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DRYNET'ten Haberler
Kurak alanlara gelecek sunan küresel bir girişim
Drynet tüm dünyadan 14 ortağın çölleşme ile mücadele için yürüttüğü bir projedir.
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Drynet Gelişmeler

karşı hep birlikte mücadele etme isteğini
daha da kamçıladı.

Kurak alanlarla ilgili yerel sorunların ve

Toplantıda, Drynet ortaklarının yerel ve

görüşlerin ele alındığı Drynet Projesi'nin

ulusal paydaşlarla, siyaset ve kalkınma

Drynet’ten Haberler bülteninin üçüncü

süreçleriyle, ülkelerindeki UNCCD

sayısına hoş geldiniz. Bu sayıda, gündem-

(Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele

deki gıda krizine ve bu krizin kurak bölge-

Sözleşmesi) eylem planlarının ve ilgili

lerde gıda güvenliği üzerindeki etkilerine

diğer kalkınma planlarının uygulanmasıyla

odaklanıyoruz. Ayrıca, konuyla bağlantılı

yakın ilişki içinde oldukları görüldü.

olan biyolojik ya da tarımsal yakıt konu-

Bugün, sivil toplum kuruluşlarının kurak

sunu da ele alıyoruz. Drynet Projesi'nin

bölgelerde sürdürülebilir geçim kaynakları

ortakları, dünya genelinde gıda fiyatlarında

yaratmak için politikalar geliştirme ve

son dönemde yaşanan artışların, en verimli

bunları destekleme konusunda oynadığı

zamanlarda bile gıda güvenliği sorunu

rol hakkında, projenin başlangıcında

yaşayan kurak bölge insanlarını özellikle

olduğundan çok daha fazla bilgi sahibi-

etkileyeceğini daha önce de açıklamıştı.

yiz. Ayrıca katılım süreçlerimizi daha da
geliştirmek üzere ilk adımlarımızı da attık.

Bu kaygılar, 30 Haziran – 02 Temmuz

Sıradaki adım, yerel örgütlerin gerekli

2008 tarihleri arasında Cape Town,

değişiklikleri hayata geçirebilme kapasite-

Güney Afrika’da yapılan Drynet Projesi

lerini artırmak olacak.

Ara Toplantısı’nda gündeme getirildi.
Toplantıda ortaya çıkan olumlu, iyimser ve

Drynet Ortağı: Both ENDS, Hollanda

enerjik atmosfer, tüm ortakların işbirliğine
devam ederek, kuraklık ve çölleşmeye

PUBLISHED BY

DRYNET ekibi
Güney Afrika'da
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Küresel Gıda
Krizi

rinin tüketilmesinde kuraklığın ve biyo-

çiftçilerin gıda satın alacak geliri elde

yakıtların etkisini büyük ölçüde artırıyor.

etmesini sağladıkları için gıda güvenliği
açısından büyük önem taşıyor. Sahra

Adaletsiz ticaret, genellikle diğer etken-

Çölü’nün güneyindeki yarı kurak bölgede

lerle birlikte gıda güvenliğine önemli

pamuk ve yerfıstığı sektörleri, adaletsiz

Gıda güvenliğine yönelik tehdit, gelişmekte

ölçüde zarar veriyor. ABD’nin uyguladığı

ticaretten ciddi ölçüde etkilendi; mil-

olan dünyanın büyük bölümünün üzerinde

tarım teşviklerinin bir sonucu olarak

yonlarca kişinin geçim kaynağı yok oldu,

kara bir bulut gibi dolaşıyor. Gıda fiyatları

Meksika’ya büyük miktarda mısır fazlası

araziler terk edildi ve kentlere göç başladı.

son 3 yıl içinde iki kat arttı. Her zaman

gönderilmesi, milyonlarca Meksikalı

Arazilerin terk edilmesi ile kuraklık bir

olduğu gibi bu krizden en çok yoksullar

çiftçinin geçim kaynağını yok etti. Daha

araya gelince, bölgede toprak erozyonu

etkilenecek ve yoksulluk düzeyinin en

sonra bu mısırlar, ABD’nin kendi biyolojik

ve toprak bozulması daha da arttı. Kentsel

yüksek olduğu bölgeler de kurak alanlar.

yakıt sanayiini beslemekte kullanıldı ve

nüfusun artması da, gıda güvenliğine karşı

Dünya genelinde açlık çeken 854 milyon

böylece Meksika’da gıda krizi yaşandı.

fazladan bir tehdit daha oluşturdu.

insanın yaklaşık yarısı, kenarda kalmış

Üstelik ABD’nin mısır göndermesi

kurak ya da bozulmuş arazilerde yaşıyor.

sonucunda Meksikalı çiftçilerin mısır

Tabanda, insanların bu olumsuz koşullar

Siyasetçiler ise, jatrofa (jatropha curcas)

ekimini bırakması, bu bitkinin biyolojik

dizisiyle mücadele etmekten başka

gibi biyoyakıt olarak kullanılabilecek bit-

çeşitliliğinde önemli bir kayba yol açtı. Bu

seçeneği bulunmuyor. Pek çok yenilikçi

kilerin potansiyelini ve bu bitkilerin kenar

tür sendromlar, net gıda ihracatçısıyken,

sürdürülebilir tarım planı, yerel gıda

bölgelerde (genellikle yoksullara bırakılan

ticaret sistemi tarafından gıda ithalatçısı

güvenliğini artırarak, uluslararası sistem-

bölgelerde) yetişebileceğini anlatırken bu

haline getirilen gelişmekte olan ülkelerin

lerin zararlarını kısmen telafi etti. Fakat

gerçekleri görmezden geliyor.

