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Drynet'ten Haberler
Kurak alanlara gelecek sunan küresel bir girişim
Drynet tüm dünyadan 15 ortağın çölleşme ile mücadele için yürüttüğü ortak bir girişimdir

Drynet II Projesi Ulusal Strateji Toplantısı
14 Aralık 2012, Ankara
DRYNET II Projesi kapsamında 14 Aralık
2012 tarihinde Ankara Gordion Otel’de
Ulusal Strateji Toplantısı gerçekleştirildi.
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesi (UNCCD) Sekreteryasından
Sivil Toplum İlişkileri Uzmanı Marcos Montorio'nun da katılımıyla
gerçekleştirilen
toplantıya,
kamu
kuruluşları, araştırma enstitüleri ve çeşitli
sivil toplum kuruluşlarından aralarında
yerel TEMA temsilcilerinin de bulunduğu
toplam 27 kişi katıldı. Katılımcılar hem
yapılan sunumlar ile çölleşmeyle mücadele konusunda yerelde uygulanan
çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde
bulundu hem de uluslararası alanda son
gelişmeler hakkında bilgi edindi. İsviçre
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Drynet projesinin 2. ayağı Drynet II
2013 yılının Aralık ayında sonlanıyor.

Toplantıda projenin son yılında yapılacaklar
ve Drynet ağının 2013 yılı sonrasına
taşınabilmesi için gerekli adımlar hakkında
görüşüldü. TEMA Vakfı Genel Müdürü ve
İcra Kurulu Üyesi M. Serdar Sarıgül'ün açılış
konuşması sonrasında Rio+20 sonrası Sıfır
Net Arazi Bozunumu ve UNCCD kapsamında
STKların yer alabileceği oluşumlar hakkında
bilgi verildi. Çölleşme ile Mücadele Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
İsmail Belen 'Türkiye'de yapılan çalışmalar',
Konya Toprak Su ve çölleşme ile Mücadele
Araştırma İstasyonu Müdürlüğünden Osman Mücevher 'Karapınar ve Rüzgar Erozyonu', Başak Ekolojik Yaşam Derneğinden
Dernek Başkanı Hayrettin Demirpolat ''Top-
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rak İşlemesiz Tarım çalışmaları', Doğa
Derneği'nden Süreyya İsfendiyaroğlu
'Güney Fırat Vadisi Birecik Bozkırları
Önemli Doğa Alanları Koruma Çalışmaları',
Trakya Kalkınma Derneğin'den Hande Demiral 'Trakya ve Yeşil Büyüme' konularında
sunum yaparak deneyimlerini paylaştılar.
2013 yılı
ve sonrasında yenilikçi
iletişim kanalları ve bilgi paylaşımı
konusunda öncelikli konuların da
tartışıldığı toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi proje websitesinde bulabilirsiniz.
(http://www.tema.org.tr/drynet/)
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ÇÖLLEŞME
İLE MÜCADELE ULUSAL
GLOBAL NEWS
STRATEJİSİ

RAFLARDAN
DÜNYANIN DURUMU 2012

Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin
2007 yılında yapılan Sekizinci Taraflar
Konferansında, 2008-2018 yıllarını kapsayan “BM Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi
10 Yıllık Strateji Belgesi” kabul edilmiş ve
taraf ülkelerin bu belgeyi esas alarak kendi
“Ulusal Strateji Belge”lerini hazırlamaları
istenmiştir. 2008 yılında kabul edilen 10
Yıllık Stratejik Belgesi sözleşmenin ulusal
düzeylerde uygulanması için yeni stratejik
ve operasyonel hedefler ortaya koymakta
ve ulusal programların bu doğrultuda revizyonunu öngörmektedir.

Bu maksatla Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, 8-9 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da ve 20-22 Kasım 2012
tarihlerinde Afyon’da olmak üzere 2 adet
çalıştay gerçekleştirmiştir. Bu çalıştayların
neticesinde Taslak Strateji Belgesi
hazırlanmıştır. Taslak Strateji Belgesi kamu
kurumları, akademisyenler ve sivil toplum
kuruluşlarından oluşan Ulusal Koordinasyon Birimi ile gerçekleştirilmiştir. Ulusal
Strateji Belgesi, nihai halini aldıktan sonra
yapılacak olan Bilgilendirme Toplantısı ile
kamuoyuna duyurulacaktır.
Detaylı bilgi ve katkı için:
www.collesmestratejisi.com

