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Tablo 1. BMÇMS 10 Yllk Strateji Belgesi (2008-2018) ve Türkiye Çölleşme ile Mücadele Ulusal 
Stratejisi ve Eylem Plan (ÇMUSEP) (2015-2023)’nda yer alan stratejik ve işlevsel amaçlar. 

Stratejik Amaçlar 
BMÇMS 10 Yllk Strateji Belgesi           

(2008-2018) 
ÇMUSEP (2015-2023) 

1. Etkilenmiş nüfusun yaşam koşullarnn 
iyileştirilmesi 

2. Etkilenmiş ekosistemlerin koşullarnn 
iyileştirilmesi 

3. Sözleşmenin etkin bir şekilde 
uygulanmasyla küresel fayda sağlanmas 

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

1. Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel 
nüfusun hayat koşullarnn iyileştirilmesi 

2. Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel 
ekosistemlerin koşullarnn iyileştirilmesi 

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

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

İşlevsel Amaçlar 
BMÇMS 10 Yllk Strateji Belgesi          

(2008-2018) 
ÇMUSEP (2015-2023) 

1. Savunuculuk, bilinçlendirme, eğitim 
2. Politik çerçeve 
3. Bilim ve teknoloji, 
4. Kapasite geliştirme 
5. Finansman ve teknoloji 

1. Kamuoyu oluşturma, bilinçlendirme ve 
eğitim 

2. Ulusal ve uluslararas eşgüdüm ve işbirliği 
3. Politik çerçeve 
4. Bilim ve teknoloji, izleme ve değerlendirme 
5. Yönetsel yaplanma ve kurumsal kapasite 

geliştirme 
6. Finansman 
7. Sürdürülebilir arazi yönetimi 

 

ÇMUSEP’te görev verilen kurumlarn sorumlu olduklar faaliyetlerle ilgili raporlamalar 
yapabilmeleri için de ayrca web tabanl bir izleme, değerlendirme ve raporlama sistemi 
(İDRS) oluşturulmuştur. Kurumlar 2015 ylndan itibaren İDRS üzerinden yl içinde 
gerçekleştirdikleri faaliyetleri raporlamakta olup, daha sonra bunlar bağmsz uzmanlarca 
değerlendirilerek ÇMUSEP yllk ilerleme raporlar hazrlanmaktadr. Bu şekilde 2014-2015 
ylnda ve 2016 ylnda ÇMUSEP’te yer alan eylem ve faaliyetlerin analiz edildiği ve 
değerlendirildiği 2 rapor hazrlanmştr. 

 

 

ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE İLERLEME RAPORU-2017 

ÖZET RAPOR 
 

GİRİŞ 
Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Miletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin Türkiye 
uygulamas olarak değerlendirilen Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Plan-
ÇMUSEP (2015-2023) 2015 ylnda Bakanlar Kurulu tarafndan onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir. Eylem Plannda Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 
(BMÇMS/UNCCD) 10 Yllk Stratejik Belgesine uygun olarak 4 stratejik amaç ve 7 işlevsel 
amaca yer verilmiştir (Tablo 1). İşlevsel amaçlar altnda 74 eylem ve bu eylemlere dair 165 
göstergeye yer verilmiştir. Eylem plannda göstergelerin gerçekleştirilmesi için 79 kurum 
koordinatör ya da katk sağlayacak kurum olarak tanmlanmştr. Bu kurumlarn 53’ü kamu 
kurumu olup, 15’i STK, 4’ü akademik kurumdur. Ayrca 3 banka, 3 uluslararas kuruluş ve 
TRT de eylem plannda katk sağlayacak kurum olarak yer almaktadr. Strateji ve eylem 
plannda yer alan ilgili kurumlar arasndaki koordinasyon ve eşgüdüm Tarm ve Orman 
Bakanlğ (TOB) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nce (ÇEM) 
sağlanmaktadr. 
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ÇMUSEP’te görev verilen kurumlarn sorumlu olduklar faaliyetlerle ilgili raporlamalar 
yapabilmeleri için de ayrca web tabanl bir izleme, değerlendirme ve raporlama sistemi 
(İDRS) oluşturulmuştur. Kurumlar 2015 ylndan itibaren İDRS üzerinden yl içinde 
gerçekleştirdikleri faaliyetleri raporlamakta olup, daha sonra bunlar bağmsz uzmanlarca 
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İDRS’nde gerçekleştirilen raporlamalar incelendiğinde 2014-2017 yllar arasnda 34 
kurumun en az bir defa olmak üzere raporlama yaptğ, 45 kurumun ise hiç raporlama 
yapmadğ belirlenmiştir (Tablo 3). Raporlama yapan kurumlarn 8’i sadece tek bir yl, 1’i iki 
yl ve 8’i üç yl İDRS’ye veri girişi gerçekleştirmiştir. 17 kurum ise 4 yl boyunca istikrarl bir 
şekilde raporlama yapmştr. Bunlarn çoğu OSİB ve GTHB’larna bağl genel müdürlük ya 
da daire başkanlklardr. MEB-HBÖGM, TRT ve TZOB’un da 2014-2017 yllar arasnda 
sürekli raporlama yaptklar belirlenmiştir. ÇŞB’na bağl 7 genel müdürlüğün raporlama 
yapmas beklenirken dört yl boyunca sürekli raporlama yapan genel müdürlük says üçte 
kalmştr. TEMA, DKM, WWF, TZOB ve TTBD gibi çeşitli STK’larn da üç yllk dönem içinde 
değişik yllarda raporlama yapmalar memnuniyet vericidir. Ayrca 2017 ylnda 165 
göstergeden 103’ü için kurumlarn veri girişinde bulunduklar belirlenmiştir. 2014-2017 
yllar arasndaki tüm raporlamalar birlikte değerlendirildiğinde bugüne kadar 145 gösterge 
için en az bir defa girişi olduğu 20 gösterge içinse herhangi bir raporlama yaplmadğ 
görülmüştür (Tablo 3). Yaplan değerlendirmeler sonucunda 165 göstergeden 101’inde 4 
yl boyunca kurumlarn yaptklar faaliyetler sonucunda hedeflere ulaşldğ anlaşlmştr. 7 
göstergenin ise henüz öngörülen hedeflere ulaşlmasa da ÇMUSEP’te tamamlanmas için 
belirtilen süreler içinde gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu kanaati oluşmuştur. Buna 
karşlk 16 göstergenin gerçekleştirilmesi için bugüne kadar yaplan faaliyetlerin yetersiz 
olduğu ve bu nedenle fazladan çaba gerektiği değerlendirilmiştir. 41 göstergenin ise 
öngörülen süreler içinde tamamlanmasnn oldukça zor olduğu yorumlanmştr (Tablo 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunulan bu raporun da amac İDRS’de yaplan raporlamalar doğrultusunda 2017 ylnda 
ÇMUSEP’te koordinatör ya da katk sağlayan kuruluş olarak yer alan kurumlarn sorumlu 
olduklar ÇMUSEP’te açklanan faaliyetleri ne derece uyguladklarnn irdelenmesidir. 
Raporda ayrca ÇMUSEP’te yer verilen eylemlerin 2017 ylnda BMÇMS tarafndan kabul 
edilen 2018-2030 Stratejik Çerçeve Belgesi, Rio Sözleşmeleri, BM 2030 Sürdürülebilir 
Kalknma Hedefleri ve Arazi Tahribatnn Dengelenmesi ile uyumlu olup olmadğ da 
incelenmiştir. Sunulan bu ilerleme raporu 2017 yl için hazrlanmş olup, raporlanan 
faaliyetlerin ÇMUSEP’te yer alan stratejik ve işlevsel amaçlara katks değerlendirilmiştir.  

