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Kurak alanlarla ilgili yerel sorunların ve 
görüşlerin ele alındığı Drynet Projesi’nin 
Drynet’ten Haberler bülteninin beşinci 
sayısına hoş geldiniz. Bu sayıda iklim 
değişikliği ile ilgili güncel tartışmalar 
ve kurak alanlar üzerine etkileri, 
çölleşme süreçleri ve olası adaptas-
yon metodları üzerine odaklanıyoruz. 
Proje faaliyetlerini, kurak alanlardaki 
mevcut durumu, ileride yapılacak 
işbirliklerinden beklentileri ve projenin 
gidişatını tartışmak üzere 2009 Mart 
ayında Asya, Afrika ve Latin Amerika’da 
DRYNET bölgesel ağ toplantıları düzen-
lendi. Bu toplantılar, projeyle bağlantılı 
çalışmaların yanı sıra Kazakistan’da 
düzenlenen saha gezisi, Senegal’da 
geniş bir paydaş kitlesiyle düzenlenen 
açık konferans ve Bolivya’da çevresel 
iyileştirme üzerine gerçekleştirilen bir 
araştırmanın sunumu ile katılımcılara 
proje çalışmalarının da ötesinde bir 
ilham verdi. 

Bu üç toplantıdan ortaya çıkan tema-
lardan biri Drynet’in gelecekteki 
çalışmaları için oldukça önemli bir konu 
olan iklim değişikliği, kurak alanlarda 
yaşayanlara etkileri ve adaptasyon için 
farklı stratejiler üretilmesiydi. Şimdiden 
oldukça hassas ekosistemler olan kurak 

alanlar çok düşük ısı artışlarından ve 
yağış miktarındaki varyasyonlardan  
bile ağır bir şekilde etkilenecekler. Bu 
değişikliklerin sonucunda birçok bölge 
çölleşme ve arazi bozulumu sürecinden 
olumsuz olarak etkilenecek. Bu nedenle, 
iklim değişikliğinin etkileri ve adaptas-
yon stratejileri önümüzdeki yıllardaki 
çalışmalarımızda en önemli öncelikle-
rimizden olacaktır. 

Drynet ortaklarından:  Both ENDS, 
Hollanda - drynet@bothends.org

Afrika Bölgesel Toplantısı. Drynet ekibi Dakar'ın 
dışında bir çiftlik arazisini ziyaret ederken, 
Senegal - Maude Gentit 
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ÇöLLEŞME İLE MÜcADELE 
SözLEŞMESİ ÇERÇEvESİNDE 
HAzIRLANMIŞ GİRIŞİMLERDEN DoğAN 
SİNERjİLER

Çölleşme ile mücadelede çok 
uluslu çabalar neticesinde eylem 
programlarının uygulanmaya 
başlanmasından bu yana birçok yıl 
geçti. Bu süreçler kuraklığın etkile-
rinin azaltılması ve arazi bozulumunu 
yaşayan yerel halklar için hayatta kalma 
stratejilerinin oluşturulmasına yönelik 
farklı girişimlerin çalışmalarını da bera-
berinde getirdi.
Afrika, Asya ve Latin Amerika’nın 
çölleşme ve iklim değişikliğinden 
etkilenen ülkelerindeki bu girişimler 
öncelikli olarak tarımsal gelişim ve 
gıda güvenliği, doğal kaynakların 
koruma altına alınması ve korunması, 
su kaynakları yönetimi, etkili enerji 
kullanımı, bilgi ve iletişim gibi konulara 
odaklandı.
Bu girişimler, az gelişmiş ülkelerde 
Ulusal Uyum Eylem Programlarında 
öncelikli faaliyetler olarak belirlenen 
iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine 
karşı en acil ihtiyaçlara ve sorunlara 
çözüm getirmeyi hedefliyor. Afrika’da 
su kaynakları, gıda güvenliği, kurak 
alan ekosistemleri, ormancılık ve kıyı 
bölgeler öncelikli faaliyetler arasında 
yer alıyor.
İklim değişikliği sonucunda ortaya 
çıkan bu zorlukların aşılmasında, 
çölleşme ile mücadele ve iklim 
değişikliğine uyum arasında ayırım 
yapmak oldukça zor. Karbon emilimi ile 
sürdürülebilir arazi ve orman yönetimi 
gibi bazı çölleşme ile mücadele faali-

yetleri iklim değişikliğinin etkilerinin 
azaltılmasına da katkıda bulunuyor. 
Ayrıca, etkilenen gelişmekte olan ülke-
lerin yenilenebilir enerji teknolojilerine 
erişimini geliştirirken, fosil yakıtların 
kullanımından kaynaklanan sera gazı 
emisyonlarının azaltılmasına da katkı 
sağlanmış oluyor.  
İlgili tarafların İklim Değişikliği Ulusal 
Uyum Eylem Programlarında  ve 
Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem 
Programlarında belirtilen ihtiyaçlar 
ortak öncelik alanlarının ve bu önce-
likleri uygulamaya yönelik stratejilerin 
sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının 
benimsenmesi gerektiğini ortaya 
koyuyor. Metodları ve yaklaşımları 
farklı olan Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
(BMİDÇS) ve Birleşmiş Milletler 
Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 
(BMÇMS) programları aslında ortak bir 
amacı paylaşıyor: çölleşme ve iklim 
değişikliğinden etkilenen hassas ve 
yoksun insanların yaşam şartlarının 
iyileştirilmesi. Tüm bu eylemlere ivme 