İş Bankası Kültür ve TEMA
Yayınları tarafından yayınlanan Worldwatch Enstitüsünün çok satan serisinin son yayını “Dünyanın
Durumu 2012: Sürdürülebilir Refaha Doğru”, 20.
Yüzyılda sürdürülebilir gelişimin ilerleyebilmesi için yenilikçi projelere, yaratıcı kurallara ve yeni yaklaşımlara vitrin oluyor.
TEMA Eğitim DVDsi
TEMA Vakfı Eğitim Bölümü
2000 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanında
yer alan TEMA Temsilcilikleriyle paylaşmak, eğitim
ve seminerlerde kullanmak ve verilen
>>
eğitimlerde katılımcıların kullanımına sunmak amacıyla yayınladığı Eğitim CD’sini
bu yıl 20. yıla uygun olarak güncellemiş ve
DVD formatında dağıtımına başlamıştır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN TÜRKİYE'YE BÜYÜK ÖDÜL
TEMA Vakfı, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle
Mücadele
Sekreteryası
(UNCCD)
önderliğinde Dünya’da ilk kez verilen Land
for Life Yaşam İçin Toprak Ödülü’nü Katar’ın
başkenti Doha’da düzenlenen ödül töreninde aldı. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle
Mücadele Sözleşmesi Genel Sekreteri Luc
Gnacadja, 195 ülkenin taraf olduğu BM
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 18.
Taraflar Konferansı’nda Yaşam İçin Toprak
Ödülü’nü (Land for Life) TEMA Vakfı Genel Biz de TEMA Gönüllüleri olarak 20 yıldır
Müdürü M. Serdar Sarıgül’e takdim etti. bu güzellikleri korumak ve geleceğe
taşımak için çalışıyoruz. Çünkü toprak
Yaşam için Toprak Ödülü'nü almanın ülkeyoksa yaşam da yok, doğal varlıklarımız
miz ve TEMA adına büyük onur olduğunu
olmadan hayat yok. TEMA'nın 20 yaşını
ifade eden M. Serdar Sarıgül, şunları söyledi:
‘Toprak Yaşamdır' mesajı ile kutladığımız
“Türkiye'miz, bu topraklar, doğal varlıklar
dönemde toprağımıza sahip çıktığımız
ve biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın
ve koruduğumuz için dünyada ilk kez
en güzel ve en zengin ülkelerinden biri.
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verilen Yaşam İçin Toprak Ödülü'nü
aldık. Ülkemize ve halkımıza böyle bir
ödül getirdiğimiz için tabi ki sevinçliyiz,
tabi ki gururluyuz. Bunun da ötesinde
sorumluluklarımızın daha da arttığını biliyoruz. 20. yılımıza tüm dünyaya örnek olmaya devam ederek girmemizi sağlayan,
bu başarıda büyük emeği olan Temsilcilerimize, 450.000'i aşkın gönüllümüze, kamu
ve özel sektör kurumlarına, tüm destekçilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz”.
Günümüz ve gelecek kuşakların esenliği
için toprağı koruma micedalesi veren ilham
verici inisiyatiflerin ve kurumların ödüllendirilmesi amacıyla verilmeye başlanan
ödülün töreninde Drynet uluslararası
ortakları da TEMA Vakfını yalnız bırakmadı.
2013 Land for Life ödülü
son başvuru 15 Mart 2013.
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TarımdaNEWS
Aşırı Su Kullanımı Burdur Gölü’nün Sonu Demek!
GLOBAL
Türkiye’nin uluslararası koruma altındaki
13 Ramsar Alanı’ndan ve 305 Önemli Doğa
Alanı’ndan biri olan Burdur Gölü, hızla
kuruyor. Göl, son 35 yılda alanının üçte birini kaybetti ve su seviyesi 12 metre düştü.
1995’ten bu yana havzada yağışlı bir döneme geçilmesine karşın Burdur Gölü kurumaya devam ediyor. Gölün kurumasının
başlıca sebepleri, havzadaki gölü besleyen yer üstü sularının plansız inşa edilen,
tarımsal sulama amaçlı baraj ve göletlerde
tutularak göle ulaşmasının engellenmesi
ve yüksek su tüketen tarımsal ürünlerin
yaygın olması nedeniyle yer altı sularının
sondaj kuyularıyla aşırı miktarlarda çekilmesi.
Nüfusun yüzde 60’ının tarım ve
hayvancılıktan geçindiği Burdur’da, Burdur Gölü kurursa, gölün sıcaklık, yağış ve
nem üzerindeki olumlu etkisi ortadan
kalkacak. Dünyada sadece Burdur Gölü’nde yaşayan endemik bir balığa (Burdur

dişli sazancığı – Aphanius sureyanus) ve
nesli dünya ölçeğinde tehdit altında olan
dikkuyruk da dahil 194 farklı kuş türüne
ev sahipliği yapan Burdur Gölü kurursa bu
canlıların da yaşam alanları tehlikeye girecek. Eğer gölü besleyen akarsuların göle
ulaşması sağlanmazsa, 2040 yılında Burdur
Gölü’nün ekolojik açıdan işlevlerini büyük
ölçüde kaybedeceği öngörülüyor.
Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun

(BirdLife International) Türkiye ortağı
olan Doğa Derneği, Burdur Gölü’nün
kurumasının önüne geçilmesi ve havzada akılcı su ve tarım planlamasının
yaygınlaşması için 2007 yılından bu
yana “Burdur Gölü’nü Kurtarma Projesi’ni
yürütüyor.
Vaillant’ın desteklediği “Burdur Gölü’nü
Kurtarma Projesi” kapsamında, son 35
yılda göldeki su seviyesi düşüşünü, havzada arazi kullanımındaki değişimlerini ve
gölün kurtulması için önerilen az su tüketimine dayalı yeni tarımsal ürün desenini
ortaya koyan iki bilimsel rapor hazırlandı.
Burdur’da kamu kurumları, üniversite ve
sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir
toplantıyla paylaşılan raporlarda, tarımda
su kullanımı azaltılmaz ve gölü besleyen
akarsuların Burdur Gölü’ne ulaşması
sağlanmazsa gölün yok olacağına dikkat
çekiliyor.
İletişim: bugrahan.dogangil@dogadernegi.org

IUCN Dünya Koruma Kongresi
6-15 Eylül 2012 Jeju, Kore
Dünya'nın en geniş
katılımlı ve en büyük
doğa koruma kongresine
Dünya’nın
dört bir tarafından
6000’e yakın devlet, iş
dünyası ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri ile akademisyenler katılmıştır. Kongreye katılan Türk heyeti
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile WWF, Doğa
Derneği , TEMA Vakfı ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği yetkilileri ile Bilgi Üniversitesi
Çevre Hukuku bölümünden öğretim görevlisi Dr. Nilüfer Oral’dan oluşmaktaydı.
"nature+" (doğa+) temasıyla düzenlenen kongre doğanın direncinin artırılarak
günümüzün çevre sorunlarına sunulabilecek çözümlere odaklanmaktaydı. IUCN önce-

likli konuları olan iklim değişikliği, gıda
güvenliği, kalkınma, yönetişim konularına
göre organize edilen konferansın forum
kısmında gün içinde devam eden oturumlar her gün Dünya liderlerinin katılımıyla
gerçekleşen panellerle son buldu.
IUCN kurumsal üyeleri dışında bireysel üye
de olunabilecek, iletişim ve eğitim, ekonomi ve sosyal politikalar, çevre hukuku,
ekosistem yönetimi, korunan alanlar ve
soyu tükenmekte olan türler konularında
çalışan komisyonlar bulunmakta. Bu komisyonlarda alanlarında deneyimli ve yetkin
gönüllü üyeler var. Hem kendi aralarında
bilgi alışverişi ve araştırma yapıyorlar hem
de IUCN üyelerine destek oluyorlar.
Kongrede, kurak alanlara özel oturumlar
da düzenlendi. IUCN Ekosistem Yönetimi komisyonu altında oluşturulan kurak
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alanlar grubunun Kurak Alanlar Biyolojik Çeşitliliği adlı kitabının elektronik
kopyasını www.iucn.org/drylands adresinde bulabilirsiniz.
Dünya
Sürdürülebilir
Pastoralizm
İnsiyatifi (WISP) de yine kurak alanlarda
kaynakların sürdürülebilir kullanılmasına
yönelik küresel bir girişim. IUCN Kurak
alanlar programı ile çalışan bu girişim
hakkında detaylı bilgiye http://www.iucn.
org/wisp/ adresinden ulaşabilirsiniz.
UNCCD Genel Sekreteri Luc Gnacadja ile
bir araya gelme fırsatı da bulduğumuz
Kongrede kendisine hem Drynet hem de
Türkiye çalışmaları hakkında bilgi verilirken, sıfır net arazi bozunumu, Yaşam
için Toprak Ödülü ve gelecek etkinlikler
hakkında bigli alındı.
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4 ÇÖLDE
4 ULTRA MARATON
GLOBAL
NEWS
Alper Dalkılıç, TEMA Vakfı için çıktığı
4 kıtada 4 çölde 4 ultra maraton
koşusunu, Antarktika maratonu ile
tamamlayarak bunu başarmış ilk Türk
sporcu oldu.
TEMA Vakfı’nın 20. Yaşında “Çöllerde
Koşalım Ama Çöllerde Yaşamayalım”
sloganı ile TEMA Vakfı’na destek için
ultra maraton koşan Alper Dalkılıç,
tüm koşuları sırasında toprağın sürdürülebilir yaşam için önemine dikkat çekmiş; erozyon, çölleşme ve yeşil
örtünün korunması için duyarlılığı
artırmak ve kamuoyunu harekete
geçirmek için bu yolculuğa çıktığını belirtmişti. Bugüne kadar dünyada sadece 11 kişi
aynı yıl içinde 4 kıtada 4 çölde 4 ultra maraton koşmuştu. Alper, Antarktika’yı da tamamlayarak, dünyadaki sayılı kişiler arasına girmiş oldu.
Atakama Çölü (Güney Amerika), Gobi Çölü (Orta Asya), Sahara (Afrika) ve Antarktika
(Güney Kutbu) koşularında TEMA’nın “Meşeler Yuva Arıyor” kampanyasına çağrı yapan
Alper Dalkılıç’a, sizler de desteği için email (alperdalkilic@hotmail.com) ile teşekkür edebilir veya TEMA yazıp 3464e SMS atarak kampanyaya destek olabilirsiniz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇÖLLEŞME

ETKİNLİKLER VE
DUYURULAR
UNCCD 2. Bilim Konferansı, 4-7 Şubat 2013,
Fortaleza, Brezilya
Çölleşmenin ekonomik etkileri üzerine düzenlenen konferansın detaylarını http://2sc.unccd.int/
home/ adresinde bulabilirsiniz.
Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu
10. Oturum, 8-19 Nisan 2013, İstanbul, Türkiye
Oturuma katılım ve hakkında bilgi için http://
unff10.ogm.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
2. Uluslararası Kurak Alanlarda Küresel
Değişimlere Dayanıklı Orman Ekosistemlerinin
Oluşturulması Çalıştayı, 27-31 Ocak 2013,
Dakar, Senegal
Çalıştayla ilgili detaylı bilgiyi çalıştay düzenleyicilerinden Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO) ile görüşerek edinebilirsiniz.
UNCCD CRIC 11, 15-19 Nisan 2013

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi 18. Taraflar
Konferansı, 26 Kasım - 08 Aralık tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da
gerçekleştirildi. TEMA Vakfı adına Taraflar
Konferansı’nı Genel Müdür M. Serdar
Sarıgül ve Çevre Politikaları Koordinatörü
ve İklim Projeleri Sorumlusu Gökşen
Şahin takip etti.
Geçtiğimiz aylarda üst üste yayınlanan bilimsel raporlar, küresel sıcaklık artışını 2 0
C’nin altında tutacak sera gazı azaltım seviyelerine ulaşmamızın, şu an mevcut politikalar ile neredeyse imkânsız olduğunu söylüyordu. Doha’daki müzakerelerden çıkan
sonucu da mevcut politikaların olması gereken düzeyine çekilmesi değil; daha ziyade
‘tutulmamış sözler’ ve ‘kirletmeye devam’ olarak özetleyebiliriz.
Müzakerelerde, teknoloji, finansman ve kapasite artırımı konusunda gelişmiş ülkelerden fon almak için etkin müzakere sürdüren Türkiye ise, bu yıl da sera gazı azaltım
hedeflerini açıklamadı. Oysa küresel bir çözümün parçası olması için, Türkiye’nin sera
gazı salımları için mutlak azaltım hedefi koyması ve bu hedefi iddialı enerji verimliliği
ve yenilenebilir enerji hedefleri ile desteklemesi gerekiyor.
Kurak alanlar ve çölleşme sorununun da yeterli yer bulmadığı konferansta DRYNET
ağı üyesi olan ve çölleşme ile mücadele konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları da
"İklim Değişkenliği ve Değişiminden Etkilenen Kurak Alanlarda Sürdürülebilir Yasam
Alanları" adlı bir yan etkinlik düzenlendi.
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Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele
Sözleşmesinin Uygulanmasının 11. Gözden Geçirme Toplantısı hakkında bilgiyi www.unccd.int
adresinden edinebilirsiniz.
CRIC 11 kapsamında çölleşme ile mücadelede iyi
uygulamalarınızı sunmak isterseniz, 31 Ocak 2012
tarihine kadar websitesindeki formu doldurarak
UNCCD'ye iletebilirsiniz.

DRYNET Projesi ile ilgili soru, görüş ve
önerileriniz için;
İletişim:
TEMA Vakfı
Duygu Kutluay
duygu.kutluay@tema.org.tr
www.tema.org.tr/drynet
www.dry-net.org

