerlendirme raporlarnda eylem plannda yer 
alan eylem ve faaliyetlerin gerçekleşme durumu, gerçekleşmeyenlerin nedenleri ve 
çözüm önerileri, eylem ve faaliyetlerin çölleşme ile mücadeleye katks 
değerlendirilmektedir. Değerlendirme raporlarnn hazrlanmasnda kurumlar raporlama 
yl içinde gerçekleştirdikleri eylem ve faaliyetleri İDR sistemi üzerinden sisteme 
yüklemektedirler. Bu yllk raporlar eylem plannn izlenmesi, faaliyetlerin 
değerlendirilmesi ve ÇMUSEP’in güncellenmesi açsndan son derece önemlidir. 
Hazrlanan yllk değerlendirme raporlar PRAIS çerçevesinde ülkemizin gerçekleştirdiği 
etkilenmiş ve gelişmiş ülke raporlamasnda da kullanlmaktadr.   
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Eylem 4.1.6. Çölleşme ile mücadele eylem plannn izlenebilmesi amacyla bir 
çevrimiçi bilgi toplama ve raporlama yazlmnn hayata geçirilmesi 

Bir önceki eylemde sözü edilen ÇMUSEP yllk değerlendirme raporlarn 
hazrlanmasnda kullanlan, ayn zamanda PRAIS raporlamalarnda altlk oluşturan ilgili 
kurumlar ile STK’larn eylem plan kapsamnda gerçekleştirdikleri faaliyetleri 
raporladklar yazlm hazrlanmştr. İlgili kurumlar 2014 ylndan itibaren raporlamalarn 
http://cemusep.cem.gov.tr adresi üzerinden sisteme yüklemektedir. Toplam 79 kurumun 
raporlama yapmas öngörülen ve İDRS olarak adlandrlan yazlma 46 kurum bugüne 
kadar hiç raporlama yapmamştr. Bu yazlm çölleşme eylem plann izleme, 
değerlendirme ve raporlanmas açsndan oldukça önemlidir. ÇMUSEP’te yer alan 
eylemlerle ilgili faaliyetlerin değişik şekillerde sorgulanabildiği, raporlar oluşturulabildiği 
yazlm kullanc dostu olarak değerlendirilebilir. Ayrca İDR sistemi ile ilgili bir kullanm 
klavuzu da hazrlanmş olup, klavuzda yazlmn kullanm detayl olarak 
açklanmaktadr. Ancak kurumlarn raporlamalarnda baz eksiklikler, belirsizlikler, 
mükerrer raporlamalar belirlenmiş olup bunlar eylemlerin değerlendirilmesi esnasnda 
detayl olarak açklanmştr. Anket vb. çalşmalarla raporlama yapan kurumlarn İDR 
sistemi yazlm ile ilgili geri dönüşleri sağlanarak gerekirse yazlmda güncellemeler 
yaplmas önerilebilir. Ek olarak PRAIS raporlama sistemi sürekli geliştirilmektedir. 
PRAIS3 olarak adlandrlan sistemdeki raporlama araçlar COP13’te kabul edilen 
Stratejik Çerçeve Belgesi’ne göre gözden geçirilecektir. İDR sisteminin 
güncellenmesinde PRAIS3 raporlama sistemi raporlama araçlarnda değişiklik olmas 
durumunda bunlara da yer verilebilir. 

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 iki göstergesi bulunmaktadr. Bunlardan tarm ve mera alanlarnda iklim 
değişikliğine uyum çalşmalarna dair 2016 ylnda 2 proje çalşmas gerçekleştirildiği 
açklanmştr. Önceki yllardaki raporlamalarda da konu ile ilgili 7 proje daha olduğu 
raporlanmştr. Benzer şekilde orman alanlarndaki uyum konusundaki projelerin says 
2016 yl için OGM tarafndan 14 olarak belirtilmiştir. Önceki yllardaki projelerle birlikte 
orman alanlarndaki proje says toplamda 44’e ulaşmaktadr. Ancak hem orman hem de 
tarm ve mera alanlarndaki projelerin başlklar incelendiğinde projelerin doğrudan iklim 
değişikliğine uyum konusunda olmadklar düşünülmektedir. Bu durumun aşlmas için 
raporlama yapan kurumlarla iletişime geçilerek eylem ile hedeflenen iklim değişikliğine 
uyum konusu açklanmaldr. Ayrca göstergenin açk olarak yazlmamasndan dolay 
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ayn projelerin farkl yllarda raporlanmas da söz konusu olabilecektir. Bu nedenle 
öncelikle göstergede başlanan ya da bitirilen proje says şeklinde bir düzeltme 
yaplmas gerektiği düşünülmektedir. Eylem ile ilgili olarak sadece TAGEM ve OGM 
raporlama gerçekleştirmiştir. Ancak üniversiteler 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. Ek olarak eylem ile ilgili olarak ÇMUSEP’in güncellenmesi 
esnasnda proje sonuçlarnn diğer kurumlarla paylaşlmasna dair göstergelerin de 
eklenmesinde yarar görülmektedir.  

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) 

Eylemde belirtilen proje UNCCD ile FAO’nun ortak girişimi olan “Kurak Alanlarda Arazi 
Tahribatnn Değerlendirilmesi (Land Degradation Assessment in Drylands-LADA)” 
kapsamnda 2015 ylnda imzalanmştr. BMÇMS’ne taraf ülkelerin arazi kaynaklarnn 
durumunu değerlendirme ve raporlama konularnda kapasitelerinin artrlmas ve arazi 
tahribatyla mücadele için sürdürülebilir arazi yönetimi kavramnn yaygnlaştrlmas 
hedeflenen projede 15 ülke (Türkiye, Bosna ve Hersek,  Arjantin, Bangladeş, Çin, 
Kolombiya, Ekvator, Lesoto, Fas, Nijerya, Panama, Filipinler, Tayland, Tunus ve 
Özbekistan) yer almaktadr. Proje 2016 ylnda başlamş olup 48 ay içinde 
tamamlanmas öngörülmektedir. Ülkemizde proje, ÇEM koordinatörlüğünde OGM, 
GTHB-TRGM ve TAGEM ile Türkiye Toprak Bilimi Derneği (TTBD)’yle ortaklaşa 
yürütülmektedir. Söz konusu proje ile ülkemizdeki orman ve tarm arazilerinden farkl 
örneklerin ve arazi tahribatna uğramş alanlarn belirlenmesi hedeflenmiş olup SAY 
çalşmalarnn iyi uygulama örnekleri de raporlanacaktr. Ayrca haritalama, arazi 
yönetimi, raporlama gibi konularda kapasite geliştirme çalşmalar da yaplmas proje 
amaçlarndandr. Proje ülkemizde SAY konusundaki kapasitesinin arttrlmas açndan 
oldukça önemlidir. Ek olarak proje çölleşme ile mücadele ve arazi tahribat konusundaki 
iyi uygulamalarn belirlenmesi, bunlarn diğer ülkelerle paylaşlmas ve diğer ülkelerdeki 
uygulamalarn incelenerek ülkemize aktarlmasna da hizmet edecektir. Proje devam 
ettiği için gösterge olarak belirlenen 1 adet iyi uygulamalar raporu henüz 
hazrlanmamştr. Ancak ÇEM tarafndan gerçekleştirilen çalştaylarda özellikle İç 
Anadolu’daki yar kurak alanlardaki çeşitli iyi uygulama örnekleri teknik geziler ile 
tantlmaktadr. 
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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 

Eylem çerçevesinde 2016 ylnda bir faaliyet gerçekleştirildiği raporlanmştr. Ancak 
raporlanan faaliyet Türkiye Ziraat Odalar Birliği (TZOB), Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlğ, GTHB arasnda 2012 ylnda imzalanan Kadn Çiftçi Eğitimi İşbirliği 
Protokolüdür. Protokol kapsamnda kadn ve kooperatifleşme, girişimcilik ve liderlik, iklim 
değişikliği ve kadn, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal güvenlik konularnda önce 5 il pilot 
olarak seçilmiş ve 185 eğitici eğitilmiştir. 2015 ylnda eğitimler 81 ile yaygnlaştrlmş ve 
ülke genelinde 8568 kadn çiftçi eğitim almştr. Ancak 2016 ylnda gerçekleştirilen 
eğitimlerle ilgili bilgiye ulaşlamamştr. GTHB tarafndan kadnlara yönelik başka 
çalşmalar da mevcuttur. Ancak çölleşme ve arazi tahribatnn cinsiyet ve toplumun 
sosyo-ekonomisi üzerine olan etkileri üzerine bir çalşma raporlanmamştr. Eyleme 
kadnlar yannda gençler ve çocuklarn da eklenmesi yerinde olacaktr. Çölleşmenin 
etkilerinden olan fakirliğin ortaya konmas ve önlenmesi açsndan oldukça önemli olan 
bu eylemin gerçekleştirilebilmesi için öncelikli olarak araştrmalara ihtiyaç bulunmaktadr. 
Bu araştrmalarn gerçekleştirilmesi yönünde başta OSİB ve GTHB ile üniversitelerin ilgili 
bölümleriyle işbirliğine gidilmesi önerilebilir. 

Eylem 4.3.1. Tarmsal Kuraklk Eylem Plan çerçevesinde kuraklk risk tahmini ve 
kriz yönetim çalşmalarnn yürütülmesi 

Eylemin üç göstergesi bulunmaktadr. Bunlardan kuraklk riski bulunan bölgelerde 
tamamlanmş gölet says ile ilgili olarak 2016 ylnda 106 gölet ve barajn tamamlandğ 
raporlanmştr. Eylemle ilgili olarak 2012-2015 yllar arasnda 1.000 günde 1.000 gölet 
projesi tamamlanmştr. Ayrca 1.000 günde 1.071 gölet adyla yeni bir proje daha 
başlatlmştr. Buna göre göstergenin gerçekleştiği kabul edilebilir. Kuraklkla 
mücadelede su hasad çalşmalar oldukça önemlidir. Bu nedenle eylem plannda su 
hasad ile ilgili göstergelerin de yer almas yararl olacaktr. 

Diğer bir gösterge olan toprak nem ölçüm istasyonlar kurulmas ile ilgili olarak 2016 
ylnda OGM tarafndan 15 istasyon kurulduğu raporlanmştr. Bu istasyonlar Orman 
Ekosistemlerinin İzlenmesi Program kapsamndaki Seviye II daimi gözlem alanlarnda 
kurulan meteoroloji istasyonlarnda bulunmaktadr. Gösterge ile doğrudan ilgili olan 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir raporlama yaplmamştr. Önceki yllarda ise 2014 
ylna kadar kurulan toprak nem ölçüm istasyonu says 375 olarak bildirilmiştir. Bu 
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değerlendirmeler şğnda göstergenin gerçekleştirilmesi için konulan 1.000 istasyon 
hedefinden oldukça uzak olduğu söylenebilir. Ancak bu durumun toprak nem istasyonun 
kurulmamasndan m yoksa MGM’nin raporlama yapmamasndan m kaynaklandğ net 
değildir. MGM ile iletişime geçilerek raporlamann yaplmas sağlkl sonuç alnmasn 
sağlayacaktr. Ek olarak GTHB tarafndan yürütülen Tarm Bilgi Sistemi (TARBİL) projesi 
kapsamnda da zirai-meteorolojik-fenolojik gözlemlerin yapldğ istasyonlar 
kurulmaktadr. Bu istasyonlarda çeşitli meteorolojik parametrelerle birlikte toprak nemi 
ölçümleri de yaplmaktadr. 2017 ylnda says 431’e ulaşan bu istasyonlarn da 
raporlanmadğ dikkat çekmektedir. 

Eylem çerçevesindeki kuraklk risk tahmini ve kriz yönetim çalşmalarna dair rapor 
hazrlanmas konusunda 2016 ylnda İDR sistemine veri yüklenmemiştir. Önceki yllarda 
Kuraklk Koordinasyon Kurulu’nun katklaryla aylk 2 rapor hazrlandğ ÇMUSEP 2014-
2015 Yllk Değerlendirme Raporunda yer almaktadr. Ancak gösterge yllk rapor 
hazrlanmas şeklinde verilmiştir. Dolaysyla kurumlar tarafndan yaplan raporlamalarla 
gösterge örtüşmemektedir. Yaplan incelemede Akarçay Havzas Kuraklk Yönetim 
Plannn hazrlandğ, Doğu Akdeniz, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Antalya ve Burdur, 
Van Gölü, Bat Akdeniz Havzalar için Kuraklk Yönetim Plannn hazrlanmas 
çalşmalarnn ise devam ettiği bilgisine ulaşlmştr. İrdelenen bu göstergenin “Kuraklk 
Yönetim Plan Tamamlanan Havza says” olarak revize edilmesi önerilebilir. 

Eylem 4.3.2. Orman koruma ve yangnla mücadelede etkinliğin artrlmasna 
yönelik modern teknolojiye dayal izleme ve erken uyar 
sistemlerinin geliştirilmesi 

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan OGM tarafndan 2016 yl sonuna kadar 
izleme ve erken uyar sisteminin 12,5 milyon ha alan kapsadğ raporlanmştr. Ülkemiz 
orman yangnlar ile mücadele konusunda oldukça başarldr. Yangnlarn 
belirlenebilmesi için 775 yangn gözetleme kulesi kurulmuştur. 2015 ylnda bilgisayar 
yazlmlar ile desteklenmiş 5 insansz yangn gözetleme kulesi kurulmuştur. Bu kulelerin 
saysnn arttrlmas da OGM’nin gündemindedir. Ayrca yangnla mücadele araçlarna 
araç takip sistemleri yerleştirilmiş olup, araçlarn konumu hakknda annda bilgi 
alnabilmektedir. Yangnla mücadelede uçak ve helikopterler de etkin bir şekilde 
kullanlmaktadr. Bu tür çalşmalarla 2,8 ha olarak öngörülen yangn başna düşen yanan 
alan miktar 2014 ylnda 1,75 ha, 2015 ylnda 1,5 ha olarak gerçekleşmiştir. 2016 
ylnda ise bu miktar artarak 2,07 ha’a ulaşsa da öngörülen değerlerin altnda kalnmştr. 
Yangn says ve yanan alan miktarlar iklim, hava halleri, ağaç türü, eğim ve topoğrafya 
gibi birçok faktöre göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle yllara göre değişimler 
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görülmesi olağan olup, eylem plannda yangn başna yanan alan miktar oldukça 
gerçekçi olarak değerlendirilmiştir.  

Eylem 4.3.3. Orman sağlğn izleme çalşmalar kapsamnda orman risk 
raporlarnn hazrlanmas ve hayata geçirilmesi 

Türkiye’de orman ekosistemlerinin izlenmesi program çalşmalarna 2007 ylnda 
başlanmştr. 2016 ylnda 586 Seviye I daimi gözlem alannda 13.547 ağaç üzerinde 
ibre/yaprak kayb değerlendirilmiş, ayn zamanda izlenen ağaçlarn sağlğn belirleyen 
zarar etmenleri de belirlenmiştir. İzleme gerçekleştirilen yllar içinde ağaçlarn sağlk 
durumunun bir göstergesi olan ibre/yaprak kayp oranlarnn yllar itibaryla sürekli 
azaldğ, dolaysyla sağlk durumunun iyileştiği gözlenmiştir. 2008 ylnda yaprakl ve 
ibreli ayrm yaplmakszn izlenen tüm ağaçlarn ortalama ibre/yaprak kayp oran % 
22,4 olarak belirlenmişken, 2016 ylnda % 16,0 olarak bulunmuştur. Program 
kapsamnda Uzun Menzilli Snr Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi gereğince ICP Forests 
programnn Hamburg’daki genel merkezine yllk olarak raporlama yaplmaktadr. Bu 
raporlar ibre/yaprak kayp oranlarnn yan sra sağlğ en bozuk ağaç türlerini ve 
ormanlarn sağlğnn bozulmasnda en etkili biyotik ve abiyotik zararllar da 
içermektedir. Ayrca 16x16 km mesafe ile oluşturulmuş izleme sistemindeki Seviye I 
daimi gözlem noktalarndaki ibre/yaprak kayp oranlarnn gösterildiği haritalar da 
üretilmektedir. Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programnn iklim değişikliğinin 
ormanlar üzerindeki etkilerinin ve ormanlarn sağlk durumlarnn hzl bir şekilde 
değerlendirilmesi açsndan oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.  