kazandırmak için uyum programlarının, 
Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem 
Planları çerçevesinde başlatılmış faali-
yetlerin yaygınlığını ve uygulanırlığını 
artırması gereklidir. Bu yaklaşım, 
sözleşmelerden doğan eylemleri 
tekrarlamadan ve halihazırdaki finansal 
kaynakları kullanarak farklı aktörler 
ve enstitüler arasındaki işbirliğini 
destekleyecek ve gelişmekte olan 
ülkelerin kurak alanlarında yaşayan ve 
varoluşlarını doğrudan doğal kaynak-
lara bağlı sürdüren yoksun kesimlerin 
de ihtiyaçlarına etkili bir biçimde karşılık 
verecektir. Çölleşmeyle Mücadele 
Sözleşmesi’nin getirisi olan sinerjiler ve 
modeller, iklim değişikliğine uyumda 
gözonuna alınması önerilen unsurlardır.  

Drynet ortaklarından: Emmanuel S. 
Seck,
ENDA TM, Senegal (Üçüncü Dünyada 
Çevresel Gelişim Hareketi)
- “Çevresel Enerji Gelişimi”

Drynet'ten Haberler

İklim Değişikliğine 
Uyum
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Uyumun fiili ve 
kavramsal
tehditlerine 
direnebilecek miyiz?

Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli (IPcc) tarafından iklimin hızla 
değiştiğinin ve bu değişikliğin has-
sas bölgelerde yaşayan halkları daha 
ciddi bir biçimde etkileyecek olmasının 
kabul edilmesi, uyumu küresel gün-
demde öncelikli bir noktaya getirmiştir. 
Bu durum kalkınma politikaları ve 
uygulamalarına nasıl yansıyacaktır? 
Mevcut koşullar ve fiziksel çevremiz 
değiştikçe, yaşayan canlıların ve 
toplumların da oluşan yeni koşullara 
ayak uydurmak ve hayatta kalabilmek 
için değişmesi gereklidir. İnsanların nite-
likleri, kabiliyetleri ile akılsal ve duygu-
sal özellikleri doğrultusunda değişime 
verdikleri olumlu tepkiyi “uyum kapa-
sitesi” olarak tanımlayabiliriz. Bir başka 
deyişle, uyum kapasitesi, yaşayan sos-
yal-ekolojik sistemlerin değişen iç ta-
leplere ve dış etkenlere adapte olabilme 
kabiliyetidir. 
Kurak alanlarda tarıma ve hayvancılığa 
dayalı yaşayan halklar, hayatta kalmayı 
ve gelişmeyi sağlayabilirlerse, kendi 
kaynaklarını ailesel ve geleneksel 
alışkanlıkların ötesinde, geçmiş bilgi 
ve deneyimlerine dayanarak yönetmek 
zorunda kalacaklardır. Hangi koşulların 
hassas ekosistemlerde yaşayan bu 
halkların gerçekleşen değişime uyum 
sağlamasına yardımcı olacağını 
anlamamız ve bu bilgiyi politikalarımızı 
ve uygulamalarımızı şekillendirmek için 
kullanmamız gereklidir.  
Hassas ekosistemlerde yaşayan halklara 
para ve maddi kaynaklar sağlanması, 

onların direncinin arttırılması için yeterli 
değildir. Uygunsuz yardımlar çiftçilerin 
kendi kendilerine yetebilirliklerine ve 
dirençlerine zarar verebilir. Kopenhag 
sonrası uyum gündemi insanların 
direncini arttırmalı ve çevresel hiz-
metleri korumalıdır. Kurak alanlarda 
yaşayan halkların direncini ve sorun 
çözme kapasitelerini garanti altına 
almaya yönelik maddi kaynaklara 
odaklanmak hayati önem taşır. önceki 
dönemlerde iyi kalkınma uygulamaları 
olarak tanımlanan uygulamalar “uyum 
dönemleri” için daha fazla anlam 
taşımaktadır. Uyum dönemlerinde yerel 
ekosistem ve sosyal sistemlere ilişkin 
akılcı bilgi ile desteklenen ve yerel 
halkların tam katılımını uygulamalı 
araştırmalarla garanti altına alan yerel 
kaynaklara dayalı sürdürülebilir kaynak 
yönetimi yaklaşımları benimsenmelidir. 
Etkilenmiş halkları içermeyen analiz-
lere ve teknolojilere dayalı “Çözümler” 
başarısız olacaktır. Bu durum 
gerçekleşirse başarızlıktan etkilenen 
halkların sorumlu tutulmaması 
gerektiğini şimdiden bilmeliyiz. 