çoğunda yaygın biçimde görülüyor.

bizim desteğimize, eskisinden çok daha
fazla ihtiyaçları var.

Gıda fiyatlarında son dönemde yaşanan

İhraç edilmek üzere üretilen ekinler de,

ani artışın temelinde, uluslararası yönetim
sistemlerinin yanlış politikaları ve başka
pek çok etkenin de birbirini beslemesi
yatıyor. Bu etkenlerden en önemlileri;
tahıl konusundaki spekülasyonlar, biyoyakıtlar, büyük tahıl üretim merkezlerinde
kuraklık nedeniyle yaşanan kötü hasatlar,
gelişmekte olan ekonomilerde hayvan
yemi talebinin artması, yükselen petrol
fiyatları... Adaletsiz ticaret sistemi de
(zenginlerin korumacılığına tolerans gösterirken, yoksullara liberalliği pompalayan
bir sistem) diğer bir önemli etken ve bunun

Kaynak: Dünya Bankası

etkileri çoğunlukla gerektiği kadar dikkate
alınmıyor.
Biyoyakıtlar, ekinler ile kaynak rekabetine

Gıda fiyatlarındaki artışın 2007 2008 dış ticaret dengesine etkileri

Çok Zarar Görenler (Dış Ticaret Dengesi kötüleşiyor > 1%2005 GSMH)
Orta Zarar Görenler (Dış Ticaret Dengesi kötüleşiyor < 1%2005 GSMH)

girmenin yanı sıra, gıda fiyatları ile petrol

Orta Kazananlar ( Dış Ticaret Dengesi iyileşiyor < 1%2005
GSMH)

fiyatları arasında bir bağlantı kurarak, gıda

Çok kazananlar (Dış Ticaret Dengesi iyileşiyor> 1%2005 GSMH)

fiyatlarındaki dalgalanmaları ve artışları
Veri yok

besliyor. Denetimsiz dünya piyasalarındaki
spekülasyonlar da, yedek gıda rezervle-

Kaynak: http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/7284196.stm
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Uluslararası
Takvim 2008

Acil ve toplu eylemlerle bu yönelimi

ticaret politikalarında uzun vadeli gıda

değiştirmek hâlâ mümkün. Ulusal düzeyde;

güvenliği sağlanması ve yoksulluğun

devlet desteği, küçük ölçekli çiftçiler için

azaltılması hedeflerinin benimsenme-

arazi ve piyasa erişimi, sürdürülebilir

sine öncelik vermeli. Uluslararası mali

kalkınmaya uygun teknolojiler büyük önem

kuruluşlar ise, küçük çiftçilerin geri plana

3-14 Kasım 2008 - CRIC 7 ve CST 9

taşıyor. Kuzeyli hükümetler, Güneydeki

itilmesine neden olan liberalleşme strate-

İstanbul-Türkiye. (Birleşmiş Milletler

büyük ölçekli biyoyakıt üretimini tetik-

jilerini tam tersine çevirmeli. Çözüm, gıda

Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi)

leyen, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve

yardımı değil, hiçbir zaman da olmadı.

Anlaşması Uygulamalarını Gözden

yoksulları geri plana iten büyük biyoyakıt

Mkulima (Swahili çiftçileri), campesino

Geçirme Komitesi’nin (CRIC) 7.

tüketimi hedeflerinden vazgeçmek zorunda.

(Portekizli çiftçiler), kisan (Hintli çiftçiler)

Toplantısı, Bilim ve Teknoloji Komitesi’nin

gibi çiftçilerin gıda üretimi hakları ve arazi

(CST) 9. Toplantısı'yla aynı anda

hakları güvence altına alınmalı.

yapılacak.

Uluslararası örgütler de gıdanın
üretimine ve adil dağılımına, dünya gıda

www.unccd.int

piyasalarının düzenlenmesine, yoksul ülke-

Drynet Ortağı: Sona Prakash, Both ENDS,

lerin iklim değişikliğine uyum sağlamasına,

Hollanda

zengin ülkelerin etkilerinin azaltılmasına,

5-7 Kasım 2008 – Tarım ve Ekoloji
Derneği AGRECOL’un ClimAdapt
Toplantısı Göttingen-Almanya’da
yapılacak. Sürdürülebilir Tarımda Yenilikçi
kaynakları ele alan bir açık hava etkinliği.

WEB SİTEMİZDE OKUYABİLECEĞİNİZ BAŞARI ÖYKÜLERİNE 3

www.agrecol.de/climadapt

ÖRNEK:

Kurak alanlarda karbon emilimi için katılımcı ağaçlandırma - Birjand,
İran
Proje, çölleşmiş meraların yerli halk tarafından ve yine kendi çıkarlarına uygun
olacak şekilde, uygun maliyetlerle geri kazandırılabileceğini ve bu bölgelerdeki bitki ve toprağın karbon emilim kapasitesinin küresel anlamda yarar
sağlayacağını göstermek üzere hazırlandı. Projede, paydaş toplulukları seferber
etmek ve ıslah çalışmalarını kendi başlarına gerçekleştirmelerini sağlamak
üzere katılımcı bir yaklaşımdan yararlanılıyor.