 

DEĞERLENDİRME 
ÇMUSEP’te çölleşme ile mücadele için belirlenen stratejiler 8 yllk dönemi (2015-2023) 
kapsamakta, eylemlerin çoğunluğunun ise plann ilk 3 ylnda gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir (Tablo 2). ÇMUSEP’te yer alan 165 göstergeden 162’sinin 
gerçekleştirilmesi için 2 yl ya da daha uzun bir süre öngörülmüştür. 2018 ylna kadar 
gerçekleştirilmesi gereken gösterge says ise 155’tir. Hazrlanan bu rapor kapsamnda 
2017 ylnda koordinatör ya da katk sağlayacak kuruluşlarn çölleşme ve arazi tahribatyla 
mücadele kapsamnda yaptklar ve ÇMSEP İzleme Değerlendirme Raporlama Sisteminde 
(İDRS) raporladklar çalşmalarn değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Ancak Tablo 2’den de 
görüleceği üzere eylemlerle ilgili göstergelerin gerçekleştirilmeleri için ÇMUSEP’te verilen 
sürelerin birkaç yl kapsamas nedeniyle sadece 2017 yl gerçekleşmeleri değil 2014-2017 
yllar arasndaki gerçekleşmeler birlikte değerlendirilmiştir. İlerleme raporunun 
hazrlanmas srasnda İDRS sistemine yüklenen verilerin yannda kurumlarn faaliyet 
raporlar, Ormanclk ve Su Şuras için hazrlanan çalşma gruplar raporlar, eylem planlar 
gibi çok sayda belgeden de yararlanlmştr. 
 

Tablo 2. ÇMUSEP’te yer alan göstergelerin gerçekleştirilmesi için öngörülen dönemler 

Göstergenin 
gerçekleştirilmesi için 

öngörülen dönem 

Gösterge 
says 

 Göstergenin 
gerçekleştirilmesi için 

öngörülen dönem 

Gösterge 
says 

2014-2018 111  2012-2022 1 
2014-2017 27  2012-2018 1 
2014-2016 6  2013-2017 1 
2014-2020 5  2016-2018 2 
2014-2023 4  2017 1 
2014-2015 4  2018 2 
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Günümüze kadar hiçbir faaliyette bulunulmayan veya hedeflerin gerisinde kalan 22 eylemin 
ise süresi içinde gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu düşünülmektedir (Tablo 5). Ancak bu 
değerlendirmelerin İDRS’de yaplan raporlamalar şğnda gerçekleştirildiği, kurumlar 
tarafndan gerçekleştirilen baz faaliyetlerin de raporlanmadğnn altn çizmekte yarar 
bulunmaktadr.  
 

Tablo 5. 2017 yl sonu itibaryla ÇMUSEP’teki eylemlerin gerçekleşme durumu ile ilgili 
değerlendirmeler 

İşlevsel 
Amaç 

Eylem 
Says 

Eylemler 

Gerçekleşen Süresi içinde 
gerçekleşebilecek 

Gerçekleşmesi  
için çaba 

gerekenler 

Süresi içinde 
gerçekleşmesi 

oldukça zor 
Gerçekleşmeyen* 

İA 1 6 4 1 1   
İA 2 6 2   4  
İA 3 4 3   1  
İA 4 16 10 1 3 2  
İA 5 8 5  1 2  
İA 6 5 1  1 3  
İA 7 29 10 2 1 10 6 

Toplam 74 35 4 7 22 6 
* En az bir göstergesi tamamlanmayan eylemin de gerçekleşmediği kabul edilmiştir. 

