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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

Çölleşmeyle Mücadele Projelerinde İzleme Çalıştayı
18 Şubat 2012, Ankara
‘Çölleşmeyle
Mücadele
Projelerinde İzleme Çalıştayı’ DRYNET
II Projesi kapsamında 18 Şubat
2012 tarihinde Ankara Gordion
Otel’de gerçekleştirildi. Sivil Toplum
Geliştirme Merkezi (STGM)katkılarıyla
gerçekleştirilen çalıştaya çeşitli sivil
toplum kuruluşlarından aralarında yerel TEMA temsilcilerinin de bulunduğu
toplam 20 kişi katıldı. Katılımcılar hem
çölleşmeyle mücadele konusunda
çalışan diğer sivil toplum kuruluşları
ile tanışma fırsatı buldu hem de DRYNET Projesi ve projelerde izleme konusunda bilgi edindi.
DRYNET projesi hakkında sunum ile
başlayan çalıştayda 2009 yılı Aralık ayı
itibarı ile sona eren DRYNET I Projesi
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler

ve proje sonuçları ile 2011 yılında başlayan
DRYNET II projesi amaçları ve planlanan
faaliyetler katılımcılarla paylaşıldı.
Sunum sonrası Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi Genel Koordinatörü Ayça Haykır,
‘İzleme‘ çalışmalarında sistematik ve sürekli
uygun veri toplamanın, toplanan bilgiyi
analiz etmenin ve analiz edilen bilgiyi
kullanmanın önemini vurguladı.
Hazırlanan ‘Doğrular-Eksikler’ belgesi
üzerinden proje fikrinin ortaya çıkması,
sorunun
belirlenmesi
ve
gelişimin
belgelenmesinde hangi verilerin gösterge
olarak kullanılabileceği ve araştırılması
gerektiği üzerinde düşünüldü. Bir diğer
deyişle basit bir izleme metodu için
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gereklilikler belirlendi.
Katılımcılardan küçük gruplar halinde
örnek bir proje yazmaları istendi. Projeler
önkoşul, araç, özel amaç, genel amaç ve
sonuç ilişkileri üzerinden değerlendirildi.
Göstergeler irdelendi.
İzleme Planı örneği paylaşıldı ve örnek
projeler üzerinden küçük grup çalışması
yapılarak izleme planları oluşturuldu.
Katılımcılardan hali hazırda yürüttükleri
projelerde kullanmak üzere örnek izleme
planları oluşturmaları istendi. Çalıştay
sonrası oluşturulan e-posta grubunda
hazırlanan planlar paylaşıldı.
Çalıştayla ilgili detaylı bilgi ve belgelere
www.tema.org.tr/drynet adresinden
ulaşabilirsiniz.
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6. DÜNYA SU FORUMU
Marsilya- Fransa

RAFLARDAN

GLOBAL NEWS

ATASÖZLERİYLE ZİRAAT
TEMA Vakfı, 12-14 Mart 2012 tarihleri
arasında Fransa’nın Marsilya kentinde
yapılan Dünya Su Forumu ve 14-17 Mart tarihleri arasında yine Marsilya’da yapılan Alternatif Su Forumu’na katıldı. Toplantılarda,
“suya erişim”, “su ve sanitasyon hakkı”,
“suyun ticarileştirilmesi”, “su ve gıda
güvenliği”, “su ve sanayi, tarım, orman, maden”, “suya el koyma”, “suyun kalitesi”, “kamu
malı olarak su”, “su havzaları yönetimi”,
“yer altı suları ve barajlar”, “su yönetiminde
kadının önemi” gibi
konular görüşüldü. Forumlarda TEMA Vakfı’nı
Genel Müdür M. Serdar
Sarıgül ile Projeler ve
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yeşim Erkan temsil etti.
TEMA Vakfı’nın Su Politikaları Görüşü çeşitli
platformlarda paylaşılırken, 17 Mart 2012
tarihinde Marsilya’da düzenlenen “Su Hakkı”

yürüyüşüne katılım sağlandı.
DRYNET ortakları olarak Forum'un kurak alanlar bölgesinde kurulan çadırda
çeşitli etkinlikler düzenlendi.
DRYNET yıllık toplantısı da Dünya Su
Forumu'nu takiben gerçekleştirildi.
Rio +20 Konferansı'na katılım ve IUCN
Dünya Kongresi konularının öncelikle
görüşüldüğü toplantıda iklim değişikliği
ve kurak alanlarda kalkınma konuları da
tartışıldı.