14-17 Aralık 2008 – Kurak Alanlar, Çöller
ve Çölleşme Konferansı.
Konferans, Blaustein Çöl Araştırmaları
Enstitüsü, Negev Ben-Gurion Üniversitesi,
Sede Boqer Kampusu, İsrail adresinde
düzenleniyor. Konferans şu konulara
odaklanacak: Kurak alanlarda bozulmaya
yol açan etkenler; bozulmuş toprakları
yaratan, sürdüren ya da güçlendiren sos-

Savunmayı ve yeniden ağaçlandırmayı güçlendirmek - Thiambène Till,
Senegal
Program, etkin yönetimin gerekliliğini kavrayıp davranış değişikliği yaratmak
üzere, bilgi, eğitim ve iletişim yoluyla Senegal’deki kırsal ve kentsel çevre
koruma çalışmalarının en etkili örgütlerinde bilinç düzeyini artırmayı hedefliyor.

yolojik, ekonomik ve biyofiziksel süreçler
ve geri beslemeler; sürdürülebilir bir sistem oluşturabilmek için, istenen duruma
getirilmiş toprakları koruma ve istenmeyen durumları düzeltme amaçlı yönetim
politikaları ve araçları.
http://cmsprod.bgu.ac.il/Eng/units/bidr/

TEMA’dan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
Türkiye tarihinde ilk kez, toprak koruma ve arazi yönetimine ilişkin bir yasa
(Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu), bir STK’nın çabaları sonucunda
çıkarıldı. Drynet ortaklarından TEMA Vakfı, toplumun her kesiminden gelen
gönüllülerinin desteğiyle, bu yasanın Meclis’te onaylanması için etkili bir lobi
çalışması yürüttü.
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Tarımsal Yakıtlar:
Fırsat mı Tehdit mi?
Gelişmiş ülkelerin aşırı tüketimi ve petrol
sanayiindeki spekülasyonlardan dolayı
hidrokarbon fiyatlarının artması sonucunda ortaya çıkan enerji krizi, genetik
müdahale, kimyasal tarım ürünleri ve
otomotiv sanayii alanlarında faaliyet
gösteren küçük şirketler arasında kaygılı
bir ittifak oluşturdu. Bu ittifak, alternatif enerji kaynakları yaratmaya ve iklim
değişikliğinin çevresel etkilerini azaltmaya

Soya üretiminden kaynaklanan ormansızlaşma, Brezilya, Fotoğraf; Jan Gilhuis, Solidaridad

katkıda bulunmaya çalışıyor.
ihtilafı gösteriyor. Bu senaryodan en

Drynet Ortağı: Miguel Angel Crespo,

Tarımsal yakıtlar, soya fasulyesi,

fazla etkilenenler, artan gıda fiyatlarını

PROBIOMA, Bolivya

şekerkamışı ve mısır gibi ürünlerin tek

karşılayamayan düşük maaşlı kesimler

tip ekimine dayalı bir enerji kaynağı;

oluyor.

biyoyakıtlar ise, yakacak odun, kömür,
gübre, biyogaz, biyohidrojen ve tarımsal

Tarımsal yakıt üretimi için ayrılan bit-

atık gibi biyolojik kökenli yenilenebilir

kilerin, artık yoğun tarımsal verim

enerji kaynakları anlamına geliyor. Bu

sağlayamayan bozulmuş arazilerde ekildiği

da bizi, tarımsal yakıt yerine biyoyakıt

öne sürülüyor; yani bozulmuş topraklar,

terimini tercih eden tarımsal yakıt üreti-

özel olarak uyarlanmış belirli ekinlerle

cileri hakkında bazı sonuçlara götürüyor.

yeniden canlandırılıyor. Fakat bu ekin-

Eğer bu bülteni e-posta yoluyla

Böylece, gıda kıtlığı, doğanın bozulması,

lerin (eğer büyürlerse), tarımsal sınırları

almak ya da makaleler hakkında

toprak ve suyun kirlenmesi, bölgesel

genişlettiği, mevcut biyolojik çeşitliliği

detaylı bilgi almak isterseniz bizimle

dengesizliklerden kaynaklanan toplumsal

yok ettiği, çiftlik hayvanları için ayrılan

sorunlara yol açabilecek ciddi toplumsal,

otlakların ve ulusal tüketim için ekilen

pinar.aksogan@tema.org.tr

çevresel ve ekonomik etkilere sahip bu

bitkilerin yerini aldığı, suni gübre ve böcek

alternatif enerji önerisine yönelik soru-

zehri kullanımı nedeniyle toprağı çok daha

www.dry-net.org

lardan kaçınmak istiyorlar.

hızlı bozduğu, yerel nüfusun başka bölge-

web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

lere göçüne yol açtığı hiç söylenmiyor.
Latin Amerika’da 10 ülke tarımsal
yakıt üretiyor ama bu ülkeler tarımsal