Drynet ortaklarından: Noel oettle,
EMG, Güney Afrika
Makalenin tamamı için lütfen web 
sitemizi ziyaret edin:
www.dry-net.org

04 - 15 Mayıs 2009  cSD (Sürdürülebilir 
Kalkınma Komisyonu) -17 oturumu, 
New York, Amerika.
cSD-17, üçüncü uygulama politika 
oturumu aşaması aşağıdaki tematik 
konulara odaklanacaktır: Afrika,  Tarım,  
Kuraklık & Çölleşme,  Arazi, Kırsal 
Kalkınma. Drynet cSD-17’ye bir yan 
etkinlik ile katılım sağlayacaktır. 
Daha fazla bilgi için: www.un.org/
esa/dsd/csd/csd_csd17.shtml

21 - 22 Mayıs 2009  Çevre & Ekonomi: 
Boşluğa Dikkat Etmek, cape Town, 
Güney Afrika.
Bu konferansın kapsamı kaynak ekono-
misinin doğal kaynak yönetimine 
uygulanışıdır. Aynı zamanda 
biyoçeşitlilik koruma ekonomisi, su 
kaynakları yönetimi, tarımsal kaynak-
lar yönetimi, iklim değişikliği ve deniz 
kaynakları yönetimini ele alacaktır.
Daha fazla bilgi için: www.capeaction.
org.za/index.php?c=events&P=2

01 - 03 Haziran 2009
E-biyosfer Konferansı -  Biyolojik 
Çeşitlilik Bilişimleri  Uluslararası 
Konferansı, Londra,  Birleşik Krallık.
Biyolojik Çeşitlilik Bilişimleri farklı 
sınıflardaki biyolojik çeşitlilik verilerini 
bilim ve toplum kullanımına çevrimiçi
kullanılabilir olarak sunan yeni bir 
daldır. Bu konferans Biyolojik Çeşitlilik 
Bilişimlerindeki başarıların, kapasitelerin 
ve kullanımların altını çizecek ve 5-10 
yıllık bir araştırma yol haritası
oluşturmak için veri toplanmasını 
sağlayacaktır.  Daha fazla bilgi için: 
www.e-biosphere09.org

Uluslarararası
Takvim 2009

Drynet'ten Haberler



Körfez ülkeleri Hindistan, Pakistan, 
Sudan gibi ülkelerden büyük miktar-
larda dişi deve alımı yapmaktadırlar.  

Dünya üzerindeki develerin büyük 
bir kısmının sahipleri hala Afrika ve 
Asya’nın en sıcak ve ücra bölgele-
rinde yaşayan insanlardır. Açıkcası, bu 
insanların ellerinde önemli bir kay-
nak vardır ama bu kaynağın verimli 
olarak kullanılabilmesi ve hayvanların 
ekonomik potansiyelleri konusunda 
bilinçlendirilmeleri, örgütsel güçlenme 
ve eğitim, teknolojik destek ve süt 
dışında deve sütü, yün, deri ve kağıt 
gibi diğer deve ürünlerinin de işlenmesi 
için gerekli altyapının oluşturulması için 
çeşitli bilgilere ihtiyaç vardır. Drynet’in 
Hindistan ortağı Lokhit Pashu-
Palak Sansthan, Avrupalı bir Drynet 
ortağı olan LPP’nin de desteğiyle Tar 
Çölü’ndeki deve üreticilerini destek-
lemekte ve bu geleneksel varlıktan 
belirgin faydalar sağlamaktadır. Ancak; 
daha yapılması gereken çok şey 

Khaba'da Deve Sütü Sağımı 

Herkesçe bilinen çöle uyumu ile deve, 
küresel ısınmaya dayanıklı en donanımlı 
yerel hayvandır. 

Etiyopya’nın Borana meraları gibi yük-
sek atmosferik c02 hacminin, meraları 
çalı vejetasyonlarına çevirdiği  alan-
larda şimdiden büyükbaş hayvanların 
yerini almaktadır. Develer, büyükbaş 
hayvanların aksine yüksek sıcaklıklarda 
süt üretimi için enerji-yoğun 
havalandırmaya ihtiyaç duymazlar.

Deve yarışlarının Körfez’de büyük 
bir endüstri olduğu bilinirken, deve 
sütünün ekonomik potansiyelinden 
çok daha az söz edilmektedir. Ancak, 
deve sütünün içeriğinde bulunan 
bir maddenin insülinin etkilerini 
uyardığının keşfedilmesi ve diyabet 
hastalığında alternatif bir tedavi olarak 
kabulünün ardından, Birleşik Arap 
Emirliklerinde paketlenmiş deve sütüne 
olan talep son zamanlarda oldukça 
artmıştır. Çölün beyaz altını olarak 
kabul edilen deve sütü aynı zamanda 
bağışıklık sistemini güçlendiren mad-
deler içermekte ve  tüberküloz ve hatta 
kanser gibi hastalıkların tedavisinde 
kullanılmaktadır. Ayrıca laktoz has-
sasiyeti olan kişiler tarafından da 
rahatlıkla tüketilmektedir. Deve sütüne 
olan talep, Dubai’nin deve mandırası 
camelicious’un deve sütü tozuyla 
üretim yapan Avusturya’lı bir çikolata 
üreticisiyle ortak bir girişim başlatması 
ile birlikte artmıştır. Bu sebeplerle, 