Eylem 4.3.4. Havza Bazl İzleme Sisteminin risk izleme arac olarak 
değerlendirilmesi 

Eylem çerçevesinde sözü edilen Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS) 2016 
ylnda tamamlanmştr. Önceki bölümlerde detayl olarak açklanan HİDS projesi 
kapsamnda çölleşme risk haritas ile erozyon izleme sistemleri oluşturulmuştur. CBS 
tabanl olarak üretilen bu haritalarn doğrulama çalşmalar ise devam etmektedir. Özetle 
eylem gerçekleştirilmiştir. Ancak HİDS’in oluşturulmas göstergesi ayn zamanda 4.1.1. 
nolu eylemde de gösterge olarak yer almştr. Hem göstergenin gerçekleşmiş olmas 
hem de ayn göstergenin iki farkl eylemde yer almasnn çok uygun olmayacağndan 
hareketle ÇMUSEP’in revizyonu esnasnda bu eylemin kaldrlmas önerilebilir.  
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Eylem 4.3.5. Kuraklğn izlenmesinde etkinliği artrmak için Türkiye’deki 
Meteoroloji Gözlem İstasyonlarnn saysnn artrlmas ve coğrafi 
dağlmnn geliştirilmesi 

Eylem kapsamnda 2016 ylnda MGM tarafndan 231 meteoroloji gözlem istasyonu, 2 
meteoroloji radar ve 3 havaalan/deniz otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurulduğu 
raporlanmştr. Böylece ülke genelinde 2016 yl sonu itibaryla otomatik meteoroloji 
gözlem istasyonu says 69’u havaalanlarnda ve 78’i denizlerde olmak üzere 1.603’e 
çkmştr. Kurulan bu meteoroloji istasyonlarnn bir bölümü ormanlk ve dağlk alanlarda 
olup, veri eksikliği bulunan bu alanlara ait veri üretilmesine önemli katk sağlayacaktr. 
Benzer şekilde 2014 ylnda 1, 2015 ylnda 4 ve 2016 ylnda 2 adet meteoroloji radar 
kurulmuş olup, hedeflenen radar kurulumu gerçekleştirilmiştir. 2014-2016 yllar arasnda 
24 havaalan/deniz otomatik meteoroloji istasyonu kurularak diğer bir gösterge de 
hedefine ulaşmştr. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafndan ölçülen meteorolojik parametreler ile iklim 
değerlendirmeleri, yldrm tespit ve takip sistemi, meteorolojik uyarlar, iklim değişikliği 
projeksiyonlar çölleşme ve arazi tahribat ile kuraklkla mücadele açsndan son derece 
önemlidir. MGM ile işbirliğinin geliştirilerek özellikle iklim değişikliği bağlamnda riskli 
bölgelerin belirlenmesi, sel ve taşkn risk haritalar üretilmesinin yaral olacağ 
düşünülmektedir. 

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 

Beş göstergesi olan eylem ile ilgili olarak 2016 ylnda sadece 7 su hasad projesi ile 1 
kuraklk ve tuzluluk stresine dayankl aşl fide kullanm ile ilgili proje gerçekleştirilmiştir. 
Önceki yllarda gerçekleştirilen projelerle her iki göstergede hedeflenen rakamlara 
ulaşlmştr. Kuraklğa dayanakl ürün çeşitlerinin geliştirilmesi konusunda 2015 ve 2016 
yllarnda bir çalşma yaplmamasna rağmen bu kapsamda halen devam eden tarla 
şartlarnda 3.000 adet buğday genotipinin kuraklğa toleransn belirleme çalşmalar 
ümit vericidir. Yine 2016 ylnda araştrma ve pilot uygulama yaplmamş olan az işlemeli 
ve toprak işlemesiz tarm konusunda 2014 ve 2015 yllarnda toplam 7 proje üretilmiştir. 
Bu konuda 10 araştrma ve pilot uygulama yaplmas hedeflenmiş olup, eylem plan 
içinde bu hedefe ulaşlabileceği düşünülmektedir. Eylem çerçevesindeki göstergelerden 
drenaj ve atk sularn artldktan sonra tekrar sulama amacyla kullanlmas konusunda 
henüz herhangi bir araştrma raporlanmamştr. Göstergenin koordinatör kurumu olan 
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TAGEM ile iletişime geçilerek bu konuda bir proje hazrlanmas sağlanabilir. Proje alan 
olarak GAP bölgesinin seçilmesi halinde bu bölgedeki tuzlanmş drenaj sularnn 
artlarak değerlendirilmesi sağlanabilecektir. 

Eylem 4.4.2. Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY) yaklaşmlar, ormanlarn 
korunmas, bozulan alanlarn slah ve sürdürülebilir kullanmnn 
geliştirilmesi ile iklim değişikliğine uyum konularnda araştrma 
çalşmalarnn yürütülmesi 

Eylemin 3 göstergesi bulunmaktadr. Bu göstergeler kapsamnda OGM tarafndan 
eylemle ilgili olarak 2016 ylnda 18 araştrma yapldğ raporlanmştr. 2014-2016 yllar 
arasnda raporlanan araştrma says ise 131’e ulaşmştr. Ancak 2016 ylndaki 
araştrmalarn önemli bir ksmnn eylem ile doğrudan ilgili olmadğ düşünülmektedir. 
Benzer şekilde uygulamaya aktarldğ raporlanan 20 proje ise tamamlanmş ancak 
uygulamaya henüz aktarlmamştr. Bu projelerin de önemli bir ksm eylem kapsam 
dşnda olarak değerlendirilebilir. Eylem ile ilgili raporlamalar yapan kurum ile 
görüşülerek doğrudan eylem ile ilgili projelerin sisteme yüklenmesi eylemin 
gerçekleşmesi ile ilgili daha sağlkl değerlendirme yaplmasn sağlayacaktr. 

Diğer bir gösterge olan başarl çalşmalar içeren raporlarn hazrlanmas konusunda ise 
2016 ylnda 1 rapor hazrlandğ görülmektedir. Bu rapor Murat Nehri Havzas 
Rehabilitasyon Projesi kapsamnda Elazğ ilindeki çalşmalarn izlenmesi ve 
değerlendirilmesi için hazrlanan ve IFAD’a gönderilen rapordur. Ancak bu raporun 
doğrudan gösterge ile ilgili olmadğ düşünülmektedir. Göstergenin hedefi ile birebir 
uyuşan rapor 2014 ylnda hazrlanan “Burdur Çevresi Ağaçlandrma Ve Erozyon 
Kontrolü Çalşmalarnn Değerlendirilmesi” başlkl çalşmadr. Gösterge ile 1 rapor 
hazrlanmas ön görüldüğünden bu eylem de gerçekleşmiştir. Ancak ülkemizde 
erozyonla mücadele, ormanlarn korunmas ve geliştirilmesi konusunda ayn zamanda iyi 
uygulama örneği olabilecek çok sayda başarl çalşma bulunmaktadr. Bu çalşmalarn 
da rapor haline dönüştürülmesi yararl olabilecektir. Bu nedenle irdelenen göstergenin 
hedefinin arttrlmas önerilir. 

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 
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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 

Eylemde sözü edilen STATİP projesi 2002 ylnda başlamştr. Projenin amac arazi ve 
toprak kaynaklarnn 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. Bu kapsamda 
tarm arazilerinin snrlar belirlenerek CBS ortamna aktarlmştr. Eylem kapsamnda 
2014 ylna kadar Arazi Parsel Tanmlama Sistemi (LPIS) kurulduğu alan olan 240 bin 
km2 kadar bir alanda sorunlu arazilerin belirlendiği raporlanmştr. Bu alan yaklaşk 
olarak ülkemizdeki tarm alanlarna karşlk gelmektedir. Hâlbuki eylemle hedeflenen 
rakam ise ülke yüzölçümü olan 790 bin km2’dir. Gerçekleşen ve hedeflenen değerler 
arasndaki fark eyleme altlk oluşturan STATİP projesinde sadece sorunlu tarm 
alanlarnn belirlenmesinden kaynaklanmaktadr. Çalşmalarn tüm ülke geneline 
yaygnlaştrlmas için eylemin başlğ güncellenmelidir. Ek olarak bu konuda CORINE 
arazi örtüsü/kullanm kapsamnda 1990, 2000, 2006 ve 2012 yllarna ait uydu 
görüntülerinden yararlanlarak arazi örtüsü/kullanm haritalar oluşturulmuştur. Bu 
haritalar haricinde TÜBİTAK ve ÇEM işbirliğinde başlanan “Ulusal Arazi Örtüsü 
Snflandrma ve İzleme Sistemi (UASİS) Fizibilite Projesi” de güncel arazi 
kullanmlarnn belirlenmesi ve arazi örtüsü/kullanm değişikliklerinin izlenmesinde 
önemli altlklar oluşturabilecektir. 
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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 çerçevesinde 2014 ylnda 10 ve 2016 ylnda 2 olmak üzere toplam 12 eğitim 
yapldğ raporlanmştr. 2016 ylnda yaplan eğitimler SAY Projesi kapsamnda 
gerçekleştirilen Teknik ve Karar vericilerin eğitimi ile FAO EX-ACT karbon dengesi 
izleme arac eğitimleridir. Bunlara ek olarak 2016 yl içinde çeşitli kamu kurumlarndan 
katlmclara çğ projeleri, havza planlama ve proje, etüt-proje ve fizibilite, erozyon 
kontrolü ve kurak yar kurak alan, çölleşme ile mücadele, erozyon, sel ve heyelan 
projeleri konularnda eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimlere ek olarak 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 
işbirliğinde çalşmalar devam etmektedir. 

Eylem 5.1.3. Çölleşme/arazi tahribat konularnda Türkiye'deki iyi uygulamalarn 
derlenmesi ve sunulmas 

Eylemde öngörülen iyi uygulamalar raporunun hazrlandğ yönünde bir raporlama 
bulunmamaktadr. Ancak yaynlanmş olan Burdur Çevresi Ağaçlandrma ve Erozyon 
Kontrolü Çalşmalarnn Değerlendirilmesi kitab ile Konya Havzasnda ÇEM ve diğer 
kamu kurumlar tarafndan yürütülen projeler, yine STK’lar tarafndan yürütülen baz 
çalşmalar ile Murat Nehri Havzas Rehabilitasyon Projesinde elde edilen sonuçlar iyi 
uygulama örnekleri kapsamnda değerlendirilebilir. Ek olarak Kurak Alanlarda Arazi 
Tahribatnn Değerlendirilmesi (LADA) ile Arazi Tahribatnn Değerlendirilmesi ve 
Sürdürülebilir Arazi Yönetimine İlişkin Desteklerin ve İyi Uygulamalarn İzlenmesi 
projesinin kapsamnda iyi uygulama örnekleri belirlenecektir. Dolaysyla söz konusu 
proje de eylemin gerçekleştirilmesi yönünde bir frsat oluşturmaktadr. Eylem 
kapsamnda iyi uygulamalarn belirlenmesi ve yayna dönüştürülmesinde sorunlar 
olduğu görülmekte olup, bu sorunlarn üniversite, kamu ve STK’lar işbirliği ve yayn 
konusunda ÇEM’in desteği ile aşlabileceği düşünülmektedir. 

Eylem 5.2.1. OSİB ve GTHB bünyesindeki hizmet içi eğitim programlarnn 
sürdürülebilir orman ve arazi yönetimi yaklaşmlar açsndan 
geliştirilmesi 

Eylem çerçevesinde 2014 ylnda 645 ve 2015 ylnda 437 kişiye eğitim verildiği 
raporlanmştr. 2016 ylnda ise göstergede belirtilen eğitim alan kişi says yerine 
düzenlenen eğitimler sisteme girilmiştir. Bu iki eğitime katlan kişi says toplam olarak 



49

Ç Ö L L E Ş M E  İ L E  M Ü C A D E L E  İ L E R L E M E  R A P O R U - 2 0 1 6

 
61 

78’dir. Hizmet içi eğitimlerle SAY ve SOY konusunda eğitim alanlarn says hedeflenen 
1.000 kişinin üzerinde olup, hedef gerçekleşmiştir. Ancak eylem plan süresi içinde bu 
eğitimlerin devam ettirilmesinde yarar görülmektedir.  

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 

Bütünleşik ky yönetimi konusunda 2014 ylnda 300 kişiye eğitim verilmiş olup, 
hedeflenen eğitim alan kişi says aşlmştr. Benzer şekilde SAY/SOY konusundaki 
eğitimlerle de 2016 ylnda 50 kişi eğitilmiş olup hedefe ulaşlmştr. Ancak kurumlardaki 
personellerin görev yerlerinin değişmesi ya da yeni personellerin göreve başlamas 
nedeniyle benzer eğitimler her yl olmasa da 2 ya da 3 ylda bir yenilenmelidir. Bu 
eğitimlerin uygulamal olmas etkinliğinin arttrlmas açsndan son derece önemlidir. 
Ayrca kamu kurumlarndaki personelin üniversitelerde SAY/SOY konusunda lisansüstü 
tezler hazrlamalar teşvik edilerek kurumsal kapasitenin arttrlmasna katk sağlanabilir. 

Eylem 5.2.3. Türkiye’nin taraf olduğu sözleşme, protokol ve anlaşmalar 
çerçevesinde deneyimlerin paylaşlmasn sağlamak üzere uzman 
değişim programlarnn oluşturulmas 

Eylem kapsamnda 2016 ylnda 3 uzmann değişim programlarna katldğ 
raporlanmştr. Bu uzmanlardan ikisi BMÇMS sekretaryas ve Küresel Mekanizma’da 
görevlendirilmiştir. TAGEM tarafndan da 7. 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 
henüz arzu edilen düzeyde olmadğmz söylenebilir. Ülkemizin taraf olduğu çok sayda 
sözleşme bulunmaktadr. ÇEM tarafndan bu uluslararas sözleşmeler kapsamnda ilan 
edilen uzman değişim programlar takip edilmektedir. Özellikle ülkemizin UNCCD 
COP12 dönem başkan olmas ve FAO ile imzalanan ortaklk anlaşmas eylemin 
gerçekleşmesi için frsat oluşturmaktadr. Bu nedenle eylem için öngörülen 2015-2018 
döneminde öngörülen hedefin gerçekleşebileceği düşünülmektedir.  
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Eylem 5.2.4. Üniversitelerin ve araştrma merkezlerinin çölleşme/arazi tahribatyla 
mücadele konularnda araştrma ve teknoloji geliştirme 
kapasitelerinin güçlendirilmesi 

İDR sistemindeki verilere göre 2014 ylnda 8, 2015 ylnda 22 ve 2016 ylnda 15 
kurum/kuruluşa eğitim verildiği görülmektedir. Ancak 2016 ylndaki rakamlar 7. 
Uluslararas Toprak ve Su Kaynaklarnn Sürdürülebilir Yönetimi eğitimine katlan 
kişilerin says olup eylem ile örtüşmemektedir. Eylemin hedefi öncelikli olarak ülke 
içindeki üniversite ve araştrma merkezleri ile işbirliği kurulmas ve teknoloji geliştirme 
kapasitelerinin arttrlmasdr. Bu eylemin göstergesi olan eğitim verilen kurum/kuruluş 
saysnn eylemin göstergesi olarak değerlendirilmesinin hatal olduğu düşünülmektedir. 
Bunun yerine üniversitelerde ÇABUK konusunda yaplan araştrma says, geliştirilen 
teknoloji says, patent başvurusu, lisansüstü tez says gibi farkl göstergeler eylem 
planna eklenebilir. Projelere destek veren kurum/kuruluşlarla (TÜBİTAK, kalknma 
ajanslar, üniversiteler, bakanlklarn Ar-Ge daire başkanlklar vb.) işbirliğine gidilerek 
ÇABUK konularnn öncelikli araştrma konular arasna alnmasnn sağlanmas 
araştrmalarn saysn arttracaktr. 