ÇMUSEP’teki İşlevsel amaçlardan 1 Nolu İşlevsel Amaç olan “kamuoyu oluşturma, 
bilinçlendirme ve eğitim” en başarl amaç olarak dikkati çekmektedir. Yine 3 Nolu İşlevsel 
Amaç olan “politik çerçeve” konusunda da başarl çalşmalar yaplmş olup 4 eylemden 3’ü 
gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve uluslararas eşgüdüm ve işbirliği (İA2), Finansman (İA6) ve 
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (İA7) konularnda ise bugüne kadar yaplan faaliyetlerin 
arzulanan düzeyde olmadğ kanaatine varlmştr (Tablo 81). Bununla birlikte ÇMUSEP 
2015-2023’de 7 işlevsel amaç altnda açklanan eylemlerin, TÇMUS’nde tanmlanan 4 
stratejik amaca ulaşlmas için yeterli görülmüştür. 

Eylem plan ATD yaklaşmndan önce hazrlandğ için planda ATD ifadesi geçmemektedir. 
Ancak ATD kapsamnda değerlendirilebilecek eylemlerin planda yer aldğ ve bu eylemlerin 
gerçekleştirilmesi halinde ulusal bazda tahrip olmuş ve tahrip olmas muhtemel alanlarda 
mücadele çalşmalarn gerçekleştirme olanağna sahip olabileceği değerlendirilmiştir. 
Benzer şekilde Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalknma Hedefleri (BM 2030 SKH) 
de ÇMUSEP’in hazrlanmasndan sonra oluşturulmuştur. Bu nedenle doğrudan 
ÇMUSEP’te SKH’ye doğrudan bir atf bulunmamaktadr. Ancak buna rağmen eylem 
plannda yer alan amaç ve eylemlerin BM 2030 SKH ile uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 3. ÇMUSEP’te raporlama yapan koordinatör ya da katk sağlayacak kuruluşlar ile 
raporlanan gösterge saylarnn yllara göre değişimi 

Kurum / 
Gösterge 
Says 

ÇMUSEP 
Raporlama Yl 2014-2017 Dönemi 

Genel Değerlendirme 

2014 2015 2016 2017 Raporlayan/ 
Raporlanan 

Raporlamayan/ 
Raporlanmayan 

Kurum Says 79 25 29 24 23 34 45 
Gösterge 
Says 165 120 110 106 103 145 20 

Tablo 4. 2017 yl sonu itibaryla ÇMUSEP’teki göstergelerin gerçekleşme durumu ile ilgili 
değerlendirmeler 

İşlevsel 
Amaç 

Eylem 
Says 

Göstergeler 

ÇMUSEP 
gösterge Gerçekleşen Süresi içinde 

gerçekleşebilecek 
Gerçekleşmesi 

için çaba 
gerekenler 

Gerçekleşmesi 
oldukça zor 

İA 1 6 22 19 2 1  
İA 2 6 13 7   6 
İA 3 4 8 7   1 
İA 4 16 36 28 2 3 3 
İA 5 8 11 7  1 3 
İA 6 5 13 5  5 3 
İA 7 29 62 28 3 6 25 

Toplam 74 165 101 7 16 41 
 

ÇMUSEP’te yer alan göstergeler eylemlerin gerçekleşme durumlarn belirlemek için 
kullanlmaktadr. Ancak planda 74 eyleme yer verilmiş olup bu eylemler değişik sayda 
göstergeden oluşmaktadr. Bir eylemin %100 başarya ulaşmas için eylemin 
göstergelerinin tümünün gerçekleşmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle 
74 eylem gerçekleşme durumu açsndan irdelenmiştir. Bu irdelemede eylemin bir 
göstergesinin dahi gerçekleştirilmemesi halinde eylemin de gerçekleşmeyeceği kabul 
edilmiştir. Buna göre 2017 yl sonu itibaryla 75 eylemden 35’i tamamlanmştr. 4 eylemin 
2018 ve daha sonraki yllarda yaplacak çalşmalarla gerçekleşmesi olaslğnn oldukça 
yüksek olduğu, 7 eylemin de süresi içinde gerçekleştirilmesi için çaba gerektiği 
değerlendirilmiştir. 2017 yl sonu itibaryla süresi biten ancak hedeflere ulaşlamayan 6 
eylem ise gerçekleştirilememiş olarak kabul edilmiştir. Bu eylemler 7.2.1., 7.2.2., 7.3.4., 
7.4.2., 7.4.3. ve 7.4.12 Nolu eylemlerdir. Ancak çoğu tek göstergeli olan bu eylemlerin süresi 
geçse de koordinatör kurumlarla işbirliğine gidilerek ÇMUSEP’in sona ereceği 2023 tarihine 
kadar gerçekleştirilmesinin de mümkün olabileceğine inanlmaktadr. 
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Günümüze kadar hiçbir faaliyette bulunulmayan veya hedeflerin gerisinde kalan 22 eylemin 
ise süresi içinde gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu düşünülmektedir (Tablo 5). Ancak bu 
değerlendirmelerin İDRS’de yaplan raporlamalar şğnda gerçekleştirildiği, kurumlar 
tarafndan gerçekleştirilen baz faaliyetlerin de raporlanmadğnn altn çizmekte yarar 
bulunmaktadr.  
 