Deve: 

vardır ve bu STK çabalarının hedefe 
ulaşması için muhakkak hükümet 
politikaları tarafından da desteklen-
mesi gerekmektedir. Bu girişimler, 
sadece zengin Körfez ülkelerinin değil 
kurak alanlardaki yoksul insanların 
da faydalanması için Pakistan, İran ve 
diğer Güneybatı Asya ülkelerinde de 
tekrarlanmalıdır.

Drynet ortaklarından: 
Ilse Köhler-Rollefson, LPP, Almanya

Drynet'ten Haberler

Bu bültenin elektronik versiyonu

için veya yayınlanan makale-

lerle ilgili daha fazla detay için                             

www.dry-net.org adresini ziyaret 

edebilir veya drynet@bothends.org 

adresinden bizimle temasa geçebi-

lirsiniz. 
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Hava Dairesi Başkanı Mustafa Şahin 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
ve Türkiye'deki Uygulamarı konu-
sunda bir sunum yaptı. Çevre ve 
orman Bakanlığı, Ağaçlandırma Genel 
Müdür Yardımcısı İsmail Belen Arazi 
Bozulumu, Arazi Kullanım Değişikliği 
ve ormancılık konusunda Türkiye’de 
yapılan çalışmalarla bilgili katılımcıları 
bilgilendirdi.

Birleşmiş Milletler ortak Programı 
Yöneticisi Atila Uras ise gerçekleştirdiği 
sunumda Türkiye'nin İklim Değişikliğine 
Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi 
Projesini tanıttı. İklim Değişikliği 
ve Kuraklık ile İklim Dostu Tarım 
konularında yapılan çalışmalar ile ilgili 
olarak Pankobirlik APK Müdür Yardımcısı 
Dr. Figen Ar katılımcıları bilgilendirdi. 

Çalıştayın ikinci oturumunda, 
Prof. Dr. Murat Türkeş Su Kaynaklarının 
Sürdürülebilirliğinin İklim Değişikliği/
Değişkenliği ve Kuraklık Açısından 

Değerlendirilmesi konusunda bir sunum 
gerçekleştirdi.  Namık Kemal Üniver-
sitesi ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü 
öğretim Üyesi Prof Dr. cemil cangir 

İklim Değişikliği ve Çölleşme ya da 
Toprak/ Arazi Bozulumunun Türkiye’deki 
Boyutları ve Çölleşme İle Mücadele 
Sözleşmesi konusunda bir sunum 
gerçekleştirdi. Çukurova Üniversitesi, 
ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Selim Kapur ise 
 Global Isınma, Kuraklık, Karbon Denge-
si, Arazi ve Su Yönetimi konularındaki 
çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden  Mühendis Burak 
Şen İklim Değişikliği ve Tarımsal Uyum 
Seçenekleri konusunda gerçekleştirdiği 
sunumda Seyhan Havzası'nda etkin 
yağış  ve referans bitki su tüketiminde 
tahmini değişim konulu araştırmasını da 
katılımcılarla paylaştı. REc Türkiye
Proje Yöneticisi Hande özüt ise 
gerçekleştirdiği sunumda İklim 
Değişikliği ve Etkileri Konusunda Sivil 
Toplumun Bilinçlendirilmesi konusunda 
yapılan çalışmalar konusunda bilgi 
verdi. 

Çalıştayın son bölümünde gerçek-
leştirilen tematik grup çalışmalarında 
katılımcılar 3 gruba ayrılarak 

- İklim değişikliği, kuraklık ve 
çölleşme konulu küresel ve bölgesel 
antlaşmaların Türkiye’ye yansımaları, 
politikalar ve önlemler, 
- "İklim Değişikliğinin Arazi Bozu-
lumuna Etkileri ve Tarımda Uyum 
Seçenekleri” konusundaki bilimsel 
yöntem, yaklaşım, teknik ve teknoloji-
lerin değerlendirilmesi ve Türkiye’deki 
çalışma ve projeler 
-  Tarımda uyum seçenekleri konu-
sunda Türkiye’de kurumlararası işbirliği 
ve eşgüdümün sağlanması, kapasite 
geliştirme, halkın eğitimi ve bilinçlendi-
rilmesi konularında fikir alışverişinde 
bulundular ve olası çözümleri tespit 
ettiler.