Son olarak, tarımsal yakıt üretiminin

ihracatçılar. Buradaki paradoks, bu ülke-

amacının, gıda ve enerji üretimi sistem-

lerin 5 tanesinde, gıda iç piyasasındaki

leri üzerinde denetim sağlamak olduğunu

dengesizliği de gösteren yetersiz beslenme

belirtmek gerekiyor; bu da kırsal ke-

düzeyinin yüksek olması. Bu durum

simin daha da yoksullaşmasına, biyolojik

bize, gıda üretimi ile daha fazla kâr

çeşitliliğin yok olmasına ve açlığa yol

getiren tarımsal yakıt üretimi arasındaki

açıyor.
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Drynet'ten
Haberler
News from
Drynet
A global initiative giving future to drylands

TÜRKİYE'DEN HAberler

GLOBAL
NEWS
Biyoyakıtlar,
Başa bela mı?
Biyoyakıtlar yenilebilir “yeni” enerji
kaynağı olarak dünyaya tanıtılmasının
ardından başta Avrupa Birliği ve ABD
olmak üzere bir çok ülke kamuoyu
tarafından geniş kabul görerek kalkınma
ve iklim değişikliğiyle mücadele
programlarına dahil edildi. Aynı zamanda
dünya ekonomisindeki işlem hacmini de
büyüterek yeni bir niş oluşmasına yol açtı.
Son günlerdeki gelişmeler, oluşan bu sektörün plansızlık ve politikasızlık yüzünden
derdine deva olmaya geldiği dünyanın
başına bela olmaya başladığını gösteriyor.
“Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla
örülüdür.” sözü biyoyakıtlar, doğal ekosistemlerin bozulması ve iklim değişikliği
üçgeninde anlamını yeniden buluyor.
Dünyadaki birçok canlının kıyameti olan
iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak,
atmosferdeki sera gazı miktarını azaltmaktan geçiyor. Biyoyakıtlar yandıklarında
fosil yakıtlardan daha az sera gazı
emisyonuna yol açıyorlar, ama üretim
mekanizmalarındaki plansızlık yeni
sorunları da beraberinde getiriyor.
Uzmanlar biyoyakıt üretimi için tarıma
açılan alanların doğal alanlar üstündeki
baskıyı arttırdığına özellikle dünyanın akciğerleri yağmur ormanlarındaki kesimleri
hızlandırdığına işaret ediyor. Fizibilitesi
uygun yerlerde ve yöreye uygun tarım
ürünüyle üretilmediği zaman biyoyakıtlar
kullanımı halinde azalttığı kadar sera
gazının atmosfere karışmasına neden
olabiliyor. Biyoyakıt tarımı tek tip bitki ve
GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma)
tarımını yaygınlaştırıyor. Aynı zamanda
dünyada gıda güvenliğini tehdit ederek
açlık sorununun yayılmasını körükleyen
faktörlerin başında geliyor. Birleşmiş
Milletler Kalkınma ve Ticaret Konferansı
Dünya’da tahıl ve yağ tohumu fiyatlarının
arttığını süre gelen elverişsiz iklim
koşullarının ve artan enerji fiyatlarının

yanı sıra biyoyakıt üretiminin de bu artışın
nedenlerinden biri olduğunu açıkladı.
Dünyada buğday fiyatının iki katına, mısır
fiyatının üç katına çıkmasının ardından
tarım alanlarını daha çok gelir elde etmek
için biyoyakıta ayıran Afrika ve Güney
Amerika ülkeleri şimdi karınlarını doyuracak tahılı zor bulabiliyorlar.
Birleşmiş Milletler Besin Hakkı Uzmanı
Jean Ziegler biyoyakıt üretimi için tonlarca
mısır, buğday, fasulye gibi besin maddesi kullanımını bir insanlık suçu olarak
niteliyor zira 48 litre etanol üretilen 200
kg. mısır Zambiyalı bir çocuğun bir yıllık
besin ihtiyacını karşılamakta. Ziegler 5
yıl içerisinde tarımsal atıklardan etanol
üretimini mümkün kılan teknolojiye
ulaşılacağını o zamana kadar günümüzdeki
teknolojinin kullanılmaması gerektiğini
savunuyor.

olmak üzere aşırı su kullanımı yüzünden
sulak alanlarımız kurudu ve yer altı suyu
seviyesi hızla düşüyor. Ancak böyle bir
yönelime girmemiz halinde fazla hammaddeye ihtiyacımız olacak. Avrupa
Birliği’nde sivil toplumun baskısıyla
biyoyakıtların kullanımına dair sürdürülebilirlik sertifikası zorunluluğu
getirilmesi bekleniyor. Türkiye’deki
üretiminin en büyük alıcılardan AB’nin
doğal kaynakların sürdürülebilirlik
kriterlerine günümüz şartlarında uyduğu
söylenemez, yani ürettiğimiz malı uzun
vadede oraya ihraç edemeyeceğiz. Fakat
doğal alanlarımızı kaybedeceğiz ve gıdada
dışa bağımlı hale geleceğiz. Bu tuzağa
düşmememiz lazım. Kendi iç tüketimimiz de dâhil üretim miktarının bilim
adamlarından oluşan disiplinler arası
kurullarda diğer ülkelerdeki sorunları
da gözeterek planlanmasında fayda var.
Dünyadaki örnekleri göz ardı edersek hem
gıda güvenliğimizi hem de topraklarımızı
tehlikeye atarız.
Süreyya İsfendiyaroğlu, Proje Yürütücüsü,
TEMA Vakfı