Tablo 5. 2017 yl sonu itibaryla ÇMUSEP’teki eylemlerin gerçekleşme durumu ile ilgili 
değerlendirmeler 

İşlevsel 
Amaç 

Eylem 
Says 

Eylemler 

Gerçekleşen Süresi içinde 
gerçekleşebilecek 

Gerçekleşmesi  
için çaba 

gerekenler 

Süresi içinde 
gerçekleşmesi 

oldukça zor 
Gerçekleşmeyen* 

İA 1 6 4 1 1   
İA 2 6 2   4  
İA 3 4 3   1  
İA 4 16 10 1 3 2  
İA 5 8 5  1 2  
İA 6 5 1  1 3  
İA 7 29 10 2 1 10 6 

Toplam 74 35 4 7 22 6 
* En az bir göstergesi tamamlanmayan eylemin de gerçekleşmediği kabul edilmiştir. 

ÇMUSEP’teki İşlevsel amaçlardan 1 Nolu İşlevsel Amaç olan “kamuoyu oluşturma, 
bilinçlendirme ve eğitim” en başarl amaç olarak dikkati çekmektedir. Yine 3 Nolu İşlevsel 
Amaç olan “politik çerçeve” konusunda da başarl çalşmalar yaplmş olup 4 eylemden 3’ü 
gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve uluslararas eşgüdüm ve işbirliği (İA2), Finansman (İA6) ve 
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (İA7) konularnda ise bugüne kadar yaplan faaliyetlerin 
arzulanan düzeyde olmadğ kanaatine varlmştr (Tablo 81). Bununla birlikte ÇMUSEP 
2015-2023’de 7 işlevsel amaç altnda açklanan eylemlerin, TÇMUS’nde tanmlanan 4 
stratejik amaca ulaşlmas için yeterli görülmüştür. 

Eylem plan ATD yaklaşmndan önce hazrlandğ için planda ATD ifadesi geçmemektedir. 
Ancak ATD kapsamnda değerlendirilebilecek eylemlerin planda yer aldğ ve bu eylemlerin 
gerçekleştirilmesi halinde ulusal bazda tahrip olmuş ve tahrip olmas muhtemel alanlarda 
mücadele çalşmalarn gerçekleştirme olanağna sahip olabileceği değerlendirilmiştir. 
Benzer şekilde Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalknma Hedefleri (BM 2030 SKH) 
de ÇMUSEP’in hazrlanmasndan sonra oluşturulmuştur. Bu nedenle doğrudan 
ÇMUSEP’te SKH’ye doğrudan bir atf bulunmamaktadr. Ancak buna rağmen eylem 
plannda yer alan amaç ve eylemlerin BM 2030 SKH ile uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 3. ÇMUSEP’te raporlama yapan koordinatör ya da katk sağlayacak kuruluşlar ile 
raporlanan gösterge saylarnn yllara göre değişimi 

Kurum / 
Gösterge 
Says 

ÇMUSEP 
Raporlama Yl 2014-2017 Dönemi 

Genel Değerlendirme 

2014 2015 2016 2017 Raporlayan/ 
Raporlanan 

Raporlamayan/ 
Raporlanmayan 

Kurum Says 79 25 29 24 23 34 45 
Gösterge 
Says 165 120 110 106 103 145 20 

Tablo 4. 2017 yl sonu itibaryla ÇMUSEP’teki göstergelerin gerçekleşme durumu ile ilgili 
değerlendirmeler 

İşlevsel 
Amaç 

Eylem 
Says 

Göstergeler 

ÇMUSEP 
gösterge Gerçekleşen Süresi içinde 

gerçekleşebilecek 
Gerçekleşmesi 

için çaba 
gerekenler 

Gerçekleşmesi 
oldukça zor 

İA 1 6 22 19 2 1  
İA 2 6 13 7   6 
İA 3 4 8 7   1 
İA 4 16 36 28 2 3 3 
İA 5 8 11 7  1 3 
İA 6 5 13 5  5 3 
İA 7 29 62 28 3 6 25 

Toplam 74 165 101 7 16 41 
 

ÇMUSEP’te yer alan göstergeler eylemlerin gerçekleşme durumlarn belirlemek için 
kullanlmaktadr. Ancak planda 74 eyleme yer verilmiş olup bu eylemler değişik sayda 
göstergeden oluşmaktadr. Bir eylemin %100 başarya ulaşmas için eylemin 
göstergelerinin tümünün gerçekleşmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle 
74 eylem gerçekleşme durumu açsndan irdelenmiştir. Bu irdelemede eylemin bir 
göstergesinin dahi gerçekleştirilmemesi halinde eylemin de gerçekleşmeyeceği kabul 
edilmiştir. Buna göre 2017 yl sonu itibaryla 75 eylemden 35’i tamamlanmştr. 4 eylemin 
2018 ve daha sonraki yllarda yaplacak çalşmalarla gerçekleşmesi olaslğnn oldukça 
yüksek olduğu, 7 eylemin de süresi içinde gerçekleştirilmesi için çaba gerektiği 
değerlendirilmiştir. 2017 yl sonu itibaryla süresi biten ancak hedeflere ulaşlamayan 6 
eylem ise gerçekleştirilememiş olarak kabul edilmiştir. Bu eylemler 7.2.1., 7.2.2., 7.3.4., 
7.4.2., 7.4.3. ve 7.4.12 Nolu eylemlerdir. Ancak çoğu tek göstergeli olan bu eylemlerin süresi 
geçse de koordinatör kurumlarla işbirliğine gidilerek ÇMUSEP’in sona ereceği 2023 tarihine 
kadar gerçekleştirilmesinin de mümkün olabileceğine inanlmaktadr. 
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Dolaysyla araştrma projesinden ziyade gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerinin 
raporlanmas gerekmektedir. Yine bu eylem kapsamnda gerçekleşmemiş 
faaliyetlerin de raporlandğ gözlenmiştir. Bu faaliyet 2017 ylnda TBMM’ye 
sunulan “Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasars”dr. Tasar 
kanunlaşmadğ için raporlanmamas gerektiği düşünülmektedir. 