Drynet'ten Haberler

TÜRKİYE'DEN HABERLER

İsveç, Göteborg merkezli bir sivil toplum 
kuruluşu olan Air Pollution and climate 
Secreteriat (Airclim) tarafından sağlanan 
fon ile TEMA  vakfı tarafından uygulanan 
“İklim Değişikliğinin Arazi Bozulumuna 
Etkileri ve Tarımda Uyum Seçenekleri
Politika ve Bilinçlendirme Projesi” 
kapsamında, 17 Nisan 2009 tarihinde 
Ankara’da “İklim Değişikliğinin Arazi 
Bozulumu Üzerine Etkileri ve Tarımda 
Uyum Seçenekleri” Çalıştayı düzenledi.  
Çalıştaya ilgili bakanlıklar ve sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri  ile akademisyen-
ler olmak üzere 35 kişi katılım sağladı. 

Açılışını TEMA vakfı Mütevelli Heyeti 
Üyesi Ümit Gürses’in yaptığı Çalıştay 
kapsamında öncelikli olarak Çanakkale 
18 Mart Üniversitesi coğrafya Bölüm 
Başkanı Murat Türkeş  İklim Değişikliğini 
genel olarak tanımlayarak; Dünya’ya ve 
Türkiye’ye  olası etkilerini katılımcılarla 
paylaştı.  

Toplantının ilk oturumunda  Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (UNFccc) Ulusal odak 
Noktası, Çevre ve orman Bakanlığı 

İklim Değişikliğinin 
Arazi Bozulumu 
Üzerine Etkileri 
ve Tarımda Uyum 
Seçenekleri Çalıştayı
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REGIoNAL NEWS

Dünyada okyanus ve yer küreden sonra 
en büyük 3. Karbon havuzu topraktır
Toprakta organik karbon bağlanması 
toprağın verimliliğini ve su tutma 
kapasitesini artırdığı gibi atmosfer-
deki karbonun toprak bünyesinde de 
birikmesini sağlar.

Topraktaki toplam karbon tutulması, or-
ganik madde düzeyleri, topraktaki bitki 
besin maddeleri, bitki ve hayvan türle-
rinin durumu ve türlerindeki değişimin 
belirlenerek sürdürülebilir alan yönetimi 
ve  bunun küresel ısınmanın önlenme-
sine katkısını ortaya koyacak araş-
tırmalar yapılmaktadır.

Akılcı toprak işleme yöntemleri ve 
arazi kullanımı planları toprakta karbon 
depolanmasını, aksi uygulamalarsa 
topraktan atmosfere daha çok kar-
bon dioksit salınımına neden olur. 
Doğru tarım tekniklerinin tanıtılması, 
yaygınlaştırılması ve akılcı toprak 
işleme teknikleri ile topraktaki kar-
bon depolaması artırılarak toprak 
verimliliğinin artmasına ve küresel 
ısınmasının etkilerinin azaltılmasına 
katkı sağlanabilir.

Küresel Isınma ve
İklim Değişikliği

Reşat Uzmen

"Küresel ısınma ve iklim değişikliği" 
ile ilgili konular son zamanlarda gün-
demin önemli bir parçasını oluşturuyor.  
Şiddetli fırtınalar, hava sıcaklıklarında 
değişiklikler, eriyen buzullar, şiddetli 
kuraklık ve susuzluk gibi haberler 
kavram kargaşalarına sebep oluyor. 
İklim değişikliği insanlığı küresel bir 
felakete mi götürüyor? Sıkça bahsedilen 
"sera etkisi, sera gazları" nedir? İklimler 
gerçekten değişiyor ve biz insanlar bu 
değişimde ciddî bir sorumluluk mu 
taşıyoruz? Bu kitap "küresel ısınma ve 
iklim değişikliği" ile ilgili bu sorulara, 
tamamen en son bilimsel verilere day-
anarak cevap vermeye çalışıyor.

Drynet'ten Haberler

RAFLARDAN...

Acayip Havalar’ın ardından Açık Radyo 
Kitapları’nın ikinci kitabı. Karbon 
kirliliğinde ve küresel ısınmada bireyler 
olarak hepimizin sorumluluğu var. Kar-
bon Ayak İziniz, gezegenimizin karbon 
kirliliğininin engellenmesi, sorunun 
değil çözümün parçası olmanız için 
hazırlanmış bir kılavuz. 
Bu kitap sadece bir çeviri değil. Neşet 
Kutluğ kitabı Türkçeye çevirirken, 
metni Türkiye’ye uyarladı ve bölümler 
yazdı. Bu yüzden Karbon Ayak İziniz 
aynı zamanda Türkiye’nin mevcut e-
nerji, üretim ve tüketim altyapısıyla ilgili 
olarak başvuralabilecek önemli bir bilgi 
kaynağı. 