Dünya Gıda Günü 2008
Dünya’nın önde gelen doğa koruma
kuruluşları WWF (Dünya Yabanhayatı
Fonu) ve Birdlife (Dünya Kuşları Koruma
Kurumu) da gerekli önlemler alınmazsa
AB’nin biyoyakıt politikasını desteklemeyeceklerini açıkladılar. Acilen bir
sertifikasyon sistemi getirilmesini, bu sertifikasyon sistemiyle doğal ekosistemlere
zarar vermeyen, üretim sürecinde doğal
kaynakların sürdürülebilirliğini gözeten, kullanımıyla atmosferdeki sera gazı
döngüsüne azaltıcı fayda sağlayan ham
maddelerin AB içinde kullanılmasına izin
verilmesi planlanıyor. Bunun hayata geçirilmesi için bir üst komisyon kurulması da
gündemde.
Türkiye’de de girişimciler de biyoyakıtlara
yatırım yapmanın fırsatlarını arıyorlar. Öte
yandan başta Konya Kapalı Havzası’nda
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Dünya Gıda Günü, her yıl Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun
1945 yılında Kanada'nın Quebec şehrinde
kuruluş günü olan 16 Ekim tarihinde
kutlanmaktadır. Dünya Gıda Günü,
global bir sorun olan dünya üzerinde
850 milyon insanın etkilendiği kronik
açlığa neden olan faktörlerin ortadan
kaldırılmasına yönelik acil önlemlerin
alınmasına çağrıda bulunmaktadır.
Giderek artan gıda fiyatlarının da etkisiyle 2008 yılı Dünya Gıda Günü’nün
ana teması; “Dünya Gıda Güvenliği: İklim
Değişikliği ve Biyoenerjinin Getirdiği
Zorluklar” olarak belirlenmiştir. Bu yıl,
Dünya Gıda Günü faaliyetleriyle iklim
değişikliğinin tarım üzerindeki giderek
artan etkileri ve biyoyakıtların gıda
üretimine etkileri konusunda bilincin
artırılması hedefleniyor.

Drynet'ten
Haberler
News from
Drynet
A global initiative giving future to drylands

Gıda Güvenliğindeki
GLOBAL NEWS
Sorunlar
Ekolojik dengeleri bozan birçok doğal ve
sosyal süreçlerin cereyan ettiği bir çağı
yaşamaktayız. Nüfus artışı, hızlı ekonomik
büyüme, sanayileşme, küresel ısınma ve
küresel iklim değişikliği, su rezervlerinin
azalması, toprak erozyonu ve çölleşme
bu süreçlerin en önemlileri olarak nitelenebilir. Bütün bu ekolojik ve sosyolojik
olaylar, çeşitli olumsuz etkileri yanında,
dünya gıda güvenliğini de ters yönde
etkilemektedir.
“Gıda Güvenliği” denince genellikle,
temel gıda maddelerinden olan tahıl
ürünlerinin gelecek için güvence altına
alınması anlaşılmaktadır. Bu yazıda, gıda
güvenliğini tehdit eden ve adları yukarıda
açıklanmış bulunan ekolojik sosyolojik
süreçlerin gıda güvenliği üzerindeki olumsuz etki şekilleri özet olarak açıklanmaya
çalışılacaktır.
Nüfus Artışı: Bu süreç, beslenmek zorunda
olan insan sayısının her yıl çoğalması
demektir. O nedenle ülkemizde çiftçiler
1990–2000 yılları arasında her yıl ortalama
1,13 milyon daha çok insanı beslemek
sorunu ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu
miktar dünya çiftçileri için her yıl 70
milyondur. Gıda arzı sürekli artamayacağına göre bu, gelecekte milyonlarca
insanın açlıkla karşı karşıya kalacağı
anlamı taşımaktadır.
Toprak Erozyonu, Çölleşme ve Su Rezervlerinin Azalması: Sayılan bu olaylar ekili
alanların daralmasına ve ürün veriminin
düşmesine neden olmaktadır. Ülkemizde
erozyonla tarım alanlarından her yıl 500
milyon ton toprağın alınıp götürülmesi,
dünyada 900 milyon hektar arazinin su ve
rüzgâr erozyonundan etkilenmesi, birçok
akarsuyun denize varamadan kaybolup
gitmesi, yeraltı su düzeylerinin her yıl
metrelerce derinliğe doğru inmesi, gıda
güvenliği için gerçekten büyük bir tehdit
oluşturmaktadır.

sinde meydana gelecek 1 °C’lik sıcaklık
artışının özellikle tahıl ürünlerinde % 10
oranında ürün azalışı meydana getirdiğini
bildirmektedirler. 2003 yılında meydana
gelen aşırı sıcaklar nedeniyle, dünya tahıl
üretiminin 94 milyon ton azalması, küresel
ısınmanın gıda güvencesi için ne kadar
büyük bir tehdit oluşturduğunu göstermektedir.
Hızlı Ekonomik Büyüme ve
Sanayileşmenin Olumsuz Sonuçları: Bu
sosyolojik süreçler, bir yandan beslenme
şekillerini etkileyerek tahıl ürünlerini
tüketen insan sayısını arttırmakta, öte
yandan özellikle sanayileşmeye koşut
olarak ekili alanlar hızla daralmaktadır.
Ekonomi büyüdükçe, çok çeşitli talepler,
gezegenimizin taşıma kapasitesini aşacak
derecede artmaktadır. Bunu somut olarak
yaşamımızda açık bir şekilde görmekteyiz.
Genetik Islah ve Tarım Teknolojisi: Bu iki
uygulama yöntemi ile ürün arttırabilme
kapasitesinin tavanına ulaşıldığı ifade
edilmektedir. Bu da gıda güvencesinin
sağlanması bakımından bir çıkmaza
girildiğini göstermektedir. O nedenle,
ürün arttırıcı yeni teknolojik yöntemlerin
araştırılıp bulunması zorunludur.