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 

Üç göstergesi bulunan eylemde sadece STK ve özel sektörle işbirliği içinde 
gerçekleştirilen projelerde faaliyet raporlanmştr. 2014-2016 yllar arasnda toplam 
olarak 11 proje gerçekleştirildiği raporlanmştr. TAGEM tarafndan 2016 ylnda 
raporlanan 2 proje 2015 ylnda da raporlanmştr. Gerçekleşmelerin sağlkl olarak 
değerlendirilebilmesi açsndan farkl yllarda ayn projelerin sisteme yüklenmesinin 
önlenmesi gerekmektedir. Yine daha önce açklandğ üzere bu göstergenin 
açklamasnda tamamlanan ya da yeni alnan ifadelerine yer verilerek bu mükerrer 
raporlamalarn önüne geçilebilir. STK ve özel sektör işbirliğinde daha fazla proje 
gerçekleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Zira özellikle özel sektörde sosyal 
sorumluluk kapsamnda doğa koruma, sürdürülebilirlik, iklim değişikliğini azaltma ve 
uyum gibi konularda proje üretmek yönünde eğilim bulunmaktadr. Bu nedenle özel 
sektörün sosyal sorumluluk duygusu özellikle tarmsal alanlarda proje geliştirilmesi 
konusunda frsatlar sunmaktadr.  

Eylemin diğer iki göstergesi (eğitim alacak özel sektör/STK temsilcisi ile sulama birlik 
temsilcisi) konularnda ise bugüne kadar hiçbir eylem ve faaliyet gerçekleştirilmemiştir. 
Ülkemizde doğa koruma ve çevre konular ile ilgilenen çok sayda STK bulunmaktadr. 
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Birçoğu yerel olan bu STK’lardan çölleşme ve arazi tahribatnn ön plana çktğ İç 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunanlar belirlenerek eğitimler düzenlenebilir. 
Sulama kooperatifleri ve birliklerine de bugüne kadar eğitim verilmemiş olmas önemli bir 
eksiklik olarak görülmektedir. Zira suyun kullanm ile doğrudan ilgili olan ve kuraklktan 
doğrudan etkilenecek olan bu birlikler en önemli paydaşlardandr. ÇEM ve GTHB 
bakanlğ işbirliğinde eğitimler düzenlenerek eylemin hedefine ulaşmas sağlanabilir. 

 

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 açsnda 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. 

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 

Eylemin üç göstergesi bulunmaktadr. Bunlar kredi sağlanan orman köy hanesi says, 
kredi sağlanan kooperatif says ve ormanclk faaliyetlerinde birim fiyata bağl ve 
mevzuata uygun olarak çalşan kooperatiflerin artş orandr. Ancak bu göstergelerden 
köy hanesi says ile ilgili hedef toplam hane saysnn % 38,5’e ulaşmas olarak 
belirlenmiştir. ÇMUSEP izlenmesi ve değerlendirilmesi için oluşturulan web sayfasnda 
bu gösterge kredi sağlanan orman köylüsü says olarak gösterilmiştir. Bu durum 
raporlanan saylarla hedeflenen saylarn farkl olmasna yol açmaktadr. Göstergenin 
biriminin kredi sağlanan orman köylüsü says olarak revize edilmesi veri girişini 
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kolaylaştracaktr. Yine bu eylemle ilgili olarak web tabanl İDR sisteminde yaplan 
incelemede faaliyetlerin hatal olarak farkl göstergelerde raporlandğ dikkat çekmiştir.  

Bu değerlendirmelerden sonra eylemle ilgili göstergelerden kredi sağlanan köy hanesi 
saysnn her yl 10 binin üzerinde olduğu ve üç yllk dönemde 35.268’e ulaştğ 
görülmektedir. ORKÖY tarafndan sağlanan krediler sosyal nitelikli (dam örtüsü, güneş 
enerjisi su stma sitemi, mantolama vb.) ve ekonomik nitelikli (fenni arclk, seraclk, süt 
sğrclğ vb.) olarak iki ana başlkta değerlendirilebilir. 2016 ylnda verilen bu kredilerin 
toplam miktar 150 milyon TL’ye ulaşmştr.  

2016 ylnda kredi sağlanan kooperatif says açklanmamştr. Ancak 2014 ylnda 23 ve 
2015 ylnda 12 kooperatife destek sağlanmştr. Eylem plan süresi içinde hedeflenen 
saynn 100 olduğu düşünüldüğünde hedefe ulaşlmas için çaba sarf edilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Bu gösterge ile belirtilmesi gereken bir konuda 2014 ylndaki kredi 
sağlanan kooperatif saysnn hatal bir şekilde ormanclk işlerinde mevzuata uygun 
çalşan kooperatif says göstergesi altnda gösterilmesidir. 2016 yl değerlendirme 
raporu hazrlanrken bu durum düzeltilmiştir. Bu düzeltmeden sonra ormanclk işlerinde 
mevzuata uygun çalşan kooperatiflerle ilgili olarak üç yllk dönemde herhangi bir 
faaliyet yaplmadğ anlaşlmştr. Bu durumun OGM ile görüşülerek raporlamadan m 
kaynaklandğ belirlenmelidir.  

16.02.2016 tarih ve 2016/8540 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile Krsal Kalknma 
Destekleri Kapsamnda Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin bir karar 
yürürlüğe girmiştir. Bu karar ile tarmda sürdürülebilirliğin sağlanmas, genç çiftçilerin 
girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarnn 
oluşturulmas ve krsalda genç nüfusun istihdamna katk sağlayacak krsal alandaki 
tarmsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadr. Ziraat Bankas 
tarafndan da hibe almaya hak kazanan genç çiftçilere ek kredi sağlanmaktadr. Eylem 
plannda çiftçilerin finansman kapsamnda hibe, teşvik ya da kredi sağlanmas 
konusunda bir gösterge yer almamaktadr. ÇMUSEP’in gözden geçirilmesinde bu yönde 
göstergeler eklenmesi önerilir. 

Eylem 6.1.2. Çölleşme/arazi tahribatyla mücadelenin güçlendirilebilmesi için 
STK'lara yönelik bir hibe mekanizmasnn hayata geçirilmesi 

Eylem ile ilgili olarak gerek 2014 ve 2015 gerekse 2016 yllarnda STK’lara herhangi bir 
hibe sağlanmamştr. Bu durum devletin STK’lara yönelik bir hibe mekanizmas 
olmamasndan kaynaklanmaktadr. STK’lara daha çok Kalknma Ajanslar araclğyla 
hibeler yaplabilmektedir. Bu nedenle kalknma ajanslar ile koordinasyon sağlanarak 
çölleşme ve arazi tahribat konusunda çalşan STK’lara öncelik verilmesi sağlanabilir. 
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Ayrca AB’nin STK’lara yönelik hibe programlar bulunmaktadr. STK’larn 
bilinçlendirilmesi ve teknik destek sağlanarak uluslararas hibe programlarndan 
yararlanlabilir. 

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 

Eylem ile öncelikli olarak Avrupa Birliği Katlm Öncesi Krsal Kalknma Arac Krsal 
Kalknma Program (IPARD II) kapsamnda çiftçilerin destekler almas öngörülmüştür. 
Ancak Program 2016 ylnda başlamş olduğundan henüz program kapsamnda 
herhangi bir destek alnamamştr. Ancak IPARD-I Program kapsamnda ülkemizde 
10.685 proje gerçekleştirildiği ve yatrmclara yaklaşk 3,4 Milyar TL hibe desteği 
sağlandğ göz önüne alndğnda programn önemi daha fazla anlaşlmaktadr. Çiftçilerin 
IPARD II program konusunda bilinçlendirilmesi ve proje hazrlama 
desteğinin/eğitimlerinin verilmesinin yararl olacağ değerlendirilmektedir. 

Eylemle ilgili diğer göstergelerden basnçl sulama hizmeti götürülen alanlar ile mera 
slah ve amenajman proje desteklerinden faydalanan belediye ve köyler ile ilgili olanlar 
da henüz gerçekleştirilememiştir. Ancak 40 bin ha olarak öngörülen basnçl sulama 
hizmeti götürülen alan büyüklüğü 29 bin ha’a ulaşmştr. Dolaysyla bu göstergenin de 
eylem plan süresi içinde hedefine ulaşabileceği düşünülmektedir.  

Mera slah ve amenajman proje desteklerinden faydalanan belediye ve köylerin 
saysnn 4 bin olmas öngörülmüştür. Ancak 2014 ylnda 1.083 olan söz konusu 
hizmetten yararlanan belediye ve köy says 2015 ylnda 128’e ve 2016 ylnda 63’e 
gerilemiştir. Bu gösterge ile ilgili olarak hedeflenen rakamlara ulaşlmasnn oldukça güç 
olduğu söylenebilir. 6360 Sayl On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Alt İlçe 
Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna 
Dair Kanun ile baz köylerin mahalleye dönüştürülmesinin hedefin uzağnda kalnmasna 
neden olabileceği düşünülmektedir. Bu durumun irdelenmesi gerekiyorsa göstergede 
revizyon yaplabilir. 

Eylemin gerçekleşen tek göstergesi biyolojik ve biyoteknik mücadele teşviklerinden 
faydalanan işletmelerin saysdr. Üç yllk sürede 34 binden fazla çiftçi kimyasal 
mücadele yerine biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerini seçtiği için teşvik 
almşlardr. 2016 ylnda 7.533 çiftçiye 10,8 milyon TL destek verilmiştir. 
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Eylem 6.1.4. Sürdürülebilir arazi yönetiminde en uygun metot ve teknolojilerin 
belirlenmesine yönelik araştrmalar ile yeni teknolojilerin 
uyumlaştrlmas için gerekli finansal kaynaklarn ayrlmas 

Eylem kapsamnda teknoloji uyumlaştrma konusunda 2014 ylnda 70 bin ve 2016 
ylnda ise 250 bin TL kaynak kullanldğ açklanmştr. 2016 ylndaki kaynak kullanm 
GTHB-GKGM tarafndan yaplmş ve 9 adet elektronik erken uyar sistemi satn 
alnmştr. Ancak söz konusu erken uyar sisteminin hangi amaçla satn alndğ 
açklanmamştr. Göstergenin birimi ÇMUSEP’te teknoloji uyumlaştrmaya ayrlan 
kaynak olarak açklanmştr. Ancak teknoloji uyumlaştrma konusunda kaynak kullanan 
kamu kurum/kuruluşlarnn ayrdklar kaynaklar bilinmediği için hedeflere ulaşlp 
ulaşlmadğnn değerlendirilmesi oldukça zordur. Bu nedenle hedefler daha net 
belirlenebilir. Örneğin konuyla ilgili kamu kurumlarnn eylem amac doğrultusunda 
ayrdklar bütçenin toplam bütçe içindeki oran şeklinde bir göstergeye eylem plannda 
yer verilebilir. 

Eylemle ilgili araştrmalarn saysnda da raporlamalara göre önemli rakamlara 
ulaşlmştr. 2014-2016 yllar arasnda 53 araştrmann yapldğ raporlanmştr. Ancak 
örneğin TAGEM tarafndan 2016 ylnda raporlanan LADA-Arazi Tahribatnn 
Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimine İlişkin Desteklerin ve İyi 
Uygulamalarn İzlenmesi projesi 2015 ylnda da raporlanmştr. LADA projesi 2015 
ylnda imzalanmş, 2016 ylnda ise çalşmalara başlanmştr. İDR sisteminde projelerin 
uzun yllar devam etmesi nedeniyle bu tür mükerrer raporlamalarn skça yapldğ 
gözlenmiştir.  

Eylem 6.2.1. Uluslararas fon kuruluşlarndan mali destek sağlanmas için 
projelerin geliştirilmesi, ortaklklarn kurulmas 

Eylem kapsamnda sadece TAGEM tarafndan FAO destekli Türkiye Topraklarnn Baz 
Verimlilik Özellikleri ve Organik Karbon (TOK) İçeriğinin Coğrafi Veritabannn 
Oluşturulmas projesi raporlanmştr. Bu projenin ÇMUSEP kapsamnda yllk raporlama 
yaplan her üç ylda da sisteme girildiği ve sadece özet rapordan değerlendirme 
yapldğnda hatal yorumlara neden olabileceği düşünülmektedir.  

Ek olarak DKMPGM, OGM veya ÇEM’in ortak olarak yer aldğ ve doğrudan eylem ile 
ilgili çok sayda uluslararas destekli projenin raporlanmadğ görülmüştür. Bu projelere 
Arazi Tahribatnn Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimine İlişkin 
Desteklerin ve İyi Uygulamalarn İzlenmesi ile Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine 
Sahip Akdeniz Ormanlarnn Entegre Yönetimi projeleri örnek olarak verilebilir.  
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Yukarda da değinildiği üzere uluslararas fonlar tarafndan desteklenen ve halen devam 
eden baz projeler raporlanmasa da bu projelerin saysnn artmas ülkemizdeki bilimsel 
alt yapnn gelişmesi ve kurumsal kapasitenin artmas açsndan son derece önemlidir. 
Proje saysnn artmas için fon sağlayan kuruluşlarn belirlenmesi ve ilan edilen fonlara 
başvuru için projeler geliştirilmesi öncelik olarak ele alnmaldr. Kurumlarda ulusal ve 
uluslararas proje hazrlama konusunda eğitimler verilerek kurumsal kapasitelerin 
geliştirilmesi ve uzmanlarn yetiştirilmesi de hazrlanan proje saysnn artmasna katk 
sağlayabilecektir. 

 

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 kapsamnda ÇEM ve OGM işbirliği ile yürütülen Potansiyel Ormanclk Faaliyet 
Sahalarnn Belirlenmesi Projesi ile ormanclk çalşma konular olan ağaçlandrma, mera 
slah, bozuk orman rehabilitasyonu ve toprak muhafaza çalşmalarna konu olacak 
alanlar model yazlm ile belirlenmiştir. Bu çalşmalar sonucunda 2014 ylnda 979.821 
ha ve 2015 ylnda 461.128 ha kadar bir alann potansiyel olarak ağaçlandrmaya uygun 
olduğu ortaya konmuştur. 2016 ylnda herhangi bir faaliyet raporlanmamş olmakla 
birlikte 1,2 milyon ha olarak öngörülen hedef gerçekleşmiştir. Eylem Plann revizyonunda 
birbirinden oldukça farkl ormanclk faaliyetleri olan ağaçlandrma, mera slah, bozuk 
orman rehabilitasyonu ve toprak muhafaza çalşmalarnn ayr ayr raporlanmas 
önerilebilir. Özellikle ağaçlandrma faaliyetleri ile ilgili olarak kaytlarn uluslararas 
süreçlerde skça kullanlmaya başlanan ormanlaştrma (afforestation), yeniden 
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ormanlaştrma (reforestation), ormanlarn bozulmas (forest degradation) ile ilgili 
değerlendirmelerin ve envanterlerin oluşturulmasna yönelik olmas önem taşmaktadr. 
Benzer şekilde ormanszlaşmaya dair verilerin de üretilmesi ATD süreci açsndan 
gereklidir. 

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 

Eylem ile ilgili olarak Arazi Toplulaştrma (AT) ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) 
kapsamnda 2014 ylnda 284.139 ha kadar tarm alannn toprak etüt ve haritalama 
çalşmalar tamamlanmştr. 2014 ylna kadar haritalanan tarm alannn ise 6 milyon 
ha’ aştğ raporlanmştr. 2014 ylndan sonra ise bir çalşma yaplmadğ 
anlaşlmaktadr. ÇEM tarafndan ise ağaçlandrma, toprak muhafaza, rehabilitasyon ve 
mera slah projelerine ait toprak haritalar, etüt karneleri ve analiz sonuçlar 
saysallaştrlarak bir toprak veri tabanna aktarlmştr. Haritalar hazrlanan alanlarn 1,7 
milyon ha kadar olduğu ÇEM tarafndan açklanmaktadr. Benzer şekilde Toprak Gübre 
ve Su Kaynaklar Merkez Araştrma Enstitüsü (TGSKM) tarafndan da “Ülkesel Toprak 
Bilgi Sistemi” adyla bir veri bankas oluşturulmuştur. Bu toprak bilgi sisteminde tarm 
topraklarnn baz fiziksel ve kimyasal özellikleri coğrafi veri tabannda gösterilmiş ve 
haritalandrlmştr.  Ancak ÇEM’in ve TGSKM’in bu faaliyetlerine göstergelerde yer 
verilmemiştir. Ülkemiz için önemli altlk oluşturacağ düşünülen bu tür veri bankalarn 
ortaklaşa olarak hazrlanmas ve geliştirilmesinin eylem plannda gösterge olarak yer 
almas önerilmektedir. 