 ÇMUSEP’te yer alan baz eylemlerin değerlendirilmesinde kullanlan göstergelerin 
açk ve net yazlmamas nedeniyle de hatal raporlamalar yapldğ 
düşünülmektedir. Örneğin 7.6.3. Nolu eylem “Korunan alan tanmlarnn gözden 
geçirilmesi ve geliştirilmesi; farkl bozkr tiplerinin koruma ağ içerisinde temsil 
edilmesinin sağlanmas ve korunan alanlarda yönetim planlarnn yaplmas” 
şeklindedir. Bu eylemin göstergeleri uzun devreli gelişme planlar ile yönetim 
planlar tamamlanan korunan alanlarn says şeklinde verilmiştir. Bu göstergelerin 
“farkl bozkr tiplerinin koruma ağ içerisinde temsil edildiği korunan alanlarn 
says” şeklinde ÇMUSEP’te yer almasnn uygun olacağ düşünülmektedir. Zira 
raporlamalarda uzun devreli gelişme ve yönetim plan saylar verilmiş olup, bu 
planlarda eylemin ana hedeflerinden olan bozkrlarla ilgili faaliyetlerin yer alp 
almadğ belirsizdir. Sonuç olarak göstergeler dikkate alndğnda korunan 
alanlarn planlar yaplmş ve eylem gerçekleşmiş gibi görünmektedir. Ancak bu 
planlarda eylemin ana hedefine yönelik faaliyetler yer almadğ için eylemin 
gerçekleşip gerçekleşmediği tartşmaya açktr.  

 Kamuoyu oluşturma, bilinçlendirme ve eğitim ile ilgili 1 Nolu işlevsel amaç 
neredeyse bütün eylemlerin gerçekleştirildiği ve başarl çalşmalarn yapldğ bir 
amaçtr. Ancak bu işlevsel amaç kapsamnda yaplan faaliyetlerin çoğunluğunun 
doğa, çevre ve orman konularnda olduğu görülmüştür. Bu konularda kamuoyunun 
farkndalğnn oldukça fazla olduğu ancak ÇMUSEP’in önceliği olan çölleşme, 
arazi tahribat ve kuraklk konularnda ise oldukça az olduğu düşünülmektedir. Bu 
nedenle ÇMUSEP’in revizyonunda ÇABUK konularnn ön plana çkarlmas, 
paydaş kamu kurumlar, STK’lar ve basnn çölleşme özelindeki faaliyetlere ağrlk 
vermesi önerilir. 

 ÇMUSEP’te kadnlarn çölleşme konularnda bilinçlendirilmesi öncelikli 
hedeflerdendir. Konuyla doğrudan ilgili 1.2.2. Nolu eylemde bu hedefi ölçecek bir 
gösterge bulunmamaktadr. Ek olarak BMÇMS 2018-2030 Stratejik Çerçeve 
Belgesinde kadn ve gençlere özel önem verilerek toplumun ÇABUK’la mücadele 
konusunda bilgilendirilmesi ve katlmclğn arttrlmas yönünde ifadeler de yer 
almştr. ÇMUSEP revizyonunda kadn, çocuk ve gençlerin de ÇABUK ve ATD 
konusunda bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik eylemlerin 
eklenmesinde yarar bulunmaktadr. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
ÇMUSEP’in gerçekleştirilmesinde görev alan kurumlarn İDRS üzerinden 2014-2017 yllar 
arasndaki raporlamalarn incelenmesinden sonra yaplan değerlendirme ve öneriler 
aşağda verilmiştir. 

 Raporlamalarda en fazla dikkat çeken konu devam eden projelerin mükerrer 
olarak her yl raporlanmasdr. Bu durum gösterge ve eylemlerin hatal olarak 
değerlendirilmesine neden olmaktadr. Örneğin 4.1.1. Nolu eylem kapsamnda 
erozyon risk haritas oluşturulmas bir gösterge olarak yer almaktadr. 2014-2017 
yllar arasndaki raporlamalara göre toplamda 4 risk haritas oluşturulmuş gibi bir 
sonuç çksa da aslnda oluşturulan risk haritas bir tanedir. Bu nedenle proje gibi 
birkaç yl süren faaliyetlerin mükerrer raporlanmamas için göstergelerin 
“tamamlanan proje says” olarak verilmesi önerilebilir. 

 Mükerrer raporlamalar sadece proje saylar ile ilgili değildir. Önceki yllarda 
tamamlanmş baz faaliyetler sürekli olarak raporlanmaktadr. Örneğin 4.3.1. Nolu 
eylem kapsamnda Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Program Seviye II daimi 
gözlem alanlarnda kurulan meteoroloji istasyonlarndaki 15 toprak nem sensörü 
hem 2016 hem de 2017 ylnda raporlanmştr. Bu konudaki diğer bir örnek ise 
3.1.1. Nolu eylemdir. “Çölleşme/arazi tahribatyla mücadele önceliklerini dikkate 
alan planlarn says” şeklinde tek göstergesi olan bu eylem kapsamnda 2014-
2017 yllar arasnda toplam 1.438 faaliyet gerçekleştirildiği raporlanmştr. Ancak 
477 faaliyetin 3 yl sürekli raporlandğ belirlenmiştir. Raporlamalarn mutlaka 
raporlama yl içinde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olmas gerektiği 
koordinatör kurumlara hatrlatlmas yararl olacaktr. 