RAFLARDAN...
PLAN B.3.0
(Uygarlığı
Kurtarmak için
Harekete Geçmek)
Lester R. Brown
Earth Policy Enstitüsü tarafından
yayınlanan ve Türkiye'de TEMA Vakfı
yayınları arasında yer alan kitapta 4 temel
hedef var: İklimi istikrara kavuşturmak,
nüfusa istikrar kazandırmak, yoksulluğu
ortadan kaldırmak, yerkürenin ekosistemlerini iyileştirmek. Plan B 3.0,
uygarlığımızı kurtarmamızı sağlayacak
alternatifler oluşturma çabasına rehberlik eden ve başka alternatifleri de
düşünmemizi sağlayan bir kaynak.
Bu kitabı ile bize seyirci kalmamamızı
sağlayacak çözümler sunan Lester R.
Brown’u okumalı ve anlamalıyız.

Gıda Güvenliği Sağlanmasının Çareleri: Gıda güvenliğini tehdit eden ve
yukarıda açıklanan süreçlere ait etkilerin
tersine çevrilmesi en mantıklı yol olarak
görünüyorsa da bunun çok zor olduğu
anlaşılmaktadır. Bu nedenle içinde bulunulan durum şu şekilde özetlenebilir:
Girdiğimiz çağın doğasını anlamadıkça
ve dünyanın doğal sınırlarını tanıyan yeni
politikalar ve öncelikler oluşturmadıkça,
dünya gıda güvenliği kötüleşme yolunda

Havadan,
Sudan

gelişebilir.

bilir enerjiler, iklim değişikliği, siyaset

Prof. Dr. Necmettin Çepel,
Celal Ergün, TEMA Vakfı

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

Hayykitap tarafından yayınlanan "Havadan Sudan" adlı kitabında Prof. Mikdat
Kadıoğlu, önce susuzluk, kuraklık, sera
gazları, sıcak hava dalgaları, yenilenekonularına bilgilendiriyor, sonra olası felaket ve afet senaryolarını anlatıyor, son
olarak da uygulanabilir çözüm önerileri
sunuyor. Kadıoğlu, aynı zamanda küresel
ısınmayla ilgili öneriler de sunuyor.
Ve Kadıoğlu sormadan edemiyor: "Son
ırmak kurulduğunda, son ağaç yok
olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz

Küresel Isınma: Uluslararası araştırma
kuruluşları, ürünlerin gelişim devre-

adam paranın yenilemeyen bir şey
olduğunu anlayacak mı?"
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Kuraklık veNEWS
Tarım
Kuraklık "fosil yakıt kaynaklı sera gazı
salınımlarının ozon tabakasının etkilemesi, buna dayalı olarak karası ve
denizi ile yer kürenin ısınması, hava
sıcaklığının ortalamaların üzerinde yükselmesi, ormansızlaşmanın ve çölleşmenin
hızlanması, tarım arazilerinin giderek
bozulması ve yok olması" ve benzeri
bir çok değişkene bağlı olarak ortaya
çıkan "iklim değişikliği sorununun"
sadece bir parçasıdır. Özünde, "toplam
yağışın azalması, yağış dağılım dengesinin bozulması, akarsu kaynaklarının
yoksullaşması, yer altı sularının giderek yok olması, aşın sıcaklıkların
yaygınlaşması ve uzun sürmesi" gibi
sü-reçlerin belirlediği bu sorun, sanıldığı
gibi sadece "toprak, su ya da tarımı"
değil toplumsal süreçlerden - ekonomiye,
yaşamın tüm alanlarını etkilemektedir.
Gerçekleştirilen üretimde ve yaratılan
katma değerde azalma olduğundan, ekonominin genel dengeleri etkilenmektedir.
Yeterli ve dengeli beslenemeyen ve toplam
bitkisel gıda üretiminde eksiklik olan
toplumlar açısından, üretimin azalmasına
yol açan kuraklık çok önemli bir toplumsal yaşam sorunu haline gelebilmektedir.
Kuraklık, geçimi bitkisel üretime bağımlı
kırsal toplumun gelirinde yol açacağı azalma nedeniyle, bir başka sosyo-ekonomik
olumsuzluğun kaynağı da olabilmektedir.
Bitkinin ihtiyacı olan suyun sağlanmasının
zorlaşması ve verimdeki düşüşler tarımsal
girdi kullanımında da gereksiz yeni maliyetlere yol açmaktadır. Kuraklıkla bitkinin
su ihtiyacı daha da artacağı için, azalan
su kaynaklarının çok daha savurganca
kullanılması gibi, çok önemli bir "doğal
kaynak tüketimi" sorunu da yaratılmış
olacaktır.
Kuraklık sorunu birçok ekonomik ve
toplumsal soruna da kaynaklık etmesine rağmen, özellikle tarımda etkisini
göstermektedir. Bu doğrultuda bir durum
ve sorun analizi, çerçevesinde sorunlar önceliklendirilmeli ve bu öncelikler
bazında stratejik nitelikli amaç tanımları
yapılmaldır.
Çözümleme senaryosunun öncelikli