TEMA
Vakfı
Eskişehir
Temsilcisi Halil Güngör
tarafından araştırılıp kaleme alınan bu kitap Türkiye’de bir ilk olma niteliğini
taşıyor. Kitap, hem toprağın özel dünyasını atasözlerinde kapsamlı bir yolculuk yaparak gözler
önüne seriyor, hem de Anadolu kültürümüze ışık tutuyor.
MEŞE AĞACI ARKADAŞIM
OLUR MUSUN?
TEMA Vakfı Minik TEMA
Programı kapsamında doğa eğitimini desteklemek
amacıyla hazırlanan bu kitap Meşe Ağacının büyülü
dünyasına keyifli bir yolcu>>
luk yapmamızı sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı
ve TEMA Vakfı işbirliği ile yayınlanan kitabın
25.000 çocuğa ulaşması hedefleniyor.

8. ULUSLARARASI TOPRAK BİLİMİ KONGRESİ
Çeşme- Türkiye
8. Uluslararası Toprak Bilimi Kongresi 1517 Mayıs tarihleri arasında İzmir Çeşme'de
yapıldı. Türkiye Toprak Bilim Derneği ve
Ege Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği
Kongre'de TEMA Vakfı adına Genel Müdür
Serdar Sarıgül de açış konuşması yaptı.

TEMA Vakfı'nın düzenleyicileri arasında
yer aldığı kongrede vakıf adına 5 bildiri
sunuldu. TEMA Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi
Zir. Yük. Müh. Yard. Doç. Dr. Halil Güngör
ve TEMA Vakfı Çevre Politikaları Koordinatörü Durukan Dudu “Erozyon-Su
İlişkileri ve Eskişehir’deki Durumu”, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri
Hasan Dursun “Toprak Koruma ve Arazi
Kullanım Kanunu, İçeriği, Hazırlanma ve
Uygulanma Aşamaları”, TEMA Vakfı Proje Yürütücüsü Orman Yük. Müh. Tamer
Soylu ve TEMA Vakfı Proje Yürütücüsü
Özlem Katısöz “Toprak Koruma Sürecinde bir STK Olarak TEMA’nın Rolü”,
CROP–MAL Proje Uzmanı Doç. Dr. Erhan
Akça “Karapınar’da Obrukların Gelişimi ve
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Arazi Kullanımında Değişikliğin 10 Yılı”,
TEMA Vakfı Danışmanı Zir. Yük. Müh. Mahir Gürbüz “Arazi Kullanım Planlaması
ve Büyük Ovaların Korunmasında Sonuç Odaklı Yaklaşım: TEMA Vakfı Endişe
ve Çözümleri” konulu bildirileri sundu.
Ayrıca 3 gün süresince kongre alanında
TEMA Vakfı Standı açıldı. Standta vakıf
çalışmaları ve Japon Mitsui’nin destekleri ile Konya Karapınar’da 2006-2008
yıllarında yürütülen I-DESİRE Projesinin devamı niteliğinde olan Marjinal
Kurak Alanların Korunmasına Yönelik
Rasyonel Fırsatların Yaratılması Projesi (CROP–MAL) hakkında bilgi verildi.
(http://www.soilcongress.ege.edu.tr/)
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GLOBAL NEWS Artık Haklı Çıkmak İstemiyoruz!
Göl Kurutulmaz, Üzerine Havaalanı Hiç
Yapılmaz!
TEMA Vakfı olarak yıllardır mücadelesini
verdiğimiz, karar vericileri yaptıkları büyük
hatadan döndürmeye çalıştığımız bir konuda daha “haklı” çıkmış olmanın büyük
üzüntüsü içindeyiz. Konu, verilen çok
yanlış bir kararla kurutulan Amik Gölü’nün
üzerine yine büyük bir hatayla inşa edilen
Hatay Havalimanı’dır.
Bundan dokuz yıl önce, 19 Eylül 2003’te
uyarmıştık!
Söz konusu ÇED raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması kararı için 2001’de
açtığımız davayı 2003’te kazanmış, ve bir
basın açıklamasıyla da doğayı ve yaşamı
korumaya devam edeceğimizi bildirmiştik.
Ancak yanlıştan dönülmek yerine yeni bir
ÇED raporu hazırlanarak havaalanı yapım
sürecine devam edildi. Bu yeni rapora karşı

2004’te başlattığımız hukuk mücadelesi
halen Danıştay’da devam ediyor.
Üç sene sonra, 20 Eylül 2006’da bir kez
daha uyardık!
Ve bugün haklılığımız “ne yazık ki” bir kez
daha ortaya çıktı. Basından gelen haberlere göre yağışlar sonucu Amik “Ovası”nda
on binlerce dönüm ekili alan sular altında

kalarak büyük bir ekonomik kayıp
yaşandı, bölgedeki havaalanında su tahliye çalışmaları yapılıyor.
Ekosistemlere, doğadaki dengelere ve
döngülere karışılmaması gerektiğini her
fırsatta tekrarlıyoruz. Doğa en iyisini bilir,
ve ileri teknoloji kullanılsa bile doğayla
uyumlu olmayan proje, kötü bir projedir.
Amik Gölü’nün kurutulması da, üzerine
havaalanı yapılması da her açıdan kötü ve
yanlış projeler olduğunu çoktan kanıtladı.
Yaşanan ekolojik, ekonomik ve toplumsal
kayıplar ülkemizin zarar hanesine yazıldı.
Artık yapılması gereken, bu yanlışlardan
ders çıkarmak ve hatadan dönerek ekolojik restorasyonu sağlamanın yollarını
aramaktır.
Türkiye, doğayla uyumlu, akılcı ve ekoloji
merkezli politikalara zaman kaybetmeden geçmelidir.