 Raporlamalarda görülen diğer bir hata ise gösterge ile ilgili olmayan faaliyetlerin 
de İDRS’ye yüklenmesidir. Örneğin 4.2.1. Nolu eylem kapsamnda 4 yllk 
dönemde “Ormanclkta uyum konusundaki araştrma projeleri says” toplam 
olarak 45 olarak gözükmektedir. Ancak bunlarn çoğunluğu göstergenin ana hedefi 
olan ormanclkta iklim değişikliğine uyum çalşmalar ile örtüşmemektedir. Benzer 
bir durum 2.1.1. Nolu eylemde de bulunmaktadr. Eylemin “UKEP önceliklerinin 
entegre edildiği çalşmalarn says” şeklinde tek bir göstergesi olup, bu kapsamda 
2014-2017 yllar arasnda 148 faaliyet gerçekleştirildiği raporlanmştr. 
Faaliyetlerin çoğu araştrma projesidir. Ancak eylem Ulusal Kapasite Eylem 
Plannda (UKEP) belirtilen mevzuat değişikliklerinin ve kurumlar aras 
iletişim/koordinasyon mekanizmalarnn hayata geçirilmesini öngörmektedir.                               
 
 
 



9

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 7   Ö Z E T  R A P O R

Dolaysyla araştrma projesinden ziyade gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerinin 
raporlanmas gerekmektedir. Yine bu eylem kapsamnda gerçekleşmemiş 
faaliyetlerin de raporlandğ gözlenmiştir. Bu faaliyet 2017 ylnda TBMM’ye 
sunulan “Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasars”dr. Tasar 
kanunlaşmadğ için raporlanmamas gerektiği düşünülmektedir. 

 ÇMUSEP’te yer alan baz eylemlerin değerlendirilmesinde kullanlan göstergelerin 
açk ve net yazlmamas nedeniyle de hatal raporlamalar yapldğ 
düşünülmektedir. Örneğin 7.6.3. Nolu eylem “Korunan alan tanmlarnn gözden 
geçirilmesi ve geliştirilmesi; farkl bozkr tiplerinin koruma ağ içerisinde temsil 
edilmesinin sağlanmas ve korunan alanlarda yönetim planlarnn yaplmas” 
şeklindedir. Bu eylemin göstergeleri uzun devreli gelişme planlar ile yönetim 
planlar tamamlanan korunan alanlarn says şeklinde verilmiştir. Bu göstergelerin 
“farkl bozkr tiplerinin koruma ağ içerisinde temsil edildiği korunan alanlarn 
says” şeklinde ÇMUSEP’te yer almasnn uygun olacağ düşünülmektedir. Zira 
raporlamalarda uzun devreli gelişme ve yönetim plan saylar verilmiş olup, bu 
planlarda eylemin ana hedeflerinden olan bozkrlarla ilgili faaliyetlerin yer alp 
almadğ belirsizdir. Sonuç olarak göstergeler dikkate alndğnda korunan 
alanlarn planlar yaplmş ve eylem gerçekleşmiş gibi görünmektedir. Ancak bu 
planlarda eylemin ana hedefine yönelik faaliyetler yer almadğ için eylemin 
gerçekleşip gerçekleşmediği tartşmaya açktr.  

 Kamuoyu oluşturma, bilinçlendirme ve eğitim ile ilgili 1 Nolu işlevsel amaç 
neredeyse bütün eylemlerin gerçekleştirildiği ve başarl çalşmalarn yapldğ bir 
amaçtr. Ancak bu işlevsel amaç kapsamnda yaplan faaliyetlerin çoğunluğunun 
doğa, çevre ve orman konularnda olduğu görülmüştür. Bu konularda kamuoyunun 
farkndalğnn oldukça fazla olduğu ancak ÇMUSEP’in önceliği olan çölleşme, 
arazi tahribat ve kuraklk konularnda ise oldukça az olduğu düşünülmektedir. Bu 
nedenle ÇMUSEP’in revizyonunda ÇABUK konularnn ön plana çkarlmas, 
paydaş kamu kurumlar, STK’lar ve basnn çölleşme özelindeki faaliyetlere ağrlk 
vermesi önerilir. 

 ÇMUSEP’te kadnlarn çölleşme konularnda bilinçlendirilmesi öncelikli 
hedeflerdendir. Konuyla doğrudan ilgili 1.2.2. Nolu eylemde bu hedefi ölçecek bir 
gösterge bulunmamaktadr. Ek olarak BMÇMS 2018-2030 Stratejik Çerçeve 
Belgesinde kadn ve gençlere özel önem verilerek toplumun ÇABUK’la mücadele 
konusunda bilgilendirilmesi ve katlmclğn arttrlmas yönünde ifadeler de yer 
almştr. ÇMUSEP revizyonunda kadn, çocuk ve gençlerin de ÇABUK ve ATD 
konusunda bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik eylemlerin 
eklenmesinde yarar bulunmaktadr. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
ÇMUSEP’in gerçekleştirilmesinde görev alan kurumlarn İDRS üzerinden 2014-2017 yllar 
arasndaki raporlamalarn incelenmesinden sonra yaplan değerlendirme ve öneriler 
aşağda verilmiştir. 