alanını, yeni bir su üretimi ve kullanımı
senaryosu oluşturmalıdır.
- Öncelikle, Bakanlıkça uygulanmakta
olan tarımsal destekleme politikaları
kapsamında "sulama suyunu tasarruflu kullanan, toprak nemini koruyucu
toprak işleme yöntemlerini uygulayan,
su kullanımını azaltıcı ürün desenini
gerçekleştiren, toprak analizine göre gübreleme yapan, kısaca kuraklığın tarımsal
etkilerini azaltıcı yöntemleri uygulayan"
üreticileri özendirici yönlendirici destekleme mekanizmaları uygulanmalıdır.
-Kuraklık, "sulamada kullanılacak toplam
suyun azalması ve tersine sıcak ortam
nedeniyle bitki su ihtiyacının artması" gibi
nedenlerle sulu tarımda da sorunlar yaratabilecektir. Ancak, kuraklığın yaratacağı
sorunlar ağırlıklı olarak "yağışa bağımlı
tarım"da yoğunlaşacaktır. Bu nedenle,
tarımsal kuraklık senaryolarında öncelik
"sulanmayan ve sulanamadığı için yağışa
bağımlı olan" tarım alanlarına verilmeli ve
bu yönde "bölgesel öncelikler" belirlenmelidir.
-Tarımsal sulamalarda savurganlığın
önlenmesi bakımından; Devlet ve özel
sulamalar dahil tüm sulama süreci
Bakanlıkça yakından izlenmeli, kurallara
aykırı uygulamalar yaptırım özellikli önlemlerle engellenmeye çalışılmalı, sulama
alanlarında uygun-optimal ürün deseninin
yönlendirilmesine çaba gösterilmelidir.
-Bir eylem planı kapsamında ivedilikle temel nitelikli bir "Su Yasası" çıkarılmalıdır.
-Bu tür bir kurumsal yapı içerisinde bir
"kuraklık izleme merkezi" oluşturulmalı,
bilgi iletişim ağı kurulmalı ve bilgisayarlı
sistemle köy bazında izleme sağlanmalıdır.
-Su hasadına katkı ve yeni tarımsal arazi
kazanımı amaçlarıyla, ülke düzeyinde
teraslama seferberliğine geçilmeli, gerekli
kaynaklar sağlanarak katılımcı yöntemlerle
yaşama geçirilmelidir.
-Akarsuların yönetimi yabancı ülkelere
bırakılmamalıdır.
-Akarsu kullanımında tasarruf sağlanması
gerekçesi ile gündeme getirilen ve
sulamanın özel kesim işleticiliğine
bırakılması ile daha fazla kar etmek
amaçlarıyla, tasarruf bir yana daha fazla
su kullanımına yol açacak olan tasarımdan
vazgeçilmeli ve bu konudaki kamu
etkinliğinin artırılmasına çalışılmalıdır.
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-Yılda kırk elli bin hektarlarda kalan
yeni sulama yatırımı hızı ile sulanabilir
alanların tümünün sulanması için yaklaşık
yüz yıl gerekecektir. O nedenle, gerekli
mali kaynak sağlanarak sulama yatırımı
performansının en az bir iki kat artırılması
öngörülmelidir.
-Sulu tarımda "kısıtlı sulama yöntemi" ya
da "yan ıslatmalı sulama yöntemi" gibi
yeni teknikler yaygınlaştırılmalıdır.
-Su kullanımının denetlenemediği, aşırı su
kullanımı yaratan yüzey sulamalar yerine
su ekonomisi sağlayacak olan denetimli
basınçlı sistemlerin kullanımı zorunlu
kılınmalıdır. Bu sistemleri tercih etmeyen
üreticilerin sulamaları önlenmelidir.
-Gereksiz su kullanımına yol açan "sulama
alanı büyüklüğüne göre sulama ücreti
alınması" yöntemi, kesinlikle ürüne göre
değişen ve daha önemlisi "kullanılan su
miktarı ve ürün çeşidine göre değişen su
bedeli" yöntemi uygulanmalıdır.
-Devlet sulamaları yönetiminin üreticilere bırakılması gerekçesiyle, kamu
güdümünde oluşmuş ve büyük ölçüde ilçe
ve belediye yönetimleri etkisine bırakılmış
olan ve bu nedenlerle anti demokratik yapı
gösteren "sulama birlikleri" yöntemi terk
edilmeli, sulama yönetimleri bu amaçla
kurulmuş kooperatiflere bırakılmalıdır.
Kuraklık etkilerinin azaltılmasında etkin
olacak ikinci yöntemi Toprak Koruma
ve Arazi Kullanımı Kanununun titizlikle
uygulanması oluşturmalıdır.
-Hangi arazilerin ne amaçla
kullanılacağının doğru belirlenmesi ve
dolayısı ile toprakta su kullanımının rasyonel kılınması için, Kanunun öngördüğü
durum saptaması zaman yitirilmeden
yapılmalı, bu kapsamda öncelik ve ivedilikle toprak ve arazi etütleri tamamlanmalı,
haritalanmalı, veri tabanına dönüştürülmeli
ve kaynaklarımızın gerçekçi potansiyeli
ortaya çıkarılmalıdır.
-Yapılan etütlerle belirlenmiş arazi
sınıflamalarını esas alan bir yaklaşımla,
her sektör ve kesim için bağlayıcı olacak "ülkesel ve bölgesel arazi kullanım
planlaması"derhal yapılmalıdır. Bu
planlama kapsamında belirlenecek tarım
arazileri için de alt kategori belirlemeleri
yapılmalı, kesinlikle tarım amacı için
kullanılacak olan "mutlak, özel ürün, dikili
ve sulu tarım arazileri ile marjinal arazile-
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rin belirlenmesi, mutlaka özel korunması
gereken büyük ova alanlarının saptanması
ve su erozyonuyla ilgisi bakımından erozyona duyarh alanların ortaya çıkarılması"
çalışmaları Kanunun öngördüğü biçimde
yerine getirilmelidir.
-Arazi kullanımında rasyonellikle
verimliliği sağlamak ve toprağı korumak
için, sulu ve susuz koşullarda hangi bölgelerde nasıl bir ürün deseni uygulanacağını
tartışan ve özendirici yöntemlerle bunun
nasıl uygulanacağını ortaya koyan ülkesel
ölçekli bir "tarımsal arazi kullanım senaryosu" çalışması yapılmalıdır.
- Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi kapsamında hazırlanan ve
Çevre ve Orman Bakanlığı öncülüğünde
uygulanması gereken Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Eylem Programı ile ilişki
kurulmalı, çölleşmeyle ve kuraklıkla
mücadele süreçlerinin iç içe olduğu
unutulmamalıdır. Bu doğrultuda Kanunun
on beşinci maddesinde dile getirilen
"çölleşmeye maruz alanlarda ilgili kamu
kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılması" hükmüne işlerlik
kazandırılması için, Bakanlıkça çok daha
aktif bir rol üstlenilmelidir.
Tarımsal kuraklıkla kalıcı ve etkin bir
mücadelenin başarılması için, az su ile yetinen bitki çeşit ıslahı ile yetiştirme tekniği
araştırmaları da geliştirilmelidir.
Kuraklığın kalıcılaşmaya ve su
kaynaklarının hızla tükenmeye başladığı
bir dünya ve bir Türkiye'de, bitkisel üretim
açısından doğabilecek olası risklerin
azaltılması ve daha az su tüketimi ile
verimli üretim yapılabilmesi konuları,
tarımsal araştırma ve yetiştirme tekniği
geliştirme süreçlerinin, çok önemli ve
yaşamsal bir alanını oluşturmaktadır.
Ülkemizde uzun yıllardan bu yana her
iki doğrultuda da önemli çalışmalar
sürdürülmüş ve anlamlı sonuçlar
alınmıştır. Ancak, umulan yararların
sağlanması için çalışmaların kapsam
bazında genişletilmesi ve hızlandırılması
gerekmektedir.
-Sıcağa, kuraklığa dayanıklı ve az su tüketerek verimli kaliteli üretim gerçekleştiren
bitki ıslahı bu alanda yapılacak ilk iş
olmalıdır. Hem yağışı yetersiz hem de