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 

Eylemden sorumlu olan bakanlk ÇŞB’dr. Bakanlk Mekânsal Stratejik Planlarn 
oluşturulmas çalşmalarna devam etmektedir. Dolaysyla eylem henüz 
gerçekleşmemiştir. Oldukça yeni bir yaklaşm olan Mekânsal Stratejik Planlama 
çalşmalarna arazi kullanmndan sorumlu olan OSİB ve GTHB’larnn ve bağl genel 
müdürlüklerinin katlm sağlamas oldukça önemlidir. Ancak bu konuda herhangi bir 
eylem ya da gösterge eylem planna konmamştr. ÇŞB web sayfasnda pilot bölge 
çalşmalarnn devam ettiği açklanmaktadr. ÇŞB ile iletişime geçilerek OSİB ve 
GTHB’larnn bu planlama sürecine dahil olmas için girişimlerde bulunulmaldr. 
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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 2014-2016 yllar arasnda herhangi bir faaliyet 
gerçekleştirilmemiştir. 2014 ylnda raporlanan 1 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. 

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. 

Eylem 7.3.1. Erozyon riski açsndan önceliğe sahip sahalarda uygun erozyon 
kontrolü çalşmalarnn yaplmas 

Erozyon kontrolü yaplan alanlarn büyüklüğü 2016 ylnda yaklaşk olarak 98 bin ha 
olarak raporlanmş olup, 2014-2016 döneminde 247 bin ha’a ulaşlmştr. Eylem plan 
süresi içinde hedeflenen erozyon kontrolü yaplan alan büyüklüğü 400 bin ha’dr. 2017 
ve 2018 yllarnda yaplacak çalşmalarla bu hedefe ulaşlabileceği düşünülmektedir. 
Ülkemizde OGM tarafndan oldukça başarl erozyon kontrol çalşmalar yaplmştr ve 
yaplmaya devam etmektedir. Bu konuda alan büyüklüğünden ziyade yaplan 
çalşmalarn etkinliğinin, taşnmas engellenen toprak miktarnn, toprak organik karbon 
stoklar ve bitkisel kütle miktarlarndaki artşlarn saysal olarak ortaya konduğu 
araştrmalara ihtiyaç bulunmaktadr. Ayn zamanda ATD göstergeleri olan bu 
çalşmalarla ilgili olarak OGM ve ÇEM’in Ar-Ge daireleri ve üniversitelerle işbirliğine 
gidilerek erozyon kontrol çalşmas öncesi ve sonrasna dair veri üretilmesi sağlanabilir. 

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 

2015-2016 yllar arasnda slah edilen orman içi mera alan 50 bin ha’, diğer mera 
alanlar ise 160 bin ha’ aşmş olup toplamda 190 bin olarak öngörülen hedefler 
aşlmştr. Erozyon kontrolü ile ilgili eylemin değerlendirmesinde açklandğ üzere bu tür 
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faaliyetlerle ilgili olarak daha detayl bilgilere ihtiyaç bulunmaktadr. Erozyon kontrolü ve 
mera slah çalşmalar arazi tahribatnn dengelenmesi yaklaşm açsndan da iyileşme 
gerçekleştirildiği için önem arz etmektedir. Ancak bu tür çalşmalarda arazi iyileşmesinin 
ortaya konmas için ATD göstergelerinin (TOK stoku, net primer üretim ve arazi 
örtüsü/kullanm değişikliği) ölçülmesi gerekmektedir. Eylem plannda ATD yaklaşm ile 
göstergelerinin ölçülmesi ve raporlanmasna yönelik göstergelerin yer almas önerilir. 

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 göstergelerinden yürütülen entegre havza rehabilitasyon projesi olarak Çoruh 
ve Murat Nehri havzalarnda yürütülen projeler raporlanmştr. Bu iki projenin her yl 
raporlanmas sonucunda toplamda yürütülen proje says fazla değerlendirilebilmektedir. 
Bu gösterge kapsamnda DKMPGM’nün hem 2015 hem de 2016 ylnda yürütülen 
entegre havza rehabilitasyon projesi raporlamas göstergenin net olarak anlaşlmadğna 
işaret etmektedir. 2015-2018 döneminde yürütülen entegre havza rehabilitasyonu projesi 
saysnn 10 olmas öngörülmüştür.  

Tamamlanan nehir havzas yönetim plan says 3 yllk dönemde 7’ye ulaşmştr. Hedef 
olarak 25 havzada yönetim plan hazrlanmas öngörüldüğünden planlarn hazrlanmas 
yönünde çaba sarf edilmesi gerektiği ortaya çkmaktadr. Benzer bir durum taşkn 
yönetim planlarnda yaşanmaktadr. 2014-2016 yllar arasnda Antalya ve Yeşilrmak 
havzalarnda taşkn yönetim planlar tamamlanmştr. 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 havzalarnda olmak üzere 
sadece ikisi tamamlanabilmiştir. Havza yönetim, kuraklk ve taşkn yönetim planlarnn 
hazrlanmas SYGM sorumluluğundadr. Her üç yönetim plan ile ilgili olarak 2016 ylnda 
raporlama yaplmamştr. Bu kurumla iletişime geçilerek eylem plan süresi içinde bu 
planlarn hazrlanp hazrlanamayacağ konusunda bilgi alnmaldr. Ayrca 2014 ylnda 
GTHB-TRGM tarafndan 81 ilde kuraklk il eylem plan hazrlandğ raporlanmştr. Bu 
planlara ÇMUSEP’te yer verilmemiş olmasna rağmen hazrlanmş olmas olumlu bir 
adm olarak değerlendirilmiştir. 

2016 ylnda 106 havzada yeşil kuşak ağaçlandrmas yapldğ ve 60 havzann da slah 
edildiği İDR sisteminde raporlanmştr. Srasyla 260 ve 200 havzada çalşlmas 
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öngörülen bu göstergelerde de şimdiden hedeflere ulaşlmş görülmektedir. Ancak ÇEM 
tarafndan bildirilen yeşil kuşak ağaçlandrmalar ve slah edilen havza saylarnn bu 
gösterge kapsamnda raporlanmamas gerektiği düşünülmektedir. Çünkü ÇEM 
tarafndan projeler hazrlanmakta uygulamas ise OGM tarafndan gerçekleştirilmektedir. 
Dolaysyla OGM tarafndan mükerrer raporlama yaplmas mümkündür. Ancak 
tamamlanan uygulamalar ile detayl bilgi bulunmadğ için bu sorgulama yaplamamştr. 

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 

Sekiz göstergesi olan eylemde çoğu göstergede öngörülen hedefler aşlmştr. Arazi 
toplulaştrma ve tarla içi geliştirmesi yaplan alan miktar 4 milyon ha olarak 
hedeflenmişken 2016 yl sonunda 5,5 milyon ha’dan daha fazla bir alanda söz konusu 
faaliyetler tamamlanmştr. Diğer bir başarl çalşma ise kirliliğin gözlenme oran ile 
ilgilidir. GTHB-TRGM tarafndan 1677 yerüstü suyu, 1617 yeralt suyu olmak üzere 
toplam 3294 izleme noktasnda tarmsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliği izleme 
çalşmalarnn yürütüldüğü ve izleme orann % 100’e ulaştğ raporlanmştr. Bu gösterge 
ile ilgili olarak sulardaki diğer kirlilik parametrelerinin de izlenmesi yönünde çalşlmas 
önerilebilir.  

Özellikle iyi tarm uygulamalar gerçekleştirilen üretici says 12 bin olarak 
öngörülmüşken sadece 2016 ylnda 55.609 çiftçinin bu konuda çalştğ raporlanmştr. 
Benzer şekilde ÇATAK programndan yararlanan çiftçi ve işletme says 100 bin olarak 
hedeflenmişken 2016 ylnda 111 binin üzerinde çiftçi programdan yararlanmştr. Ancak 
ÇATAK program ile ilgili bu gösterge ile birim arasnda uyumsuzluk bulunmaktadr. 
Göstergede çiftçi ve işletme saysndan söz edilirken birim olarak hektar verilmiştir. Bu 
durumun düzeltilmesi önerilir.  

Eylem kapmasnda henüz gerçekleşmeyen göstergelerin başnda kapal drenaj 
uygulamalaryla slah edilen sorunlu tuzlu-alkali alanlar gelmektedir. 2015-2017 
döneminde 265.900 ha alann slah edilmesi planlanmşken ancak 83,5 bin ha kadar bir 
alan slah edilebilmiştir. Diğer bir gösterge olan ve 2016 ylnda 67 bin olarak açklanan 
organik tarm ile uğraşan çiftçi says 90 bin olarak öngörülen saynn biraz altnda 
kalmştr. Basnçl sulama sistemlerine dönüştürülen alan says da hedeflenen 140 bin 
ha alann 25 bin ha kadar gerisinde kalmştr. Önümüzdeki yllarda göstergelerin 
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koordinatörü olan kuruluşlara bilgi verilerek henüz gerçekleştirilemeyen göstergelere 
ağrlk verilmelidir.  

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 

Eylemle ilgili olarak 2016 ylnda su kst dikkate alnarak ürün deseni belirleme 
çalşmas yaplan il raporlanmamştr. Konu ile ilgili olarak da bir paydaş toplants 
yapldğ açklanmştr. Önceki yllardaki raporlamalarda ise 2014 ylnda 30, 2015 
ylnda ise 28 ilde ürün deseni belirlenmesinin tamamlandğ, 23 ilde ise ÇMUSEP 
yürürlüğe girmeden önce hazrlanmş olduğu İDR sisteminde ilgili göstergenin açklama 
ksmna not olarak düşülmüştür. Buna göre 81 ilde tamamlanmas öngörülen ürün 
deseni belirleme çalşmalarnn tamam gerçekleşmiştir. Paydaş toplantlarnn ise 2015-
2017 arasnda 89 olmas hedeflenmiş olup, 60’ta kalmştr.  

Eylem 7.4.1. Başta kurak alan ormanlar olmak üzere, bozulmuş orman alanlarnn 
SOY kriterleri çerçevesinde imar edilmesi, orman alann artrmak 
amacyla uygun tür ve yöntemlerle ağaçlandrma çalşmalarnn 
yaplmas 

Eylemle orman alanlarnn genişletilmesi ve bozuk orman alanlarnn iyileştirilmesi 
hedeflenmiştir. Bu kapsamda 2014 ylnda 44.374 ha, 2015 ylnda 52.077 ha ve 2016 
ylnda 61.436 ha ağaçlandrma yapldğ raporlanmştr. Ağaçlandrmalarn büyük bir 
çoğunluğu OGM tarafndan gerçekleştirilirken, baz STK’lar da küçük alanlarda olsa da 
ağaçlandrma yapmşlardr. 3 yllk toplam ağaçlandrma miktar 158 bin ha’a yaklaşmş 
olup, 150 bin ha olarak öngörülen hedef gerçekleşmiş gibi görünmektedir. Ancak OGM 
tarafndan yaplan raporlamada orman olmayan alanlardaki ağaçlandrmalara ek olarak 
suni tensil olarak adlandrlan ormanlarn ağaçlandrma ile gençleştirilmesi ile özel 
ağaçlandrma değerleri de yer almaktadr. Eylemin amac daha önce orman olmayan 
alanlarn ağaçlandrma ile ormanlaştrlan alan miktarnn arttrlmasdr. Bu nedenle 
raporlamann eylemin amacna uygun olarak yaplmas önerilir. Ayrca son yllarda 
özellikle uluslararas süreçlerde ormanlaştrma, yeniden ormanlaştrma, ormanlarn 
iyileşmesi, yeniden bitkilendirme gibi kavramlar oluşmuştur. Uluslararas raporlamalarda 
bu kavramlar doğrultusunda raporlama talep edilmektedir. Eylem plannda bu yönde 
güncellemeler yaplmas önerilir. Bu eylem kapsamnda orman dşnda yaplan 
ağaçlandrmalarn (tohum ekimi dahil) ormanlaştrma, ormanlarn ağaçlandrma ile 
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gençleştirilmesi yeniden ormanlaştrma ve özel ağaçlandrmalar ise yeniden 
bitkilendirme olarak değerlendirilebilir. 

Bozuk orman alanlarnn rehabilitasyonu kapsamnda da her yl 100 bin ha alann 
üzerinde çalşma yaplmş olup, 2014-2016 döneminde rehabilite edilen bozuk orman 
alan miktar 386 bin ha’ geçmiştir. 500 bin olarak öngörülen hedefin önümüzdeki bir ya 
da iki yl içinde gerçekleşeceği düşünülmektedir. 

Eylem ile ayrca 2023 ylnda orman alanlarnn ülke yüzölçümünün % 30’una ulaşmas 
hedefi konulmuştur. 2015 ylnda açklanan orman envanterine göre orman alanlarmz 
22,3 milyon ha kadar olup, ülke yüzölçümünün % 28,6’sna karşlk gelmektedir. 

Eylem 7.4.2. Orman, mera ve diğer alanlarda odun dş ürün ve hizmetlerin 
belirlenmesi, faydalanma ve koruma dengesini gözeten 
sürdürülebilir kullanm planlarnn hazrlanmas 

Orman Genel Müdürlüğü odun dş orman ürünleri konusuna önem vermekte olup, OGM 
bünyesinde konuyla ilgili bir daire başkanlğ kurulmuştur. Yaplan çalşmalar sonucunda 
207 bitki türünün odun dş orman ürünleri envanter ve planlama çalşmas kapsamnda 
değerlendirilebileceği belirlenmiştir. 2016 yl sonu itibaryla 187 türün yetiştiği alan ve 
ürün miktar ile ilgili çalşma yaplmştr. ODOÜ konusunda bir envanter takip sistemi 
oluşturulmuştur. Bu sistemin verilerine göre 2016 ylnda envanteri tamamlanan alan 
miktar 1,4 milyon ha’a ulaşmştr. 2,15 milyon ha kadar alanda ODOÜ envanter 
çalşmalarnn tamamlanmasnn hedeflendiği ve 2014-2016 döneminde yllk 75 bin ha 
kadar alanda envanterin tamamlandğ göz önüne alndğnda envanter çalşmalarnn 
hzlandrlmas gerektiği yorumlanabilir. 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. 

Eylem 7.4.3. Sürdürülebilir orman yönetimi sertifikas alan orman alan miktarnn 
artrlmas 

Ormanlarn sürdürülebilir olarak yönetildiğinin bağmsz kuruluşlarca denetlendiği ve 
belgelendirildiği sertifikasyon sistemi ülkemizde yeni başlandğ söylenebilir. Bu 
kapsamda OGM tarafndan 2016 yl sonu itibaryla yaklaşk 2,37 milyon ha kadar bir 
alann sertifikalandrldğ raporlanmştr. ÇMUSEP’te 2017 sonuna kadar 4,0 milyon ha 
kadar bir orman alann sertifikalandrlmas öngörülmüştür. Ancak sertifikalandrma 
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süreci oldukça uzun zaman alan ve detayl değerlendirmelerin, izleme çalşmalarnn 
yapldğ süreçtir. Bu nedenle eylemde öngörülen sertifikal orman alan miktar revize 
edilebilir. Ayrca bu eylem kapsamnda MEB tarafndan hatal raporlama yaplmştr. Bu 
gibi durumlara diğer eylemlerde de rastlanmştr. Bu durumun aşlmas için İDR 
Sisteminde güncelleme yaplarak kurumlarn sadece doğrudan ilgili olduklar eylemle 
ilgili raporlama yapmalar sağlanabilir.  

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 2015 ylnda 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 yaynlanmştr. Fonksiyonel orman amenajman planlarnn tamamlandğ 
orman alan ise 21,4 milyon ha’a ulaşmştr ve orman alanlarmzn % 96’snda 
fonksiyonel planlama çalşmalar tamamlanmştr. Böylece eylemle ilgili iki gösterge de 
hedefine ulaşmştr. Konuyla ilgili olarak gelecekte ayn orman alanna birden fazla 
fonksiyon verilmesi halinde bu fonksiyonlar arasndaki ilişkilerin incelenmesine 
gereksinim bulunmaktadr. Örneğin hidrolojik fonksiyon verilen bir orman alannda 
rekreasyonel kullanm da olmas halinde hidrolojik fonksiyonun zarar görmemesi için 
rekreasyonel kullanmdaki taşma kapasitesi ne olmaldr şeklinde bilimsel çalşmalar 
yaplmaldr. 