 Raporlamalarda en fazla dikkat çeken konu devam eden projelerin mükerrer 
olarak her yl raporlanmasdr. Bu durum gösterge ve eylemlerin hatal olarak 
değerlendirilmesine neden olmaktadr. Örneğin 4.1.1. Nolu eylem kapsamnda 
erozyon risk haritas oluşturulmas bir gösterge olarak yer almaktadr. 2014-2017 
yllar arasndaki raporlamalara göre toplamda 4 risk haritas oluşturulmuş gibi bir 
sonuç çksa da aslnda oluşturulan risk haritas bir tanedir. Bu nedenle proje gibi 
birkaç yl süren faaliyetlerin mükerrer raporlanmamas için göstergelerin 
“tamamlanan proje says” olarak verilmesi önerilebilir. 

 Mükerrer raporlamalar sadece proje saylar ile ilgili değildir. Önceki yllarda 
tamamlanmş baz faaliyetler sürekli olarak raporlanmaktadr. Örneğin 4.3.1. Nolu 
eylem kapsamnda Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Program Seviye II daimi 
gözlem alanlarnda kurulan meteoroloji istasyonlarndaki 15 toprak nem sensörü 
hem 2016 hem de 2017 ylnda raporlanmştr. Bu konudaki diğer bir örnek ise 
3.1.1. Nolu eylemdir. “Çölleşme/arazi tahribatyla mücadele önceliklerini dikkate 
alan planlarn says” şeklinde tek göstergesi olan bu eylem kapsamnda 2014-
2017 yllar arasnda toplam 1.438 faaliyet gerçekleştirildiği raporlanmştr. Ancak 
477 faaliyetin 3 yl sürekli raporlandğ belirlenmiştir. Raporlamalarn mutlaka 
raporlama yl içinde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olmas gerektiği 
koordinatör kurumlara hatrlatlmas yararl olacaktr. 

 Raporlamalarda görülen diğer bir hata ise gösterge ile ilgili olmayan faaliyetlerin 
de İDRS’ye yüklenmesidir. Örneğin 4.2.1. Nolu eylem kapsamnda 4 yllk 
dönemde “Ormanclkta uyum konusundaki araştrma projeleri says” toplam 
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STK’larn ve OGM haricindeki kurumlarn ağaç dikme faaliyetleri memnuniyet 
verici olsa da bu faaliyetlerin 7.4.1. nolu eylem altnda “OGM haricindeki 
kurumlarca gerçekleştirilen ağaçlandrmalar” şeklinde ifade edilebilecek bir 
gösterge altnda raporlanmasnda yarar bulunmaktadr. 

 ÇMUSEP’in 74 eyleminden 35’i gerçekleştirilmiştir. Ancak bu eylemlerin 
gerçekleştirilmiş olmas nedeniyle eylemlere son verilmemesi ve faaliyetlere 
devam edilmesi gerekmektedir. Ek olarak gerçekleştirilen eylemlerin etkin bir 
şekilde devam ettirilip ettirilmediğinin de ölçülmesi yerinde olacaktr. 

 ÇABUK Araştrma Enstitüsünün acilen kurulmas ÇMUSEP’in sahiplenilmesine, 
başka bir tanmla kalc personeller ile kurumsallaşmasn ve çok daha geniş bir 
kitleye ulaşmasn sağlayacaktr. Ayrca özellikle önerilen enstitünün AR-GE 
konusunda ulusal ve uluslararas üniversitelerle işbirliğinin Türkiye’yi ÇABUK 
konusunda bilgi ve teknoloji üreten ülkeler seviyesine yükselteceğine 
inanmaktayz. 

 ÇMUSEP’te yer alan eylem ve göstergelerin gerçekleşme durumlar ile ilgili olarak 
dş uzmanlarca yllk ilerleme raporlar hazrlanmaktadr. Bugüne kadar 2014-2015 
ile 2016 yllar İlerleme Raporlar hazrlanmş olup, sunulan bu raporda da 2017 
yl faaliyetleri değerlendirilmiştir. Söz konusu ilerleme raporlarndaki 
değerlendirmelerin, belirlenen eksikliklerin koordinatör kurum olan ÇEM tarafndan 
incelenmesinin yaplmas, ilgili kurumlar ve STK’lar ile iletişime geçilmesi, iletişim 
eksiklerinin giderilmesi ve sorunlarn tespiti ÇMUSEP’in başarya ulaşmas 
açsndan oldukça önemlidir. Bu koordinasyon çalşmalar ayn zamanda 
ÇMUSEP revizyonu için de altlk oluşturacaktr. 
 

Sonuç olarak Türkiye’de çölleşme ile mücadele ve arazi tahribatnn önlenmesi konularnda 
önemli bir bilgi birikimi, tecrübe ve teknolojiye sahiptir. Bu nedenle çölleşme ile mücadele 
konusunda başta Afrika ülkeleri olmak üzere liderlik yapmakta ve sahip olduğu bilgi birikimi 
ile tecrübeyi söz konusu ülkelere aktarmaktadr. Ülkemizin çölleşme konusuna verdiği 
önemin diğer göstergeleri de BMÇMS COP 12’nin Ankara’da düzenlenmesi, 2017 ylnda 
yaplan COP 13’e kadar Parlamenterler Forumu başkanlğnn TBMM tarafndan 
yürütülmesi ve diğer ülkelere de örnek oluşturan Arazi Tahribatnn Dengelenmesi Ulusal 
Raporunun hazrlanmasdr. İklim değişikliğine bağl olarak gelecekte ülkemizi bekleyen 
şiddetli kuraklklar ile orman yangnlar, sel, taşkn, frtna gibi afetlerdeki artşlar da dikkate 
alndğnda çölleşmeyle doğrudan ya da dolayl ilgili bu afetlerin etkilerinin azaltlmas 
açsndan da ÇMUSEP son derece önem kazanmaktadr. Özellikle şiddetlenecek olan 
kuraklklar ve afetler gda güvenliği riski oluşturmakta, sosyo-ekonomik zorluklar tarm ve 
ormanclkla geçinen krsal nüfusun giderek daha da zorlanacağn göstermektedir. 

