
TÜRKİYE’NİN EKOSİSTEM 
HİZMETLERİ POLİTİKASI VE 

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planı 
(2019-2023)
Planda ekosistem tabanlı fonksiyonel planlama modeli uygulamaya konulmuş; 
ormanların ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını dikkate alan fonksiyonel 
amenajman planlarına göre ormancılık faaliyetleri yönlendirilmiştir. 

Çölleşme İle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem 
Planı (2015-2023) 
   
Ormanlarda ve mera arazilerindeki biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem 
hizmetlerinin izlenmesi ile

Ormanların yönetimine biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin entegre 
edilmesi ve izlenmesi için sistemlerin geliştirilmesini hedefler.

“Türkiye Ulusal Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Stratejisi” hazırlık 
safhasındadır. 

Yeni hazırlanan strateji belgeleri ekosistem servislerinin iklime uyum 
çalısmalarına entegrasyonu konusuna odaklanmaktadır:

Sektörel Risk/Etkilenebilirlik Analizleri ve 
Bölgesel İklim Eylem Planları
 
Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi için

• Ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik, 
• Tarım, 
• Hayvancılık, 
• Balıkçılık, 
• Su kaynakları, 
• Kent, 
• Sağlık, 
• Turizm ve kültürel miras ve afet sektörlerinde iklim değişikliği 
risk/etkilenebilirlik analizleri yapılmıştır.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve etkilere uyum sağlama hedefleriyle 
havza ve kent ölçeklerinde uygulanabilecek çözü mleri içeren ‘Doğa Temelli 
Çözümler Kataloğu’ hazırlanmaktadır.



Doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ekosistemlerin ve ekosistem 
hizmetlerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi 
yaklaşımını temel alan Türkiye`nin ekosistem hizmetleri politikası 
ulusal strateji ve politika belgelerinde tanımlanmıştır.  

Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi (İDES) 2010-2020

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında enerji, ulaştırma, sanayi, 
atık, arazi kullanımı, tarım ve ormancılık sektörlerinde yapılması 
gereken çalışmaları ve iklim değişikliğine uyuma yönelik önlemleri 
tanımlar.

Stratejide doğa korumayla ilgili uyum hedefleri ormanlar, hassas 
ekosistemler, kentsel biyotoplar ve biyolojik çeşitliliğin korunması 
ve iklim değişikliği karşısındaki  hassasiyetlerinin azaltılmasına 
odaklanmıştır. 

Türkiye’nin İklim Değişikliği Eylem Planı (IDEP) (2011-2023)

Sektörlere yönelik azaltım ve uyum eylemleriyle tanımlanmış, iklim 
değişikliğinin ekosistemler ve türler üzerindeki etkilerinin 
belirlenmesi ve izlenmesi hedefleri yer almıştır. 

Ekosistem Hizmetleri, Biyolojik Çeşitlilik ve Ormancılık uyum 
eylemlerinin tanımlandığı beş temel sektörden biri olarak ele 
alınmıştır. 

Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı 
(UIDEP) (2011-2023) 

Planda;

• Su kaynakları yönetimi, 
• Tarım ve gıda güvencesi, 
• Ekosistem hizmetleri, 
• Biyolojik çeşitlilik ve ormancılık, 
• Doğal afet risk yönetimi ile 
• İnsan sağlığına odaklanmıştır.

Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal 
Stratejisi (2010-2012)

Türkiye’de korunan alanlar sistemine, korunan alan 
planlamasına ve yönetimine iklim değişikliğinin 
etkilerini dahil etmek amacıyla hedefler 
tanımlanmaktadır.

Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı (2017-2023) 

Göllerin ve sulak alanların korunması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 
hazırlanmıştır. 

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı 
(UBSEP) (2007) 

Eylem planında;

• Tarımsal ekosistemler, 
• Step  ekosistemleri, 
• Orman ekosistemleri, 
• Dağ ekosistemleri, 
• İç su ekosistemleri ile 
• Kıyı ve deniz ekosistemlerinde biyolojik çeşitliliğin ve 
genetik kaynakların korunması korunması ile 
sürdürülebilir kullanma hedeflerine yönelik eylemler 
tanımlanmıştır. 

Ormanlarda Karbon Bilançosunun Tespiti”nin nasıl 
yapılacağına dair Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel 
Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesine Ait 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ormanlardaki karbon 
envanterinin tespit edilmesi ve ormanlarda biriken 
karbon mıktarını belirlemeye yöneliktir.
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Bu yayın Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi desteği ile 
hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal Danışmanlık A.Ş.’nin liderliğindeki 
konsorsiyumun sorumluluğu altındadır. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin 
görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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