Eylemin henüz gerçekleşmeyen bir göstergesi bulunmaktadr. 10 orman işletme 
müdürlüğünde tamamlanmas öngörülen orman yönetiminin iklim değişikliğine uyumunu 
içeren amenajman planlar sadece Konya ve Beyşehir Orman İşletme Müdürlüklerinde 
yaplmştr. Bu konu ile ilgili olarak halen devam eden ve GEF tarafndan desteklenen 
Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarnn Entegre Yönetimi 
kapsamnda da Köyceğiz, Gazipaşa, Gülnar, Pos ve Andrn Orman İşletme 
Müdürlüklerinde bir proje yürütülmektedir. Bu projede İklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin 
yan sra diğer ekosistem hizmetlerinin de göz önüne alnarak entegre bir yönetim modeli 
geliştirilmesi amaçlanmaktadr. Bu projenin tamamlanmas ve entegre yönetim modelinin 
başarl bir şekilde geliştirilmesi halinde benzer yönetim modellerinin ülkemizin diğer 
bölgelerindeki orman alanlarnda da oluşturulmas yararl olacaktr. 
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Eylem 7.4.5. Makilik alanlarn etkin bir şekilde yönetilmesine dair iyi uygulamalarn 
hayata geçirilmesi ve bu deneyimin yaygnlaştrlmas 

Makilik alanlarn yönetilmesi kapsamnda OGM ve DKMPGM tarafndan çeşitli 
çalşmalar yapmaktadr. DKMPGM korunan alanlarda hazrlanan gelişme planlarnda 
makilik alanlara da yer verildiğini raporlamştr. OGM tarafndan da makilik alanlara ayr 
bir meşcere tipi olarak ayrlmaya başlanmştr. Ancak bu tür çalşmalar doğrudan makilik 
alanlarn etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik değildir. Dolaysyla orman rejimi 
altndaki ve dşndaki makilik alanlarn yönetilmesi ile ilgili çalşmalara gereksinim 
bulunmaktadr. 

Eylem 7.4.6. Bozkr koruma alanlarnda bozkr yaşam ortamlarn koruyacak 
yönetim etkinliğinin artrlmas 

Bu eylemde de DKMPGM tarafndan içinde bozkr ekosistemleri bulunan korunan 
alanlarn gelişme planlarnn yapldğ raporlanmştr. 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. 

Eylem 7.4.7. Ekolojik karakteri ksmen ya da tamamen bozulmuş sulak alanlarda 
örnek ekolojik iyileştirme ve restorasyon çalşmalarnn yaplmas 

Ülkemizde sulak alanlarn korunmas ve yönetimi kapsamnda DKMPGM ile ÇŞB-
TVKGM faaliyet göstermektedir. Bunlardan DKMPGM Karakuyu sazlklarnda, Kaz 
Gölünde ve Acarlar Longoz ormannda iyileştirme çalşmas yapldğ raporlanmştr. 
TVKGM tarafndan ise 21 adet Tabiat Varlklarn Koruma Bölgesinin bulunduğu alanda 
toplamda 22 adet proje yürütüldüğü açklanmştr. Her iki kurumun 2014-2016 
döneminde yaptklar raporlamalarda ayn projelerin verildiği gözlenmiştir. Eylemle ilgili 
olarak öncelikle ekolojik karakteri bozuk sulak alanlarn miktarnn belirlenmesi ve bu 
alanlarn iyileştirilmesi için hedefler konulmas önerilebilir. 

Eylem 7.4.8. Türkiye’nin 25 havzasnda entegre havza yönetimi planlarnn 
tamamlanmas ve bu kapsamda sektörlerin ve doğal alanlarn su 
ihtiyaçlarnn tarif edilmesi 

Ülkemizde 25 büyük su havzas belirlenmiş olup, eylem ile SYGM koordinasyonunda bu 
havzalarn yönetim planlarnn tamamlanmas öngörülmektedir. Bu yönetim planlarn 
hazrlanmas 2014-2023 yllar arasn kapsayan Ulusal Havza Yönetim Stratejisinde 
(UHYS) yer almaktadr. Ancak bugüne kadar yönetim plan tamamlanan havza 
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bulunmamaktadr. 7.3.3 nolu eylemde “tamamlanan nehir havzas yönetim planlar 
says” bir gösterge olarak yer almakta olup, hedeflenen havza yönetim says 25 olarak 
verilmiştir. Dolaysyla iki eylem plannda çakşma olduğu düşünülmektedir.  Sadece 
Çoruh ve Murat Nehri havzalarnda entegre havza rehabilitasyon çalşmalar devam 
etmektedir. Havza planlamas çok boyutlu olup, havza snrlar içinde çok sayda kamu 
kurum/kuruluşun sorumluluklar bulunmaktadr. Ayrca özel mülkiyette araziler de 
bulunmaktadr. Bu nedenle koordinasyon önemli bir sorun oluşturmaktadr. Eylem 
planndaki 2020 ylna kadar 25 su havzasndaki yönetim plan hazrlanmas hedefinin 
güncellenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bunun için öncelikli olarak örnek oluşturacak 
bir yönetim plan hazrlanmas eylem plannda yer alabilir. 

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 

Konuyla ilgili olarak bir mevzuat yürürlüğe girmemiştir. OGM tarafndan Tahrip Olmuş 
Ekosistemlerin Onarmna Dair Yönetmelik hakknda taslak hazrlklar sürdürülmektedir. 
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. 

Eylem 7.4.10. Maden Sahalar Rehabilitasyon Eylem Plannn hazrlanp 
uygulanmas 

Maden Sahalar Rehabilitasyon Eylem Plan (2014-2018) hazrlanmş ve yürürlüğe 
girmiştir. Bu rehabilitasyon eylem plannda 2018 yl sonuna kadar 5.805 hektar maden 
sahasnda çalşlmas öngörülmüştür. 2016 yl sonu itibaryla 2.946 hektar maden 
sahasnda çalşlmştr. 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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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. Ancak bu eylemin hedefin gerisinde 
olduğunu söylemek mümkündür. 

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. 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 kumu 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 erozyonlarn 
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. 

 



66

Ç Ö L L E Ş M E  V E  E R O Z Y O N L A  M Ü C A D E L E  G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

 
78 

Eylem 7.4.13. Çevre kirliliğine neden olan her türlü atğn bertarafna ilişkin 
politikalarn etkin kullanmn yaygnlaştrlmas ve önlemlerin 
oluşturulmas 

ÇŞB-ÇYGM tarafndan Düzenli depolama hizmeti verilen nüfus oran Türkiye geneli için 
% 71 şeklinde verilmiştir. Her ne kadar hedef % 85 şeklinde açklansa da düzenli 
depolama hizmetinin nüfusun %71’ini kapsamas oldukça önemli bulunmuştur. Ancak % 
85 hedefine ulaşlmasnn oldukça zor olduğu değerlendirilmektedir. 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. Bu eylem kapsamnda endüstriyel atklarn ve tehlikeli atklarn bertaraf 
ile ilgili göstergelere de yer verilebilir. 

Artlmş suyun tarmsal sulamada kullanlmas ile ilgili hedefin de gerçekleşmesi oldukça 
zor görünmektedir. Ülkemizde kentsel atk suyun ancak % 1,2’sinin artldğ ÇŞB-
ÇYGM’nn raporunda yer almaktadr. Artlan suyun ise % 84’ünün yeşil alan ve % 5’inin 
tarmsal sulamada kullanldğ da ÇYGM tarafndan açklanmaktadr.  

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 

Ülkemizde yeni korunan alan ilan ÇŞB ile OİSB yetki alannda kalmaktadr. Bunlardan 
ÇŞB-TVKGM tarafndan 2014-2015 yllarnda sadece 21 adet Tabiat Varlklarn Koruma 
Bölgesinin bulunduğu alanda toplamda 22 adet proje yürütüldüğü ve sit kategorilerinin 
yeniden belirlenmesi yönünde çalşldğ raporlanmştr. OİSB-DKMPGM ise 2015 ylnda 
10 ve 2016 ylnda 31 yeni korunan alan ilan edildiği bildirmiştir. Korunan alanlardan 
farkl bakanlklarn sorumlu olmas yetki çatşmasna neden olabilmektedir. Bu sorunun 
giderilmesine yönelik olarak “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. Bu eylemle ilgili olarak 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 göstergeler eklenebilir.  
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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 

Ormanlar ve diğer ekosistemlerde depolanan ya da yllk olarak biriktirilen/salnan 
karbon miktarnn belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu kapsamda hem BMİDÇS 
sekretaryasna her yl düzenli olarak raporlama yaplmaktadr. Bu çerçevede LULUCF 
(Arazi Kullanm, Arazi Kullanm Değişikliği ve Ormanclk) sektöründeki karbon 
bağlanmas/salm hesaplanmaktadr. Ancak özellikle arazi kullanm değişikliği ile tarm 
ve mera alanlarndaki hesaplamalarda eksiklikler bulunmaktadr. 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. Ayrca Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz 
Ormanlarnn Entegre Yönetimi Projesi kapsamnda da çalşmalar devam etmekte olup, 
bu projenin 2018 ylnda tamamlanmas öngörülmektedir. Benzer şekilde Konya 
Havzasndaki projede halen devam ettiği için raporlama yaplamamştr. Konuyla ilgili 
olarak ÇEM ve TÜBİTAK işbirliğinde Türkiye Organik Karbon projesine2017 ylnda 
başlanmştr. Proje ile Türkiye topraklarndaki organik karbon stoklarnn haritasnn 
oluşturulmas ve modellenmesi planlanmaktadr.  Bu proje için ATD sürecinde önemli bir 
gösterge olan organik karbon stoklar hakknda önemli bilgiler sağlanabilecektir. Ayrca 
2017 ylnda “Arazi Kullanm, Arazi Kullanm Değişikliği ve Ormanclk Sektöründe 
Analitik Temelin 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. 

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 

Eylem ile Çevre Amaçl Tarm Arazilerini Koruma (ÇATAK) Program kapsamndaki 
çalşmalarn raporlanmas ve etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmştr. ÇATAK Program 
iki kategoriden oluşmaktadr. Bu kategorilerden birisi Minimum Toprak İşlemeli Tarm 
diğeri ise Toprak ve Su Yapsnn Korunmas ile Erozyonun Engellenmesidir (setleme, 
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teraslama, canl veya cansz perdeleme, taş toplama, açk drenaj uygulamas, jips 
uygulamas, kükürt veya kireç uygulamas, malçlama, ahr ya da çiftlik gübresi ile 
gübreleme, yeşil gübreleme, aşr otlatmann engellenmesi, çok yllk buğdaygiller veya 
yonca hariç baklagiller ile alan kaplama). GTHB-BÜGEM tarafndan yaplan 
raporlamada ÇATAK program kapsamnda uygulama yaplan tarm arazisinin 2016 yl 
sonunda 50 bin ha’ aştğ bildirilmiştir. ÇATAK Programnn oldukça önemli olduğu ve 
program kapsamnda yaplan uygulamalarn toprak organik karbon stoklar ile verimliliğe 
etkilerinin de araştrlarak devam ettirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Eylemle ilgili olarak Konya Havzas yürütülen proje halen devam ettiği için havza içindeki 
tarm ve mera alanlarnn TOK stoklar ile ilgili bir raporlama yaplmamştr. Ancak proje 
kapsamnda toprak örnekleri alnp analizlerine başlanmştr.  

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 

Eylemle ilgili olarak Fonksiyonel amenajman planlamas kapsamnda çalşmalar 
yaplmaktadr. Biyolojik çeşitliliğin ayr bir fonksiyon olarak ele alnmas ve amenajman 
planlarna entegre edilmesi yönünde çalşmalar bulunmaktadr. Ayrca Türkiye’de 
Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarnn Entegre Yönetimi Projesinde 
çalşlan Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde Biyolojik Çeşitlilik amenajman planlarna 
entegre edilmiştir. Böylece 2016 yl sonunda 995.500 ha orman alannda çalşlarak 100 
bin ha olan hedef aşlmştr. Ancak ormanlar dşndaki alanlarnda biyolojik çeşitliliğin 
arazi yönetimine adapte edilmesi yönünde herhangi bir çalşma raporlanmamştr. 
Özellikle arazi toplulaştrma çalşmalarnda parsel içindeki ağaçlarn, çallklarn, varsa 
sulak alanlarn mutlaka korunmas önerilir. 

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 çeşitli çalşmalar yaplmaktadr. 
DKMPGM tarafndan “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” nin 2013 
ylnda başlamş olduğu ve 2018 ylnda tamamlanacağ ve 2016 itibariyle 33 ilde 
envanter çalşmasnn tamamlandğn raporlanmştr. OGM tarafndan ise Biyolojik 
Çeşitlilik ve Odun Dş Orman Ürünleri (BİYOD) isimli bir veri taban oluşturulmuştur. 
BİYOD veri tabannda bitki ve hayvanlarn yan sra mantarlar da uzman onayyla 
sisteme girilebilmektedir. OGM 2016 Yl Performans Programnda veri tabanna girilen 
takson says 3000 olarak açklanmştr. Ayn kurum tarafndan 2016 yl sonuna kadar 
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21,8 milyon ha alanda biyolojik çeşitlilik envanterinin tamamlandğ raporlanmştr.  Bu 
nedenle eylemin gerçekleştiği anlaşlmaktadr. Bu iki veri tabanna ek olarak TÜBİTAK 
tarafndan hazrlanan Türkiye Taksonomik Tür Veritaban (TUBİVES) ile STK’lar 
tarafndan oluşturulan Türkiye’nin Anonim Kuşlar (TRAKUS), Türkiye’nin Anonim 
Memelileri (TRAMEM) ve Türkiye’nin Anonim Kelebekleri (TRAKEL) gibi veri tabanlar 
biyolojik çeşitlilik envanteri konusunda herkesin kullanmna açk veri tabanlardr. 

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 2014’te 3, 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 2014-2016 yllar arasnda 62 tabiat parkna ait 
gelişme plan/gelişme revizyon plannn da onaylandğ İDR Sisteminde açklanmaktadr. 
Ek olarak DKMPGM 2016 ylnda 2 korunan alanda yönetim planlarnn tamamlandğn 
raporlasa da Bolu Yeniçağa Gölü ile Gaziantep-Şanlurfa Karkamş sulak alan yönetim 
planlar 2017 ylnda yürürlüğe girmiştir. Dolaysyla bu iki yönetim plann 2017 ylnda 
raporlanmasnn daha doğru olacağ düşünülmektedir. Buna rağmen 2014 ve 2015 
yllarnda hazrlanan planlarla gösterge gerçekleşmiştir. 

Eylem 7.6.4. Tür Koruma Strateji ve Eylem Planlarnn hazrlanmas, çölleşme/arazi 
tahribatyla mücadele yaklaşmlarnn planlara entegre edilmesi ve 
planlarn uygulamaya geçirilmesi 

Eylem kapsamnda 2015 yl sonuna kadar 33 ve 2016 ylnda 11 tür koruma eylem plan 
hazrlandğ raporlanmştr. Ancak DKMPGM tarafndan İDR Sisteminde yaplan 
açklamadan söz konusu tür koruma eylem planlarnn bir ksmnn 2017 ylnda 
hazrlandğ anlaşlmaktadr. Ayrca bu açklamada genel müdürlüğün 2019 ylna kadar 
100 tür koruma eylem plan hazrlamay öngördüğü de yer almaktadr. ÇMUSEP’te ise 
göstergenin gerçekleşmesi için öngörülen dönem 2015-2018 olarak verilmiştir. Bu 
nedenle ÇMUSEP revizyonu srasnda hedefe ulaşlmas için öngörülen süre 
güncellenebilir. 
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2.3. UNCCD-PRAIS3 Raporlama Sisteminin Ülkemizin Yapmş 
Olduğu Çalşmalar Yanstmas Açsndan 
Değerlendirilmesi 

 
UNCCD-PRAIS3, çölleşme ile mücadele kapsamnda taraf ülkelerin yapmş olduklar 
çalşmalarla ilgili olarak performans ve ilerleme göstergelerinin saysal olarak kayt 
edilmesine olanak sağlayan online bir platformdur. BMÇMS 10 Yllk Stratejisinin 2007 
ylnda benimsenmesiyle birlikte UNCCD taraf ülkeleri farkl düzeylerde sözleşmenin 
uygulanmasna yönelik raporlama yapmak durumdadrlar. Bu bağlamda Türkiye’de 
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi yükümlülükleri arasnda yer alan ve ülkemizin 
çölleşme ile mücadele kapsamnda yapmş olduklar çalşmalar her iki ylda bir 
Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD)-PRAIS Sistemi 
üzerinden raporlanmaktadr. PRAIS portal, UNCCD-10 yllk stratejisine göre taraf 
ülkelerin çölleşme ile mücadele sözleşmesi kapsamnda yerine getirmeleri gereken 
zorunluluklar karşlayabilmeleri için sürekli olarak geliştirilmektedir.  Mevcut durum 
itibariyle platform ATD_Hedef Belirleme Programna (Land Degradation 
Neutrality_Target Setting Programme-LDN_TSP) katlan 108 UNCCD taraf ülkeyi 
desteklemektedir.     
 