Karbon Ayak İzimiz

Mark Lynas
Neşet Kutluğ

TEMA Gönüllüleri Dünya’nın Doğum 
Günü’nü Kutladı

22 Nisan tarihi, 1970 yılından bu yana 
Dünyanın sembolik doğum günü olarak 
kabul ediliyor ve dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de kutlanıyor. 2010 yılında 
40’ncı kez kutlanacak olan Dünya 
Günü’nün 2009 yılı ana teması “Yeşil 
Nesil” olarak belirlendi. Buna göre yeşil 
bir neslin yaratılabilmesi için öncelikle 
yerine getirilmesi gerekli ilkeler: 

- Harekete geçmek, 
- Sivil katılım ve
- Yeşil Kuşağın 3 temel prensibini savun-
mak olarak öne çıkıyor. 
Bu temel prensipler;
- Fosil yakıtlara olan ortak bağımlılıktan 
kurtularak yenilenebilir enerjiye geçil-
mesi, 
- Sürdürülebilir tüketim için bireylerin 
sorumluluklarını üstlenmeleri, 
- Yeşil bir ekonomi inşa ederek yeşil 
meslekler oluşturulması ve küre-
sel eğitim sisteminin buna göre 
dönüştürülmesi.
 
TEMA Gönüllüleri de üzerlerine düşen 
sorumlulukları yerine getirmek üzere 
22 Nisan Dünya Günü’nde 30.000 servi, 
sedir ve karaçam fidanını dünyamıza 
hediye ettiler. Türkiye İş Bankası 
tarafından yürütülen ve bugüne kadar 
ülkemizde gerçekleştirilmiş en yaygın 
kurumsal ağaçlandırma çalışması olan 
“81 İlde 81 orman” projesi kapsamında  
22 Nisan 2009, Çarşamba günü 
Ankara Elmadağ’da 30.000 fidanı top-
rakla buluşturdular.  Törene, İş Bankası 
Genel Müdürü, TEMA vakfı Yönetim 
Kurulu Üyesi Ersin özince, TEMA onursal 
Başkanı Hayrettin Karaca, Çevre ve or-
man Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Genel Müdürü Hanifi Avcı, 
Ankara valiliği ve Büyükşehir Belediyesi 
yetkilileri, TEMA Gönüllüleri ve Yavru 
TEMA’lılar katıldılar.

22 Nisan,
Dünya Günü
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açısından da ele alınabilir. Bugünkü 
koşullar altında, yaklaşık 1 milyar insan 
yetersiz beslenmektedir. Temel olarak, 
dünya nüfusunun büyümesine ve bazı 
ülkelerde de gelirlerin artmasına bağlı 
olarak, gıda tüketiminin gelecek 30-40 
yıllık dönemde ikiye katlanacağı bek-
leniyor. Konuyla ilgili çalışmalar, küre-
sel tarımsal üretimin, iklimdeki küçük 
değişiklikler için (örneğin küresel ortalama 
yüzey sıcaklığı değişikliklerinin yalnız 
birkaç °c olması durumunda), temel üre-
time göre sürdürülebileceğini gösterme-
ktedir. Ancak, iklim değişiklikleri nedeni-
yle toplam üründeki ve üretkenlikteki 
değişiklikler, bölgesel ve yöresel olarak 
önemli düzeyde değişecek ve buna bağlı 
olarak da üretim deseni değişebilecektir. 

Bireşim ve öneriler
Türkiye’nin fiziki coğrafya özellikleri ile ik-
lim değişikliği ve değişkenliği, kuraklık ve 
çölleşme özellikleri ve onlardan etkilenme 
eğilimlerine ilişkin bilimsel çalışmaları ve 
konuyla ilgili öngörüleri dikkate alarak, 
iklim değişikliğine uyum ve karşı önlem-
ler kapsamında Türkiye için aşağıdaki 
değerlendirmeler ve öneriler yapılabilir:

(1) Türkiye, sahip olduğu iklim ve özellikle 
de yağış klimatolojisi özellikleri yüzünden, 
su kaynakları açısından zengin bir ülke 
değildir. Bu yüzden, 1970’li yılların başın-
dan beri orta ve doğu Akdeniz havzasında 
ve Türkiye’de sürmekte olan kuraklaşma 
eğiliminin kuvvetlenebileceği olasılığı da 
dikkate alınarak, gelecekte karşı karşıya 
kalınabilecek olan ciddi su sıkıntısının 
önüne geçmek için, yasalarla desteklenen 
gerçekçi su politikalarının oluşturulması 
ve ivedilikle hayata geçirilmesi gerekir.
(2) Tarımda geleneksel sulama yön-
temlerinin yerine, sızma ve buharlaşma 
yoluyla su kaybının en az olduğu 
basınçlı-kapalı borulu sulama yöntem-
lerinin (yağmurlama ve damla sulama 
uygulamalarını içerir) kullanılması özendi-
rilmeli ve bu yöntemleri kullanmak isteyen 
üreticilere uygun finansman destekleri 
sağlanmalıdır.
(3) İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin en 
önemli sonuçlarından biri , Türkiye’de or-
man yangınlarının şiddetinde, süresinde 
ve etki alanında ortaya çıkabilecek olan 
artışlardır. 
(4) Egemen iklim koşullarının ve gözlenen 
iklimsel değişimlerin yanı sıra, artan 
sera etkisine ve ormanların yok edilmesi 