 

 ÇMUSEP’in hazrlanmas srasnda Sürdürülebilir Kalknma Hedefleri ve ATD 
süreci konusunda çalşmalar henüz başlamadğ için bunlar doğrudan eylem 
plannda geçmemektedir. Her ne kadar ÇMUSEP’te dolayl olarak bu iki süreç ile 
ilgili göstergeler bulunsa da ekosistem hizmetleri de dahil olmak üzere ATD ve 
SKH’ne yönelik göstergelerin eylem planna eklenmesi gerekmektedir. 

 ÇMUSEP’te Ulusal ve uluslararas eşgüdüm ve işbirliği (İA2), Finansman (İA6) ve 
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (İA7) konularndaki eylemlerin gerçekleşmelerinin 
düşük olduğu değerlendirilmiştir. Bu işlevsel amaçlara yönelik olarak paydaşlarn 
katlm ile genel bir değerlendirme yaplmas ve öngörülen hedeflerin gerisinde 
kalnmasnn nedenleri incelenmelidir. Bu konuda örneğin özel sektörün de 
çölleşme ile mücadele konusunda finansman desteği sağlamas yönünde admlar 
atlabilir. 

 ÇMUSEP’te üniversitelerle işbirliği konusunda bir gösterge bulunmakta olup, bu 
durumun yetersiz olduğu düşünülmektedir. Çölleşme, ATD, SKH, ekosistem 
hizmetleri konularnn üniversitelerin konu ile ilgili bölümlerinde (Ziraat, Orman, 
Çevre Mühendisliği bölümleri ile Peyzaj Mimarlğ ve Şehir Bölge Planlama 
bölümleri vb.) müfredata girmesi yönünde girişimlerde bulunulmaldr. 
Üniversitelerle işbirliği ayn zamanda çölleşme ile ilgili konulardaki araştrmalarn 
saysnn artmasna da yardmc olacaktr.  

 2018 Ylnda Cumhurbaşkanlğ Hükümet Sistemine geçilmiş olup, baz 
bakanlklar birleştirilmiştir. Bu yeni yaplanmadan sonra ÇMUSEP’te yer alan 
koordinatör ve işbirliği yaplacak kurumlarn güncel durumlar gözden 
geçirilmelidir. Ek olarak baz yasalar ile de kurumlarn sorumlu olduklar görevler 
değiştirilmiştir. Örneğin 7139 Sayl Kanun ile TRGM’nin görevleri arasnda olan 
arazi toplulaştrma faaliyeti, DSİ’ye devredilmiştir. Kapatlan veya sorumluluklar 
değişen kurumlar varsa ÇMUSEP’te gerekli revizyon yaplmaldr.  

 IPARD II destekleri ile TRGM tarafndan Konya Kapal Havzasnda uygulanmakta 
olan proje gibi baz faaliyetlere öngörülen tarihten sonra başlandğ ve bu nedenle 
süresi içinde tamamlanmasnn oldukça zor olduğu görülmüştür. Bu gibi 
faaliyetlerde bitiş süresinin revize edilmesi önerilir. 

 İDRS’de baz kurumlarn sorumlu olmadklar göstergelerde raporlama yaptklar 
gözlenmiştir. Örneğin 7.4.3. Nolu “Sürdürülebilir orman yönetimi sertifikas alan 
orman alan miktarnn artrlmas” eylemi doğrudan OGM’nin koordinatör olduğu 
bir faaliyettir. Ancak MEB tarafndan OGM ve MEB arasnda imzalanan 
"Ağaçlandrma Faaliyetleri Yürütülmesine İlişkin Protokol" kapsamnda yaplan 
faaliyetler de bu eylem altnda raporlanmştr. Ayrca ilgili göstergenin birimi ha 
olmasna rağmen raporlamada veri olarak dikilen ağaç says girilmiştir.  
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Bu nedenlerle ÇMUSEP’te yer alan eylemlerin uygulanmasnn son derece önemli olduğu 
düşünülmektedir. Ayrca son yllarda öne çkan ATD ve SKH gibi yaklaşmlarn da eylem 
planna eklenmesi, iklim değişikliğine uyum konular ile gda güvenliği konularnn biraz 
daha öne çkarlmas, başta kadn, çocuk ve gençler olmak üzere çölleşme ve iklim 
değişikliğinden etkilenen krsal nüfusun güçlendirilmesi konularna ağrlk verilmesinin 
gerektiği düşünülmektedir. 2015-2023 yllarn kapsayan ÇMUSEP’in tamamlanmasna 
daha 5 yllk bir süre bulunmaktadr. Ancak SKH ve ATD gibi yeni yaklaşmlar, BMÇMS 
2018-2030 Stratejik Çerçeve Belgesinin kabul edilmiş olmas, eylem plannda 2015-2018 
yllar arasnda tamamlanmas hedeflenen eylemlerin birçoğunun tamamlanmas gibi 
nedenlerden dolay 2019-2020 yllarnda ÇMUSEP’in revize edilmesinin yerinde olacağ 
düşünülmektedir. 
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