PRAIS Raporlama Sistemi çölleşme ile mücadele kapsamnda taraf ülkelerin ulusal 
düzeyde izleme sistemlerini geliştirilmesi ve çölleşme ile mücadele konusunda sahip 
olduklar bilgi ve deneyimi sözleşmenin diğer paydaşlaryla paylaşmasna müsaade 
etmek için önemli bir araçtr. Türkiye çölleşme ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşlardan toplanan verileri PRAIS Raporlama Sistemi araclğyla etkilenmiş ve 
gelişmiş ülke raporlar olarak UNCCD Sekretaryas’na göndermektedir. Ülkemiz hem 
etkilenmiş hem de gelişmiş ülke olarak PRAIS sistemine 2 farkl snfta raporlama 
yapmaktadr. Raporlamalar iki kapsamda yaplmakta olup ilki “Stratejik Hedefler” ikincisi 
ise “Operasyonel Hedefler”dir. Türkiye adna UNCCD taraf ülke olarak bu raporlamann 
devam etmesi elbette beklenmektedir.  
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2.4. UNCCD COP13’te Kabul Edilen BM Çölleşme ile Mücadele 
Sözleşmesi 2018-2030 Strateji Çerçevesi Belgesinin 
Değerlendirilmesi 

 
Halen yürürlükte BMÇMS 10 Yllk Stratejik Plan 2007 ylnda Madrid’de toplanan 8. 
Taraflar Konferansnda (COP 8) kabul edilmiştir. 2008-2018 yllarn kapsayan Stratejik 
Planda 4 stratejik amaç ve 5 işlevsel amaç açklanmştr. Stratejik plann sonuna 
yaklaşlmas nedeniyle 6-16 Eylül 2017 tarihlerinde Çin'in Ordos kentinde düzenlenen 
13. Taraflar Konferansnda (COP 13) BMÇMS 2018-2030 Stratejik Çerçeve belgesi 
imzalanmştr. Belgede çölleşme, arazi tahribat ve kuraklğn yoksulluğa, sağlk 
sorunlarna, gda güvenliği riskine, biyoçeşitlilik kaybna, su ktlğna, iklim değişikliğine 
karş direncin azalmasna ve zorunlu göç gibi ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara yol 
açtğ ve ağrlaştrldğ ifade edilmiştir. Bu sorunlarn başta etkilenmiş ülkeler olmak 
üzere tüm ülkelerin sürdürülebilir kalknmas için ciddi zorluklar oluşturduğu da 
açklanmştr. Stratejik Çerçevede ÇABUK sorunlarnn çözümünde arazi verimliliğinin 
iyileştirilmesi ile toprak ve su kaynaklarnn slah, korunmas ve sürdürülebilir yönetimine 
odaklanan entegre stratejiler gerektiği belirtilmiştir. BMÇMS’nin kapasite geliştirme, 
başarl deneyimler paylaşm, teknoloji transferi, bilimsel destek sağlanmas, 
bilinçlendirme, kaynaklarn harekete geçirilmesi ve ulusal, alt-bölgesel, bölgesel ve 
uluslararas seviyelerde politikalarn uygulanmasnda ülkelere yardm sağlanmas 
yoluyla merkezi bir rol oynayabileceği de vurgulanmştr.  

Stratejik Çerçeve’de 2015 ylnda kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalknma Gündemine 
yaplan atflar dikkat çekmektedir. “Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve 
sürdürülebilir kullanmn sağlamak, ormanlarn sürdürülebilir kullanmn sağlamak, 
çölleşme ile mücadele etmek, topraklarn verimlilik kaybn durdurmak ve geriye 
çevirmek ve biyoçeşitlik kaybn durdurmak” şeklindeki 15 numaral Sürdürülebilir 
Kalknma Hedefinin (SKH) 15.3 numaral alt başlğ 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 Çerçeve’de 
yer almaktadr. Ayrca Stratejik Çerçevenin 15.3 numaral SKH yannda etkilenmiş 
nüfusun yaşam koşullarnn iyileştirilmesi ile ekosistem hizmetlerinin geliştirilmesine 
katkda bulunacağ da ifade edilmektedir. Bu yaklaşmlar Stratejik Çerçevenin vizyonuna 
da yansmştr. 2018-2030 Stratejik Çerçeve belgesinin 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 
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çalşmak” olarak belirlenmiştir. Bu vizyona ulaşmaya katkda bulunacak beş stratejik 
amaç ve bu amaçlarn beklenen etkileri Tablo 2’de verilmiştir. Stratejik Çerçeve Belgesi 
incelendiğinde BMÇMS 10 Yllk Stratejik Planda yer alan 4 stratejik amaca “Krlgan 
nüfus ve ekosistemlerin dayankllğn artrmak için kuraklğn etkilerini azaltmak, uyum 
sağlamak ve yönetmek” amacnn da eklenerek stratejik amaç saysnn 5’e çkarldğ 
görülmektedir. Özellikle stratejik amaçlarn beklenen etkilerinin çeşitlendirildiği ve 15 
numaral Sürdürülebilir Kalknma Hedefinin (SKH) gerçekleştirilmesine yönelik olduğu 
görülmektedir. Ankara’daki COP 12 toplantsnda alnan karar gereğince SKH’nin 
BMÇMS’nin uygulanmas sürecine dahil edilmesi karar göz önünde bulundurulduğunda 
bu kararn hayata geçirildiği anlaşlmaktadr.  

Tablo 2. 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. 
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Stratejik Amaç 4: BMÇMS'nin etkili bir şekilde uygulanmasyla küresel faydalar sağlamak 

Beklenen Etki 4.1: Sürdürülebilir arazi yönetimi ve çölleşme/arazi tahribatyla mücadele 
biyoçeşitliliğin 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. 

 

Ayrca bilindiği üzere SKH’nin 15.3 numaral hedefi ATD süreci ile ilgilidir ve bu sürece 1. 
Stratejik Amaç’ta doğrudan atf yaplmştr. Ek olarak arazilerin, ekosistemlerin ve 
toplumlarn krlganlklarnn azaltlmas ve dayankllklarnn arttrlmasna yönelik 
hedefler de Stratejik Çerçeve Belgesinde yer almaktadr. Dikkat çeken diğer bir konu da 
kadn ve gençlere vurgu yaplarak karar alma süreçlerindeki katlmclğn arttrlmasna 
yönelik ifadelerdir.  

Stratejik Çerçeve Belgesinde işlevsel amaçlarla ilgili olarak bir açklama 
bulunmamaktadr. Buna karşlk stratejik amaçlarn raporlanmasnda kullanlabilecek 
göstergeler sralanmştr (Tablo 3). Bu göstergelerin tamamnn izleme ve raporlamay 
kolaylaştrmak için nitel özellikte olduğu söylenebilir. Örneğin 1. Stratejik Amacn 
göstergeleri olduğu gibi ATD göstergeleri olarak kabul edilmiştir. Ayrca 10 Yllk Stratejik 
Planda yer alan ve izlenmesi/raporlanmas zor olan baz göstergelerin de değiştirildiği 
görülmektedir. Örneğin 10 Yllk Stratejik Plan Rio Sözleşmelerinin uygulanmas ile ilgili 
olan 3. Stratejik Amaçtaki “sürdürülebilir olarak yönetilen orman, tarm ve aquakültür 
ekosistemlerinin alan” göstergesi Stratejik Çerçeve Belgesinde BMBÇS ile uyumlu hale 
getirilerek “seçilmiş türlerin bolluğu ve dağlm” şeklinde değiştirilmiştir. 

Stratejik Çerçeve Belgesinde taraflarn BMÇMS kurumlarnn, ortaklarnn ve 
paydaşlarnn stratejik amaçlarn gerçekleştirilmesinde rol ve sorumluluklar da 
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açklanmştr. Bunlardan sözleşme taraflarna BMÇMS’nin uygulanmas için finansal ve 
finansal olmayan kaynaklarn mobilize edilmesi, yatrmlarn etkinliğini ve çoklu 
faydalarn arttrmak için ATD’ni 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.  

Strateji Çerçeve Belgesi politika ve planlama ile ilgili olarak taraflarn yapabilecekleri de 
sralanmştr. Bu konuda örneğin ÇABUK’la mücadele için çözüm için politikalar 
üretilmesi, Rio Sözleşmeleri gibi uluslararas çok tarafl çevre anlaşmalar ve diğer 
uluslararas taahhütleri yerine getirirken ÇABUK’un bu taahhütlerle bütünleştirilmesi 
önerilmektedir. Ülkemiz açsndan her yl BMİDÇS sekretaryasna raporlanan sera 
gazlar envanteri AKAKDO sektöründeki toprak organik karbon ve biyokütle ile ilgili 
bildirimler ATD ile birlikte değerlendirilebilir. Böylece benzer bildirim veya taahhütler için 
fazladan çaba sarf edilmesine gerek de kalmayacaktr. Ayrca BMÇMS uygulanmasnn 
etkinliğini arttrmak için ekonomik, sosyal ve çevre ile ilgili politikalarda ÇABUK’un yer 
almas ve kuraklğa karş politika üretilmesi de önerilen diğer politikalardr. Stratejik 
Çerçeve Belgesinde kuraklğa özel bir önem verildiği ve ayr bir stratejik amaç (Stratejik 
Amaç 3) olarak yer aldğ görülmüştür. Ülkemizde bu önerilerle ilgili olarak çalşmalar 
bulunmaktadr. Örneğin 10. Kalknma Plannda çölleşme, kuraklk ve erozyonla 
mücadele konusunda hedefler yer almaktadr. Kuraklk konusunda da hazrlanan eylem 
planlar mevcuttur. Tarmsal Kuraklkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Plan 
hazrlanmştr, ayrca 25 havzada kuraklk yönetim planlar hazrlanmaktadr. Ancak su 
hasad ve tasarrufu, suyun etkin kullanm konularna ÇMUSEP’in revizyonunda daha 
fazla yer verilebilir. 

Tablo 3. 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 
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Stratejik Amaç 2: Etkilenmiş nüfusun yaşam koşullarn iyileştirmek 

SA 2-1 Nispeten 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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Taraf ülkelere diğer öneriler ise saha uygulamalar ile ilgilidir. Bunlar SAY 
uygulamalarnn yaplmas, ekosistem hizmetlerinin iyileştirilmesi, kuraklk risk yönetimi 
ile izleme, erken uyar sistemleri ve güvenlik programlarnn oluşturulmasdr. Ek olarak 
kuraklk yönetiminde iyi uygulama örnekleri konusunda bilgi paylaşm da yaplabileceği 
belgede yer almaktadr. ÇMUSEP’te SAY ayr bir işlevsel amaç olarak yer almaktadr. 
Özetle Stratejik Çerçeve Belgesinde sözleşme taraflarna yaplan önerilerin önemli bir 
ksmnn ülkemizde zaten gerçekleştirildiği söylenebilir. Ancak ÇMUSEP hazrlanrken 
SKH ve ATD süreci henüz oluşturulmadğ için bu konulara doğrudan değinilmemiştir. 
ÇMUSEP revizyonunda ATD’ye daha fazla yer verilmesi hem Stratejik Çerçeve 
Belgesi’ne uygun hareket edilmesi hem de 2016-2030 ATD Ulusal Raporundaki 
hedeflere ulaşlmas açsndan önem arz etmektedir.  

Stratejik Çerçeve Belgesinden ayrca kadn ve gençler vurgulanarak toplumun ÇABUK’la 
mücadele konusunda bilgilendirilmesi ve katlmclğn arttrlmas yönünde etki yapmas 
da beklenmektedir. ÇMUSEP’te kadnlarn ÇABUK konusunda bilinçlendirilmesi 
yönünde eylemler bulunmaktadr. Ancak raporlanan eylem ve faaliyetler genel olarak 
değerlendirildiğinde ülke olarak bu konuda biraz daha çaba sarf etmemiz ve gençleri de 
sürece katmamz gerektiği söylenebilir. 

 
2.5. Eylem Plannda Yer Alan Eylemlerin 3 Rio Sözleşmeleri 

(UNCCD-UNFCCC-UNCBD), Sürdürülebilir Kalknma 
Hedefleri (SKH) ve Arazi Tahribatnn Dengelenmesi (ATD) 
Hedefleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi 

 
ÇMUSEP (2015-2023)’ da yer alan eylemlerin tamam 3 Rio Sözleşmeleri (United 
Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD / Birleşmiş Milletler Çölleşme ile 
Mücadele Sözleşmesi-BMÇMS), United Nations Framework Convention on Climate 
Change-UNFCCC / Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi-BMİDÇS ve 
United Nations Convention on Biological Diversity-UNCBD / Birleşmiş Milletler Biyolojik 
Çeşitlilik Sözleşmesi-BMBÇS) kapsamnda konu edilen çölleşme, iklim değişikliği ve 
biyolojik çeşitlilikle doğrudan veya dolayl olarak ilişkilidir.  
 
Eylem plannn hazrlanmasnda ortaya konulan vizyon gereği sürdürülebilir çevre ve 
doğal kaynak yönetiminde, koruma geliştirme ve faydalanma dengesi içinde çölleşme, 
arazi tahribat ve kuraklğn olumsuz etkilerinin azaltlmas, krsal kalknmann 
sağlanmas ve mücadelede uluslar aras işbirliğinde önder bir Türkiye hedefi vardr. Bu 
kapsamda ÇMUSEP (2015-2023)’in çatsn oluşturan 4 stratejik hedef altnda çölleşme, 
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arazi tahribat, kuraklk ve iklim değişikliğinden etkilenen veya etkilemesi muhtemel 
ekosistemlerin ve nüfusun hayat koşullarnn iyileştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunmas 
ve Türkiye’nin çölleşme, arazi tahribat, kuraklk ve iklim değişikliği konularnda ikili, 
bölgesel ve küresel ölçekte öncülük etmesi amaçlanmaktadr. Eylem plannda stratejik 
amaçlara ulaşmak için tanmlanan 7 işlevsel amacn tamamnda çölleşme, arazi 
tahribat, kuraklk ve iklim değişikliği konularnda bilinçlendirme, eğitim, kapasite ve 
teknoloji geliştirme, mali kaynak tahsisi, politik çerçeve oluşturma, eşgüdüm ve işbirliği 
ve sürdürülebilir arazi yönetimi planlarna yer verilmiştir. Bu kapsamda tanmlanan 74 
eylem içerisinde özellikle 7. işlevsel amaç altnda yer verilen eylemlerin tamamnda 
çölleşme, arazi tahribat, kuraklk ve erozyonla mücadele, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem 
hizmetlerinin korunmas, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltlmasna yönelik 
sürdürülebilir yönetim uygulamalar ve entegre havza amenajman planlar gibi birebir 
ilişkili eylemlere yer verilmiştir. Diğer yandan, çölleşme ve arazi tahribatyla mücadele, 
doğal kaynaklarn sürdürülebilir kullanm ve kuraklğn etkilerinin azaltlmas konularna 
yönelik; (i) kamuoyu oluşturma, bilinçlendirme ve eğitim, (ii) araştrma, teknoloji 
geliştirme ve değerlendirme ve (iii) finansman faaliyetlerini kapsayan eylemlerin 3 Rio 
Sözleşmeleri bağlamnda stratejik planlamada dikkate alndğ görülmektedir.  Birleşmiş 
Milletler 3 Rio Sözleşmeleri kapsamnda ayrca Türkiye’nin ÇABUK’la mücadele 
bağlamnda ulusal politika oluşturma ve ulusal ve uluslar aras ilgili kurum ve kuruluşlarla 
etkin iletişim, eşgüdüm ve koordinasyonuna yönelik geliştirilen eylemlerin belirlenen 
hedeflere ulaşlmasnda önemli ölçüde yeterli olduğu söylenebilir.                       
 