Drynet'ten Haberler

Fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı 
değişiklikleri, ormansızlaşma ve sanayi 
süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri, sera 
gazlarının atmosferdeki birikimlerinin 
sanayi devriminden beri hızla artmasına 
neden olmuştur. Bu ise, Yerküre’nin enerji 
dengesini değiştirmekte (pozitif ışınımsal 
zorlama) ve atmosferin yeryüzüne yakın 
katmanlarını ısıtmaktadır. 
İklim değişikliğinin, örneğin sıcaklıkta 
küçük artışlar olması durumunda, orta 
ve yüksek enlemlerde tarımsal üretimin 
artması ve kış ölümlerinin azalması gibi 
bazı olumlu sonuçları bulunmasına 
karşın, etkilerin çoğu, özellikle uç hava 
olaylarındaki bir artış karşısında olumsuz-
dur ve pek çok doğal sistem ve çoğu insan 
bu değişikliklerden olumsuz olarak etkile-
nir. İklim modellerinin ürettiği kestirimler, 
iklim değişikliğinin etkileri açısından özetle 
aşağıda verilenleri içerir:

• Su açığının bulunduğu birçok alanda, 
özellikle tropikal ve subtropikal (Akdeniz 
havzasını ve Türkiye’yi de içerir) bölge-
lerde, su varlığında bir azalma
• Sıcaklıktaki herhangi bir artış için, tropikal 
ve subtropikal bölgelerin çoğunda, 
tarımsal üretkenlikte bir azalma;
• Isı stresi ölümlerinden ve salgın 
hastalıklardan (malarya, bulaşıcı humma, 
kolera, vb.) etkilenen insan sayısında bir 
artış;
• Artan kuvvetli yağış olayları ve deniz sevi-
yesi yükselmesi nedeniyle, taşkın riskinde 
on milyonlarca insanı ilgilendiren yaygın 
bir artış;
• Özellikle buzullar, mercan resifleri ve 
atoller, mangrovlar, polar ve alpin ekosis-
temler gibi bazı doğal sistemlerde önemli 
ve çoğu kez geriye dönüşü olmayan ya da 
onarılmaz hasarlar;
• Bazı duyarlı türlerin yok olma ve biyolojik 
çeşitliliğin kaybolma tehlikesinde bir artış.

Konu tarımsal üretkenlik ve gıda güvenliği 

gibi öteki insan etkinliklerine bağlanan 
küresel iklim değişikliğinin, Türkiye’de su 
kaynakları, kuraklık ve çölleşme üzerin-
deki olası etkileri, sürekli izlenmeli ve 
değerlendirilmelidir.
(5) İklim değişikliğinin su kaynakları 
ve çölleşme üzerindeki olası etkile-
rine ilişkin seçenekler, var olan su ve 
arazi kaynaklarının daha etkili, akılcı 
ve ekonomik yönetimini, ormanların 
korunmasını, toprakta, biyolojik üretken-
lik ve çeşitlilikte ve bitki örtüsündeki 
değişiklikler gibi çölleşmenin başlıca 
göstergelerinin izlenmesini ve kuraklık 
öngörü sistemlerini içermelidir.
(6) Yeraltı su kaynaklarının aşırı kullanım ve 
yanlış yönetiminden kaynaklanan sorunlar, 
bilimsel olarak ortaya konmalı, izlenmeli, 
uygulanabilir ve ciddi yasal düzenlemeler-
le denetim altına alınarak çözümlenmelidir. 
(7) Gelecekteki daha sıcak ve kurak koşullar 
dikkate alınarak, daha kurakçıl ve sıcak 
koşullara uygun tarımsal bitki çeşitleri 
belirlenmeli; konuyla ilgili özellikle adap-
tasyon (uyum) konusunda araştırma 
projeleri geliştirilmeli ve bunlar desteklen-
melidir.
(8) Sürdürülebilir tarım ve ormancılık 
ilkeleri uygulanmalı; tarım ve orman 
arazilerinin amaç dışı kullanımı önlenmeli; 
ormanların birer karbon yutağı olduğu da 
dikkate alınarak, ormanlaştırma, yeniden 
ormanlaştırma, erozyon denetimi ve çayır/
mera iyileştirmesi için bütçeden yeterli 
kaynak aktarılmalıdır.
(9) Ulusal, bölgesel ve yöresel ölçek-
lerde ciddi bir biçimde hazırlanacak ve 
uygulanması yasal olarak desteklenecek 
olan, kuraklığa açık coğrafi alanların ve 
sosyoekonomik sektörlerin belirlenmesini, 
kuraklığı açıklama ve gerektiğinde kuraklık 
alarmı da verilebilmesini sağlayacak yetkili 
kurumları da içeren bir Kuraklık Yönetimi 
Planı mutlaka yaşama geçirmeli ve 
uygulamalıdır.
(10) Çağdaş bir Kuraklık Yönetim Planı’nın 
en önemli öğelerinden olan kuraklık (afet) 
analizi ve izlemede çok yaygın olarak 
kullanılan kuraklık indislerinin çoğu, sektör 
ve sistem temelli olduğu için, kuraklığı 
çözümlemek, nitelendirmek ve izlemek 
için, çok değişkenli ve çok amaçlı indisler 
kullanılmalıdır.