sulama olanağı bulunmayan bölgeler için,
hububat ve baklagil gibi susuz koşullarda
da üretilen tarla bitkileri kapsamında
özetlenen nitelikleri elde etmeye yönelik
çeşit ıslahı yapılması, başta İç Anadolu,
geçit bölgeleri ve başka kimi bölgelerimiz
açısından yaşamsal önem taşımaktadır.
-Yaklaşık beş milyon hektar olan nadas
alanlarından maksimum yarar sağlayacak
ve nadası azaltacak bitkisel üretim desenlerinin ve yetiştirme tekniği araştırmalarının
gelişmesi gereklidir.
-Yetiştirme tekniği araştırmaları; "yağış
bilgi koşullu tarım, kısıtlı sulama, yarı
ıslatmalı sulama ve benzeri tarım ve yeni
sulama sistemleri ile damlama dahil denetimli ve daha ekonomik sulama yöntemleri
gibi konularda yoğunlaştırılmalıdır.
-Toprak neminin korunmasını, toprak
yüzeyinden buharlaşmanın azaltılmasını,
toprakta su tutulmasını ve toprak suyunun bitkilerce ekonomik kullanımını
sağlayacak toprak işleme yöntemleri
konusunda da araştırmalar yapılmalıdır.
-Kurağa, sıcağa dayanıklı ve az su tüketen
çeşit tohumlarını kullanan ve sulamayı
ekonomik kılan yöntemleri uygulayan
tarım üreticileri özel olarak desteklenmelidir.
-Toprak neminin korunmasına ve
buharlaşmanın azalmasına katkı
sağlayacak toprak işleme araçları bir başka
araştırma konusudur.
-Bakanlığın ana hizmet birimlerinden olan Tarımsal Araştırmalar Genel
Müdürlüğüne (TAGEM) bu konularda özel
bir görev verilmelidir.
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