Diğer yandan, ÇMUSEP (2015-2023)’te yer alan eylemler Sürdürülebilir Kalknma 
Hedefleri (SKH) ve Arazi Tahribatnn Dengelenmesi (ATD) hedefleri doğrultusunda 
değerlendirildiğinde; ÇABUK’la mücadele kapsamnda oldukça önem arz eden ATD 
konusunun ÇMUSEP (2015-2023)’te yer alan eylemler kapsamnda daha net olarak 
ifade edilmesine ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Ancak şuras unutulmamaldr ki 
ÇMUSEP hazrlanrken SKH ve ATD süreci henüz ortaya konulmamştr. Dolaysyla, 
eylem plannn revizyonunda ATD yaklaşm ile göstergelerinin ölçülmesi ve 
raporlanmasna yönelik göstergelere yer verilmesi BMÇMS (2018-2030) Stratejik 
Çerçeve belgesine uyum sağlamak açsndan da büyük önem taşmaktadr. Bu 
bağlamda,  ÇEM tarafndan 2016 ylnda hazrlanan Arazi Tahribatnn Dengelenmesi 
Ulusal Raporu (2016-2030)’nun esas alnmasnda yarar vardr.  Bu raporda, ATD 
göstergelerine (toprak organik karbonu, net birincil üretim ve arazi kullanm değişikliği) 
ait ulusal verilere yer verilmekte ve arazi tahribatnn azaltlmas/dengelenmesi 
konusundaki ulusal hedef ve somut tedbirler açklanmaktadr.  

Çölleşme, arazi tahribat, kuraklk, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği ve sürdürülebilir 
arazi yönetimi konularna ek olarak ATD göstergelerine yönelik çalşmalarnda kurumsal 



78

Ç Ö L L E Ş M E  V E  E R O Z Y O N L A  M Ü C A D E L E  G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

 
90 

AR-GE çalşmalar ve yükseköğretim kurumlarnda öncelikli konular arasna alnmas 
önerilmektedir.   

Rio sözleşmelerinin Türkiye’de etkin şekilde uygulanabilmesi ve aralarndaki sinerjinin 
sağlanabilmesi için çölleşme ve arazi tahribat konusunda geliştirilen plan, program ve 
projelerde Rio sözleşmeleri öncelik ve bakş açsnn dikkate alnmas oldukça önemli 
görülmektedir. 
 
 
2.6. Kum ve Toz Frtnalar Konularnn Çölleşme ile 

Mücadelede Ön Plana Çkarlmas İçin Neler 
Yaplabileceğinin Değerlendirilmesi 

Dünya çapnda ülkemizin de içinde bulunduğu 169 ülkeyi tehdit eden kum ve toz 
taşnmnn temel nedeni çölleşme, arazi tahribat ve kuraklktr. Kum ve toz frtnalar 
tarm, sanayi, çevre ve sağlk üzerindeki çok yönlü etkileriyle Dünyann birçok 
bölgesinde gda güvenliğini tehdit eden küresel bir sorundur. Bu nedenle kum ve toz 
frtnalarnn etkisini azaltmak ve önlemek için yerel, ulusal ve küresel ölçekte önemli 
admlarn atlmasna şiddetle ihtiyaç duyulmaktadr. 
 
2016 yl içerisinde İstanbul’da ÇEM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nün ev 
sahipliği ve UNCCD, Dünya Meteoroloji Teşkilat (WMO) ve Birleşmiş Milletler Çevre 
Program (UNEP)’nn teknik işbirliği ile gerçekleştirilen Uluslararas Kum ve Toz 
Frtnalar Çalştay, kum ve toz taşnm ile mücadele konusunda önemli sonuçlar 
vermiştir. Çalştay küresel kum ve toz frtnalar politika çerçevesi taslağna ilişkin yorum 
ve girdileri toplamak ve kilit paydaşlarn ortak bir anlayşa ulaşmalar için bir frsat olmas 
yan sra iklim değişikliği ve değişkenliği, doğal kaynak yönetimi ve arazi tahribatnn kum 
ve toz frtnalar üzerine etkilerinin değerlendirilmesine de ortam hazrlamştr. 
 
Kum ve toz frtnalar konularnn çölleşme ile mücadelede ön plana çkarlmas için; kum 
ve toz frtnalarnn özellikleri, erken uyar sistemlerinin geliştirilmesi, etkilenen veya 
etkilenebilir alanlarda risk yönetimi ve dayankllğnn artrlmas, kum ve toz frtnalarna 
karş alnabilecek önlemler ve ekonomik etkileri vb. konularn Eylem Planna ATD 
hedefleri ve indikatörleriyle birlikte entegre edilmesi önemlidir. Ayrca, sorunun snr aşan 
küresel boyutu nedeniyle Türkiye’nin bölge ülkeleri başta olmak üzere diğer Dünya 
ülkeleri ile kum ve toz frtnalar ile mücadele kapsamnda işbirliğini geliştirmesi yararl 
olacaktr.  
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Ülkemizde İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere yar kurak 
alanlar geniş bir yüz ölçümü kaplamaktadr. Türkeş (2010) tarafndan ülkemizde yar 
kurak olarak snflandrlan ve kuraklk indisi değerleri 0,20-0,65 arasnda kalan yar 
kurak ve kurak-yar nemli alanlar ülke yüzölçümünün % 35’ni oluşturduğu 
belirtilmektedir. Bu alanlar çölleşme riski taşyan bölgelerdir. Ek olarak ülkemiz iklim 
değişikliği projeksiyonlarna göre yüzyl sonunda scaklklarn 4 °C artacağ ve yağşlarn 
% 40 kadar azalabileceği göz önüne alndğnda çölleşme riski taşyan alanlar daha da 
genişleyebilecektir. Hem yar kurak iklim şartlarna sahip bölgelerimizde hem de diğer 
bölgelerde binlerce yldan beri süregelen antropojenik etkiler erozyon başta olmak üzere 
topraklardaki tahribatlar da arttrmştr. Ülkemizde arazi tahribat, özellikle erozyonla 
mücadele kapsamnda çok uzun yllardr ağaçlandrma, erozyon kontrolü ve mera slah 
gibi çalşmalar gerçekleştirilmektedir. 1946-2016 yllar arasnda ağaçlandrlan alan 2,34 
milyon ha’a ulaşmştr. Ayn dönemde 1,36 milyon ha’da erozyon kontrolü ve 215 bin 
ha’da mera slah çalşmas da yaplmştr. Ülkemizde ÇABUK konusundaki sorunlarn 
bilinmesi ve çok uzun yllardr doğrudan ya da dolayl olarak ÇABUK’la mücadele 
edilmesi nedeniyle çölleşme konusuna ayr bir önem verilmiştir. Dünyada çölleşme ad 
ile kurulan ilk genel müdürlüğün ülkemizde olmas da bu konuya verilen önemin 
göstergesidir. 2011 ylnda kurulan ÇEM Genel Müdürlüğü öncesinde de çölleşeme/arazi 
tahribatnn önlenmesi amacyla 2005 ylnda Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Plan 
hazrlanmştr. 2014 ylnda ise söz konusu eylem plan BMÇMS 10 yllk Stratejisi 
kapsamnda revize edilerek Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plan 
(2015-2023) yürürlüğe girmiştir. Bu eylem plannda 4 stratejik amaç, 7 işlevsel amaç 
tanmlanmştr. İşlevsel amaçlar altnda 74 eylem ve bu eylemlere dair 165 göstergeye 
yer verilmiştir. ÇMUSEP’te tanmlanan stratejik ve işlevsel amaçlarn 
gerçekleştirilmesine yönelik eylem ve faaliyetlerin raporlanmas için web tabanl bir 
izleme, değerlendirme ve raporlama sistemi oluşturulmuştur. Bu sisteme çeşitli kamu 
kurumlar, STK’lar ve üniversiteler tarafndan 2014 ylndan itibaren her yl düzenli olarak 
raporlama yaplmaktadr. ÇEM Genel Müdürlüğü tarafndan ÇMUSEP’te tanmlanan 
eylemlerin gerçekleşme durumlarnn irdelenmesi amacyla dş danşmanlara 
değerlendirme raporu hazrlattrlmaktadr. Bu kapsamda ilk rapor 2014 ve 2015 
yllarndaki faaliyetlerin değerlendirilmesine yönelik olarak hazrlanmştr. Sunulan bu 
rapor ile de ÇMUSEP İDR Sistemi temel alnarak 2016 ylnda raporlanan faaliyetlerin 
değerlendirilmesi amaçlanmştr. Ancak göstergelerin gerçekleşmesi için öngörülen süre 
tek bir yla ait olmayp, belli bir dönemi kapsamaktadr. Örneğin 165 göstergeden 
111’inin 2015-2018, 28’inin ise 2015-2017 yllar arasnda tamamlanmas hedeflenmiştir. 
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Dolaysyla sadece 2016 ylndaki faaliyetlerin değerlendirilmesinin eylemlerin 
gerçekleşme durumunu net olarak ortaya koyamayacağ düşünülerek 2014-2016 yllar 
arasndaki tüm faaliyetler birlikte değerlendirilmiştir. 

Öncelikle raporlama gerçekleştiren kurum saylar irdelenmiştir. ÇMUSEP’in 
uygulanmasnda koordinatör ya da katk sağlayacak kurum says 79’dur. Bunlarn 
önemli bir ksm kamu kurumudur. Büyük çoğunluğu çeşitli bakanlklara bağl genel 
müdürlükler olan kamu kurum says 53 kadardr. Kamu kuruluşlarndan sonra 
ÇMUSEP’in uygulanmasna katk sağlamas beklenen kuruşlar STK’lardr ve 
ÇMUSEP’te 15 STK’ya çeşitli görevler verilmiştir. TÜBİTAK ve 3 üniversite de 
ÇMUSEP’te katk sağlayacak kuruluş olarak yer almaktadr. Ayrca 3 banka ve 3 
uluslararas kuruluş ile TRT de ÇMUSEP’in paydaşlar arasnda bulunmaktadr. Bu 
kurum/kuruluş ve STK’lardan 2014 ylnda 25’i raporlama yapmşken bu say 2015 
ylnda 29’a çkmş ve 2016 ylnda 24’e gerilemiştir. 2014-2016 yllar arasnda ise 79 
kurum/kuruluş ve STK’dan 33’ünün en az bir yl ya da daha fazla raporlama 
gerçekleştirdikleri görülmüştür. Ancak 46 kurum 3 yl içinde herhangi bir faaliyet beyan 
etmemiştir. (Tablo 4). Özellikle OSİB ve GTHB’na bağl genel müdürlüklerin ve daire 
başkanlklarnn düzenli olarak raporlama gerçekleştirdikleri görülmektedir. ÇABUK’la 
mücadele konusunda diğer kurum ve kuruluşlara nazaran daha fazla sorumluluğu olan 
bu bakanlk yoğun faaliyetleriyle göstergelerin gerçekleştirilmesine yönelik oldukça 
yoğun çalşmaktadrlar. ÇŞB’na bağl genel müdürlüklerin de doğa koruma ve mekânsal 
planlama ile ilgili ÇMUSEP’in uygulanmasnda sorumluluklar bulunmaktadr ve 
kendilerine düşen görevlerle ilgili olarak raporlama yapmaktadrlar. MEB da 2015 ve 
2016 yllarnda çölleşme konusunda çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini bildirmiştir. 
TEMA, DKM, WWF, TZOB ve TTBD gibi çeşitli STK’larn da üç yllk dönem içinde 
değişik yllarda raporlama yapmalar memnuniyet vericidir. TRT de her yl raporlama 
yaparak ÇABUK konusunda özellikle halkn bilinçlendirilmesi konusunda katklar 
sağlamştr. ÇMUSEP’te paydaş olarak yer alan kurum/kuruluş ve STK’larn büyük bir 
çoğunluğunun raporlama yapmamas eylem plannn sağlkl bir şekilde 
değerlendirilmesini zorlaştrmaktadr. Örneğin Ziraat Bankas tarafndan Genç Çiftçi 
Kredisi ad altnda 16.02.2016 tarih ve 2016/8540 sayl Bakanlar Kurulu Karar 
kapsamnda hibe almaya hak kazanan genç üreticilere, Bakanlk tarafndan onaylanan 
hibe tutarnn 3 (üç) katna kadar işletme kredisi kullanma imkân verilirken bu faaliyet 
eylem plannda yer almamaktadr. Benzer şekilde üniversiteler tarafndan ÇABUK ile 
doğrudan ya da dolayl olarak ilgili lisansüstü tezler, araştrma projeleri ve bilimsel 
makaleler hazrlanmaktadr. Ancak bu çalşmalar da raporlanamamaktadr. Bu konuda 
ÇMUSEP’in uygulanmasndan sorumlu olan ÇEM’in raporlama yapmayan kurum/kuruluş 
ve STK’larla iletişime geçmesi önerilir. Böylece söz konusu paydaşlarn ÇABUK 
konusunda faaliyetleri olup olmadğ hakknda bilgi alnabilir. Başta üniversite ve STK’lar 
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olmak üzere paydaşlarn İDR sisteminde raporlama yapacaklarndan haberlerinin olmas 
da oldukça yüksek bir olaslktr. Konu ile ilgili olarak diğer bir öneri ise ÇEM tarafndan 
paydaş listesinin güncellenmesi ve genişletilmesidir.  

 

Tablo 4. ÇMUSEP’te raporlama yapan koordinatör ya da katk sağlayacak kuruluşlar ile 
gösterge saylarnn yllara göre değişimi 

Kurum / 

Gösterge 
Says 

ÇMUSEP 

Raporlama Yl 
2014-2016 Dönemi 

Genel Değerlendirme 

2014 2015 2016 Raporlayan/ 
Raporlanan 

Raporlamayan/ 
Raporlanmayan 

Kurum 
Says 79 25 29 24 33 46 

Gösterge 
Says 165 120 110 106 138 27 

 

Raporlanan gösterge saylar da 2014 ylndan 2016 ylna doğru azalmakta olup, 
srasyla 120, 110 ve 106 gösterge ile ilgili olarak eylem ya da faaliyet gerçekleştirildiği 
İDR Sistemine yüklenmiştir. Üç yllk dönem genel olarak değerlendirildiğinde 
ÇMUSEP’te yer alan 165 göstergenin 138 ile ilgili raporlama yaplrken 27 gösterge ile 
ilgili olarak herhangi bir raporlama yaplmamştr (Tablo 4).  

