
 

15. KARASAL YAŞAM 

Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunması, geliştirilmesi ve 

desteklenmesi, ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasal 

bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi 
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15.1. 2020’ye kadar özellikle ormanlarda, sulak alanlarda, dağlarda ve kurak alanlardaki karasal ve iç 

tatlısu ekosistemlerinin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler doğrultusunda 

korunmasının, eski haline getirilmesinin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması 

15.1.1. Toplam arazi alanının oranı olarak ormanlık alan 

 

15.1.2. Ekosistem türüne göre karasal ve tatlısu biyoçeşitlilik açısından korunan alanlarla kaplı 

önemli alanların oranı 

15.2. 2020’ye kadar her tür ormanın sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasının desteklenmesi, 

ormansızlaşmanın sona erdirilmesi, tahrip edilmiş ormanların eski haline döndürülmesi ve 

ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırmanın küresel olarak önemli ölçüde artırılması 

15.2.1. Sürdürülebilir orman yönetimine doğru ilerleme 

15.3. 2030’a kadar çölleşmeyle mücadele edilmesi, çölleşme, kuraklık ve sellerden etkilenen alanlar 

dâhil tahrip edilmiş toprakların eski haline getirilmesi ve arazi bozulumunun olduğu, nötr bir dünya 

yaratmak için çaba gösterilmesi 

15.3.1. Toplam arazi alanı üzerindeki bozulmuş arazi oranı 

15.4. 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma açısından çok önemli bir rol oynayan yararların sağlanması 

adına kapasite geliştirmek için dağ ekosistemlerinin ve biyoçeşitliliğinin korunmasının güvence altına 

alınması 

15.4.1. Dağ biyoçeşitliliği için önemli korunan alanların kapsanması 

 

15.4.2. Dağ Yeşil Örtü Endeksiı 

15.5. Doğal habitatların bozulmasını azaltmak için acil ve kararlı biçimde harekete geçilmesi, 

biyoçeşitlilik kaybının durdurulması ve 2020’ye kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin 

korunması ve nesillerinin tükenmesinin engellenmesi 



15.5.1. Kırmızı Liste Endeksi 

15.6. Üzerinde uluslararası olarak anlaşmaya varıldığı gibi, genetik kaynakların kullanımından 

kazanılan yararların adil ve eşitlikçi biçimde paylaşımının desteklenmesi ve bu tür kaynaklara erişimin 

teşvik edilmesi 

15.6.1. Faydaların adil ve eşit bir şekilde paylaşımını sağlamak için yasal, idari ve politika 

çerçevelerini benimseyen ülkelerin sayısı 

15.7. Korunan flora ve fauna türlerinin yasa dışı avlanması ve kaçakçılığının yapılmasını sona erdirmek 

için acil olarak harekete geçilmesi ve yasa dışı vahşi yaşam ürünlerinin arz ve talebi sorununun ele 

alınması 

15.7.1. Yasa dışı av ve kaçakçılık vasıtasıyla doğal hayatın ticarileşmesi oranı 

15.8. 2020’ye kadar istilacı yabancı türlerin kara ve deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerinin 

azaltılması, yayılmalarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması ve tehlike teşkil eden daha 

öncelikli türlerin kontrolünün sağlanması ya da yok edilmesi 

15.8.1. İstilacı yabancı türlerin önlenmesi ya da kontrolüne yeterli kaynak sağlayan ve ilgili 

ulusal mevzuatı benimseyen ülkelerin oranı 

15.9. 2020’ye kadar ekosistem ve biyoçeşitlilik değerlerinin ulusal ve yerel planlamalara, kalkınma 

süreçlerine, yoksulluğun azaltılmasına ilişkin stratejilere ve raporlara entegre edilmesi 

15.9.1. 2011-2020 Biyoçeşitlilik Stratejik Planı'nın Aichi Biyoçeşitlilik Hedefi 2 ile uyumlu 

ulusal hedeflere yönelik ilerleme  

15.a Biyoçeşitliliği ve ekosistemleri korumak ve sürdürülebilir biçimde kullanmak için bütün 

kaynaklardan elde edilen finansal kaynakların seferber edilmesi ve önemli ölçüde artırılması 

15.a.1. Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı ve korunması konusunda resmi 

kalkınma yardımı ve kamu harcamaları  

15.b Sürdürülebilir orman yönetimini her düzeyde finanse etmek için bütün kaynaklardan elde edilen 

kaynakların seferber edilmesi ve gelişmekte olan ülkelere koruma ve yeniden ormanlaştırmayı da 

kapsayan bu tür bir yönetim geliştirilmeleri için yeterli teşvik sunulması 

15.b.1. Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı ve korunması konusunda resmi 

kalkınma yardımı ve kamu harcamaları  

15.c Yerel halkların sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olma kapasitelerinin artırılmasını da 

kapsayan korunan türlerin yasa dışı avlanması ve kaçakçılığının yapılmasıyla mücadele etme 

çabalarına küresel destek verilmesi 

15.c.1. Yasa dışı av ve kaçakçılık vasıtasıyla doğal hayatın ticarileşmesi oranı 

 