Prof. Dr. Murat Türkeş
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
coğrafya  Bölüm Başkanı

Su Kaynaklarının 
Sürdürülebilirliğinin 
İklim Değişikliği/
Değişkenliği ve 
Kuraklık Açısından 
Değerlendirilmesi
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İklim Değişikliği ve AB Politikaları 
Sempozyumu

28-30 Mayıs 2009 
Tekirdağ

ziraat Mühendisleri odası
http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/

etkinlik_detay.php?kod=10351

Küresel Isınma Kurultayı
7 Mayıs 2009

İstanbul
Türkiye Gazeteciler cemiyeti

http://kureselisinmakurultayi.com/

I. Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu
16-18 Haziran 2009

Konya
Konya Toprak ve Su Kaynakları 

Araştırma Enstitüsü
http://www.kongre.net/kongre.

php?kongre=1365

olduğudur. Koyun Yumağı toprakta su 
tutma kapasitesini ve toprağın mineral 
madde oranını artırma ve yetiştiği alan-
da kendinden sonra habitat oluşturma 
özelliğine sahiptir. Bu özelliği ile 
Koyun Yumağı bitki yetişmeyen maden 
ocakları da dahil olmak üzere tahrip 
olmuş tüm marjinal alanların bitkilendi-
rilmesinde ve çayır meraların ıslahında 
kullanılacak çok yıllık bir bitki türü olup, 
köklenme kabiliyetiyle erozyonu azaltıcı 
etkisi bakımından önemlidir.

Bu araştırma sonuçları ışığında TEMA 
vakfı Sivas bölgesinde Yem Bitkileri 
Araştırma İstasyonu'nda görev ya-
pan ziraat mühendisleri ile  bir proje 
hazırlığına başlamıştır. Projede amaç; İç, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgele-
rinde iklim değişimine uyumlu, 
kuraklığa ve marjinal toprak 
koşullarına dayanıklı, bozulmuş mera 
alanlarında erozyonun azaltılması için 
kullanılabilecek materyal geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılmasıdır. Proje mater-
yali olarak kullanılacak Koyun Yumağı, 
doğada kendi mevcudiyetini devam 
ettirmek suretiyle bulunan, tohum 
üretimi olmayan bir bitkidir. Proje ile 
iklim değişimine uyumlu, kuraklık 
ve susuzluğa dayanıklı ekotipte 
Koyun Yumağı fideleri sera ortamında 
yetiştirilecek ve klonlama ile çoğaltılarak 
tohum üretilecektir. Elde edilen to-
humlar tahrip olmuş mera alanlarında 
erozyonla mücadele için kullanılacak ve 
benzer alanlarda kullanılması için model 
oluşturacaktır.

Tuğba Uğurtaş
TEMA vakfı

ziraat Yüksek Mühendisi

Drynet'ten Haberler

Küresel ısınma, İklim değişikliği ve yanlış 
arazi kullanımı nedenleriyle, arazilerin 
bozulumu her zamankinden daha hızlı 
gerçekleşmektedir. Erozyon (toprak 
aşınımı), toprağın aşınmasını önleyen 
bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu, ko-
ruyucu örtüden yoksun kalan toprağın 
su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve 
taşınması olayıdır. Erozyonun tamamen 
önlenmese de hızını azaltabilecek veya 
kontrol altına alınmasını sağlayacak 
yöntemlerden biri bozulmuş ve tahrip 
olmuş toprakların yüzeyini uygun bitki-
lerle bitkilendirmekdir. Aşırı otlatmaya 
dayanıklı, marjinal alanlarda yaşam 
kabiliyeti olan ve iklim değişimine uyum 
sağlayabilecek, kendini çabuk yenileye-
bilen, gelişmiş kök yapılarıyla toprağı 
sıkı tutan, su ve rüzgâr erozyonuna karşı 
koruma sağlayabilen ve toprağa organik 
madde kazandıran türlerle meraların bit-
kilendirilmesi erozyonun şiddetini büyük 
ölçüde azaltacaktır.

Sivas bölgesinde yaklaşık 13 yıldır 
yapılan inceleme ve ön araştırmalardan 
elde edilen sonuç; mera ıslahında, 
kuvvetli kök sistemi oluşturması, iklim 
değişimine çabuk uyum sağlaması, 
olumsuz iklim koşullarına dayanıklılığı 
ve üretim kolaylığı açısından en uygun 
bitkinin Koyun Yumağı (Festuca ovina) 

İklim Değişimine 
Uyumlu, Kuraklığa 
Dayanıklı Mera Islah 
Bitkilerinin Erozyona 
Etkisi

ETKİNLİKLER

DRYNET bülteni ile ilgili soru
görüş ve önerileriniz için;

İletişim

TEMA vakfı
Pınar Aksoğan

pinar.aksogan@tema.org.tr
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