Değerlendirme Raporu kapsamnda göstergelerin gerçekleşme durumlar da 
incelenmiştir. Bu amaçla göstergeler 2014-2016 yllar arasnda gerçekleşenler, 2017 ve 
2018 yllar içinde gerçekleşebilecekler, gerçekleşmesi için fazladan çaba gerekenler ve 
gerçekleşmesi oldukça zor olanlar olmak üzer 4 başlkta değerlendirilmiştir. Yaplan 
inceleme sonucunda 165 göstergeden 89’unun ÇMUSEP’te öngörülen hedeflere 
ulaşlarak gerçekleştiği kanaatine ulaşlmştr. Gerçekleşen bu hedeflerin birçoğu da 
zamanndan önce tamamlanmştr. Ayrca henüz hedeflere ulaşlmasa da 
gerçekleştirilmesi için zaman bulunan 24 eylemin de süresi içinde tamamlanabileceği 
düşünülmektedir (Tablo 5).  
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Tablo 5. ÇMUSEP’teki göstergelerin gerçekleşme durumu ile ilgili değerlendirmeler 

İşlevsel 
Amaç 

Eylem 
Says 

Gösterge Says 

ÇMUSEP Gerçekleşen 
Süresi içinde 
gerçekleşe-

bilecek 

Gerçekleş-
mesi için çaba 

gerekenler 

Gerçekleş-
mesi oldukça 

zor 

İA 1 6 22 17 4 1 - 

İA 2 6 13 7 3 - 3 

İA 3 4 8 6 1 1 - 

İA 4 16 36 24 8 4 - 

İA 5 8 11 5 2 4 - 

İA 6 5 13 4 2 5 2 

İA 7 29 62 26 4 23 9 

Toplam 74 165 89 24 38 14 

 

Says 38’i bulan göstergenin gerçekleştirilmesine yönelik olarak fazladan çaba ve 
motivasyon gerekmektedir (Tablo 5). Bunlara IPARD II desteği alnmas öngörülen 
projeler (6.1.3 nolu eylem), sertifikal orman alan (7.4.3 nolu eylem) ky erozyonu 
uygulama rehberi (7.4.12 nolu eylem) Konya Havzas model çalşmas kapsamnda 
orman, tarm ve mera alanlarnda tutulan karbon miktar (7.5.2 ve 7.5.3 nolu eylemler) 
örnek olarak verilebilir. İşlevsel amaçlarn değerlendirilmesi kapsamnda detayl olarak 
irdelenen bu göstergelerle ilgili olarak koordinatör kurumlarla iletişime geçilerek 
gerçekleşmelerin son durumu hakknda bilgi alnmas, gerekmesi durumunda hedeflerin 
revizyonu ya da ötelenmesi şeklinde kararlar alnmas önerilebilir.  

Ky alanlarn yönetimi konusunda kurumlar arasndaki iletişim konusunda sistemlerin 
oluşturulmas (2.1.3 nolu eylem), FAO Türkiye Ortaklk Program kapsamnda 
gerçekleştirilen projeler (2.2.1 nolu eylem), ağaçlandrma vb. işlerde çalşan 
kooperatiflerin artş oran (6.1.1 nolu eylem), çölleşme ve arazi tahribat ile mücadelede 
kullanlan hibe miktar (6.1.2 nolu eylem), tarmsal sulamada kullanlan artlmş atk su 
oran (7.4.13 nolu eylem), tarm alanlarnda ekolojik koridorlar oluşturulmas (7.5.4 nolu 
eylem) gibi eylemlerin örnek olarak sralanabileceği 14 göstergenin ise öngörülen zaman 
içinde tamamlanmasnn oldukça zor olduğu düşünülmektedir (Tablo 5). Bu eylemlerin 
kaldrlmas ya da ötelenmesi gerekebilecektir. 

 



83

Ç Ö L L E Ş M E  İ L E  M Ü C A D E L E  İ L E R L E M E  R A P O R U - 2 0 1 6

 
95 

ÇMUSEP 2015-2023’de 7 işlevsel amaç altnda açklanan eylemler, TÇMUS’nde 
tanmlanan 4 stratejik amaca ulaşlmak için genelde yeterli görülmüş ve stratejik eylem 
plannda yer alan eylem ve faaliyetlerle ilgili olarak yaplan değerlendirme ve öneriler 
aşağda özetlenmiştir;  

 Özellikle kamuoyu oluşturma, bilinçlendirme ve eğitim ile ilgili işlevsel amaç 
göstergelerinde ve raporlanan faaliyetlerde doğrudan çölleşme/arazi tahribat 
ile ilgili olmayanlarn olduğu görülmüştür. Bu kapsamda çevre, doğa, fidan 
dağtm gibi etkinlikler de raporlanmştr. ÇMUSEP’in revizyonu srasnda 
doğrudan ÇABUK konularna odaklanlmas ve bu konulardaki göstergelere yer 
verilmesi gerekmektedir. Çünkü ülkemizde çevre ve doğa konusundaki 
bilinçlenme oldukça fazla olsa da çölleşme/arazi tahribat konusunda halen 
bilinçlenmeye ihtiyaç bulunmaktadr. Bilinçlendirme ve eğitim çalşmalarnda 
özellikle krsal yaşamn lokomotifi olan kadn ve gençlerin aktif katlm ve 
desteklerinin sağlanmasnda büyük yarar vardr. 

 Çoğu göstergenin gerçekleşmesi için 2015-2018 dönemi öngörülse de 
zamanndan önce tamamlandğ anlaşlmaktadr. Bu durum koordinatör ve katk 
sağlayan kurumlarn çabalarndan kaynaklanabileceği gibi hedeflerin düşük 
olmasnda da kaynaklanabilir. Bu nedenle göstergelerin hedeflenen miktarlar 
gözden geçirilerek gerekiyorsa arttrlmaldr.  

 Göstergelerin çoğunun tek bir ylda değil, belli bir dönem içinde tamamlanacak 
şekilde ÇMUSEP’te yer almas raporlama sorunlarna yol açmaktadr. 
Hedeflerin biriminin yllk olarak verilmesinin bu sorunu gidereceği 
düşünülmektedir.  

 Raporlamalarda gösterge birimine uygun olmayan raporlamalar yaplmştr. 
Örneğin hazrlanan afiş says ile ilgili gösterge ile ilgili olarak baslan afiş says 
raporlanmştr. Bu durumun düzeltilmesi için ilgili kurumlara bilgilendirme 
yaplmas ve İDR Sisteminde birimlerle ilgili açklamalara yer verilmesi 
önerilebilir. 

 Hazrlanan afiş, broşür, kamu spotu, tv ve radyo programlar ilgili kurumlardan 
istenerek bir arşiv oluşturulabilir. 

 ÇMUSEP’in hazrlanmas srasnda Sürdürülebilir Kalknma Hedefleri ve ATD 
süreci konusunda çalşmalar henüz başlamadğ için bunlara doğrudan eylem 
plannda geçmemektedir. Her ne kadar ÇMUSEP’te dolayl olarak bu iki süre ile 
ilgili göstergeler bulunsa da ekosistem hizmetleri de dahil olmak üzere ATD ve 
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SKH’ne yönelik göstergelerin eylem planna eklenmesi gerekmektedir. BMÇMS 
Stratejik Çerçeve Belgesinde de bu konulara oldukça sk atfta bulunulmuştur. 

 BMÇMS Stratejik Çerçeve Belgesinde ayrca kadn ve gençler vurgulanarak 
toplumun ÇABUK’la mücadele konusunda bilgilendirilmesi ve katlmclğn 
arttrlmas yönünde eylemler de yer almştr. ÇMUSEP’te kadnlarn ÇABUK 
sürecine katlmas ve bilinçlendirilmesi ilgili olarak çeşitli göstergeler 
bulunmaktadr. Ancak hedeflere ulaşlp ulaşlmadğ göstergelerden ve 
raporlamalardan net olarak ortaya konamamaktadr. ÇMUSEP revizyonunda 
kadn ve gençlerin de ÇABUK ve ATD konusunda bilinçlendirilmesi ve 
güçlendirilmesine yönelik eylemler eklenebilir. 

 Çölleşme/arazi tahribatnn sosyo-ekonomik etkileri konularnn ÇMUSEP’te 
yetersiz olduğu düşünülmektedir. Bu konu ile ilgili olarak üniversitelerle 
işbirliğine gidilerek araştrmalarn yaplmas ve özellikle doğal kaynaklar 
üzerindeki basklarn azaltlmasna yönelik olarak krsal nüfusun sosyo-
ekonomik yönden güçlendirilmesine çözüm üretebilecek tedbirlerin (krsal 
kalknma politikalarnn geliştirilmesi ve yaygnlaştrlmas, krsalda gelir 
kaynaklarnn çeşitlendirilmesi, orman ürünleri, arclk, seraclk, süt sğrclğ 
vb. faaliyetlerin teşvik edilmesi ve yaygnlaştrlmas) alnmas son derece 
önemlidir.  

 Proje saylar ile ilgili göstergelerde mükerrer raporlamalar yapldğ, gösterge 
ile doğrudan ilgili olmayan projelerin de gösterge kapsamnda değerlendirildiği 
görülmüştür. Bu konu ile ilgili olarak öncelikle gösterge tanmlarnda 
“tamamlanan proje says” şeklinde net ifadelerin kullanlmas önerilebilir. 
Böylece ilgili projelerin sadece tamamlandğ yl içinde raporlanmas 
sağlanabilir. Ayrca ÇEM bünyesinde kurulan proje bilgi sistemi genişletilerek 
kamu, üniversite ve STK’lar tarafndan tamamlanan projeler de kayt altna 
alnabilir. Üniversiteler tarafndan tamamlanan çalşmalara YÖK’ün lisansüstü 
tezleri paylaştğ Ulusal Tez Merkezi, TÜBİTAK ve üniversitelerin Bilimsel 
Projeler Birimlerinden ulaşlabilir. Bu projeler ile diğer bilimsel çalşmalarn 
toplandğ web tabanl bir çölleşme elektronik kütüphanesi de bilgi birikimi 
konusunda yararl olacaktr. 

 TÜBİTAK tarafndan “4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okullar” başlğ altnda çeşitli 
projelere her yl düzenli olarak destekler verilmektedir. TÜBİTAK ve ÇEM 
işbirliğinde çeşitli yaş gruplarna yönelik çölleşme konusunda eğitimler 
düzenlenebilir. 
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 Üniversitelerde çölleşme/arazi tahribatnn müfredata girmesine yönelik 
hedeflerin eylem plannda yer almas önerilir. 

 Planlama ile ilgili olarak Onbirinci Kalknma Plan ile ilgili çalşmalarn 
başlamas, İstanbul gibi baz illerdeki ve bölgelerdeki Çevre Düzeni Planlarnn 
revize edilmesi, DSİ tarafndan yürütülen Havza Master Plan çalşmalar 
eylemin gerçekleştirilmesi için önemli frsatlar oluşturmaktadr. Bu konuda 
ÇEM’in ilgili kurumlarla işbirliğine giderek plan hazrlk aşamasnda katk 
vermesi çölleşme ve arazi tahribatnn önlenmesine büyük katk sağlayacaktr. 

 Çölleşme/arazi tahribat ile ilgili rapor hazrlanmas gibi çeşitli göstergeler farkl 
eylem altnda birden fazla gösterge olarak yer almaktadr. Eylemle doğrudan 
ilgili olmadğ sürece ayn göstergenin birden fazla kullanlmamas gerektiği 
düşünülmektedir. 

 TÜBİTAK-BİLGEM ve ÇEM Genel Müdürlüğü işbirliğinde devam eden “Ulusal 
Arazi Örtüsü Snflandrma ve İzleme Sistemi (UASİS) Fizibilite Projesi” ve 
“Toprak Organik Karbonu” projelerine ÇMUSEP revizyonunda yer verilmesi 
önerilebilir. Her iki proje ATD göstergelerini izlenmesi açsndan önem arz 
etmektedir. 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafndan Ulusal Su Bilgi Sistemi oluşturulacağ 
açklanmş olup, bu sisteminin oluşturulmas ÇMUSEP’in revizyonu esnasnda 
bir gösterge olarak eylem plannda yer alabileceği düşünülmektedir. 

 Yaplan incelemede iyi uygulama örnekleri ile ilgili faaliyetlerde eksiklikler 
olduğu gözlenmiştir. OSİB ve GTHB ile çeşitli STK ve özel sektörün bu konulara 
çalşmalar olduğu bilinmektedir. Bu tür çalşmalarn yazl ve görsel 
materyallerinin hazrlanmas da çölleşme konusundaki bilgi birikiminin 
yaygnlaşmasna katk sağlayacaktr. 

 GTHB tarafndan yürütülen Tarm Bilgi Sistemi (TARBİL) projesi kapsamnda 
da zirai-meteorolojik-fenolojik gözlemlerin yapldğ raporlanmadğ dikkat 
çekmektedir. Söz konusu projenin oldukça önemli olduğu, ayrca toprak organik 
karbonu ve net birincil üretimin izlenmesi için de frsatlar sunduğu 
düşünülmektedir. 

 Finansman ile ilgili işlevsel amaç kapsamnda çiftçilerin finansman konusunun 
eksik kaldğ düşünülmektedir. Nitekim bu konuda çeşitli faaliyetler 
gerçekleştirilmiş ancak raporlanamamştr. Ayrca özel sektörün de 
çölleşme/arazi tahribat konularna mali kaynak aktarmas, teknoloji geliştirmesi 
yönünde eylemlere de ihtiyaç bulunmaktadr. 
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Diğer yandan; 
 

 Çölleşme, arazi tahribat ve çevre kirliliğinden etkilenmiş ve etkilenmesi 
muhtemel nüfusun hayat koşullarnn iyileştirilmesi bağlamnda çevre kirliliğine 
neden olan her türlü atğn bertarafna ilişkin politikalarn etkin kullanmnn 
yaygnlaştrlmas ve gerekli önlemlerin ivedilikle alnmas son derece önemlidir. 

 Çölleşme ve arazi tahribat ile mücadelede tespit, onarm ve izleme çok 
önemlidir. Bu nedenle çölleşme ve arazi tahribatndan etkilenmiş ve riskli 
alanlarn belirlenmesini müteakiben bu alanlarda ekosistem koşullarnn 
iyileştirilmesine yönelik uygulanan faaliyetlerin zamansal ve mekânsal olarak 
izlenmesi büyük önem taşmaktadr.  Bu kapsamda, ÇEM tarafndan geliştirilen 
Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesinin tespit, 
onarm ve izleme süreçlerinin tam analizine imkân verebilecek nitelikte olduğu 
değerlendirilmektedir. 

 Çölleşme ve arazi tahribat olgusunun hem resmi ve özel tüm eğitim 
kurumlarnda yürütülen örgün ve yaygn eğitim programlarnda işlenmesi, hem 
de sivil toplum kuruluşlarnn, bilim ve teknoloji kurumlarnn ve özel sektörün 
kampanya ve projeleri araclğ ile tantmnn sağlanmas, çölleşme ve arazi 
tahribatyla topyekûn bir mücadele gücü oluşturacaktr. Bu kapsamda, çölleşme 
ve arazi tahribatyla mücadeleyi destekleyici siyasal ve hukuksal ortamlarn 
hazrlanmas yönündeki çalşmalara hz verilmelidir. 

 Doğal alanlarn daha etkin bir şekilde yönetiminin sağlanabilmesi için, ilgili 
kurumlar arasndaki iletişim ve karar alma süreçlerinin çok daha dinamik bir 
yapya kavuşturulmas gerekmektedir. Özellikle farkl bakanlklarn görev tanm 
içerisinde yer alan ve çakşan konularda ikili işbirliği sağlanarak ortak 
protokoller yaplmas büyük önem taşmaktadr. 

 Çölleşme ve arazi tahribatyla mücadele konularnda üniversitelerin ve 
araştrma merkezlerinin araştrma ve teknoloji geliştirme kapasiteleri ksa 
sürede güçlendirilmeli ve STK-özel sektöre yönelik eğitim ve işbirliği 
programlarna daha fazla önem verilmelidir. Ayrca, Ar-Ge çalşmalarna yeterli 
finansal kaynaklarn ayrlmas için gerekli düzenlemeler ve çalşmalar ivedilikle 
yaplmaldr.  

 Çölleşme ve arazi tahribat konusunda yeterli düzeyde bilgi, tecrübe ve 
teknolojiye sahip olan Türkiye’nin öncelikle ulusal kaynaklar etkin ve dinamik 
bir şekilde kullanarak tüm resmi ve sivil organlaryla TÇMUS’de hedeflenen 
stratejik amaçlara odaklanmas, diğer yandan da sahip olduğu kapasiteyi 
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bölgesel ve evrensel ölçekte diğer bölge ve Dünya ülkeleriyle etkin bir iletişim, 
eşgüdüm ve koordinasyon sağlayarak paylaşmas ve liderlik etmesi büyük 
yararlar sağlayacaktr. 

 Türkiye’nin BMÇMS kapsamnda bölgesel ve küresel düzeyde işbirliğine 
öncülük etmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda, 2015 ylnda Ankara’da 
düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar 
Konferans-Ankara Girişimi çerçevesinde Türkiye’nin 2016-2019 yllarn 
kapsayan süreçte Çölleşme Sekretaryasna 5 Milyon dolar katk sağlamay 
taahhüt etmiş olmas, ülkemizin çölleşme ve arazi tahribatyla mücadele 
kapsamnda küresel boyutta etkin bir rol üstlendiğinin somut bir örneğidir. 
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