SARAYÖNÜ TOPRAK İŞLEMESİZ TARIM

2010 yılında Sarayönü Ziraat Odası, Sarayönü Belediyesi, Başak Ekolojik Yaşam
Derneği ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün proje ortağı olduğu Sarayönü Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından
hazırlanan ve yürütülen Toprak İşlemesiz
Tarım (Anıza Direkt Ekim) Projesi Mevlana
Kalkınma Ajansı'nın yürütmekte olduğu
Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı
kapsamında yenilikçi bir proje olarak kabul edildi.

2010-2011 ekim dönemini kapsayan proje ile Konya ilinin Sarayönü ilçesine bağlı
12 köy ve 6 kasabada hibe edilen 8 adet
anıza doğrudan ekim makinesi aracılığıyla
50 çiftçinin 5.000 dekar arazide toprak
işlemesiz tarım yapması hedeflendi. Bu
yolla ilçedeki mevcut tarım arazilerinin
verimliliğinin arttırılması ve üretim maliyetlerinin minimuma indirilerek kırsal
altyapının geliştirilmesi yoluyla bölge ekonomisini ve bölgedeki insan yaşam kalitesinin arttırılması amaçlamaktaydı.
2011 hasat dönemiyle sona eren Toprak
İşlemesiz Tarım Projesi sonucunda yapılan
anıza direk ekim çalışmaları ile arazilerde
anız yangınları azaltılarak toprak organik maddesi artırılmış ve mevcut bitki
örtüsü de korunmuş oldu. Topraklarda
bitki örtüsü bulunduğu için toprağın su
tutma kapasitesi % 70 oranında arttı. Çevredeki bitki örtüsü korunduğu için süne
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zararlısının doğal düşmanının barınakları
da korunmuş olduğundan süne zararı
% 0,5’e kadar düştü. Ayrıca süneyle mücadelede daha az zirai ilaç kullanımı
gerçekleşti. Tek seferde ekim yapıldığı
için toplam makine kullanımı ve toplam
iş gücü % 70 oranında azaldı. Ayrıca yakıt
maliyeti de ekimde % 70 oranında azaldı.
Yapılan yanlış toprak işleme işlemleri minimuma indirildiği için ve bitki örtüsü
muhafaza edildiği için rüzgar ve su erozyonu % 90 oranında azalmış oldu.
Genel olarak çiftçilerden olumlu
eleştiriler alan projeyi takiben 2012 ekim
döneminde 'Anıza Ekim' yönteminin
uygulanmasına yönelik talepler artmıştır.
Proje ayrıca çevre ilçelerden de talep
görmüş, farklı İlçe Müdürlükleri Sarayönü
Tarım İlçe Müdürlüğü'nü arayarak proje
ve ekim yöntemiyle ilgili bilgi almışlardır.
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TEMA İklim
Değişikliği Projeleri
GLOBAL
NEWS
TEMA Vakfı, Nisan ayı itibariyle iki adet iklim değişikliği projesine başladı. Projelerden
ilki sayesinde TEMA Vakfı çalışanlarının, temsilcilerinin ve gönüllülerinin iklim değişikliği
konusundaki bilgi kapasitelerinin artırılmasını hedefliyor. Bu proje sayesinde iklim
değişikliği ile toprak erozyonu, orman ve doğal alanların yok olması arasındaki ilişkiyi
kurup; Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını takip ederek verimli toprak kullanımı konusunda politika geliştirilme amaçlanıyor.
TEMA’nın geçtiğimiz dönemde uygulamaya başladığı bir diğer proje sayesinde de,
Türkiye’de iklim konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının, bu alanda birlikte hareket
etmelerini sağlayacak bir “iklim sivil toplum ağı” kurulması hedefleniyor. Proje, bir yandan
iklim değişikliği konusuna farklı perspektiflerden bakan sivil toplum kuruluşlarının ortak
çalışmalar üretmelerini hedeflerken; diğer yandan da bu iklim ağının uluslararası müzakere süreçlerinde Türkiye’nin tutumunu yakından izleyecek bir sivil toplum gözlemciliğini
amaçlıyor.
Tüm sivil toplum kuruluşlarına açık bu projede; iklim değişikliği yüzünden kuraklığın
artacağı göz önünde bulundurulduğunda; DRYNET ortaklarının projeye katılımı büyük
önem taşıyor.
www.iklimdegisikligi.org adresi aracılığıyla projeler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. İletişim için mail adresimiz : goksen.sahin@tema.org.tr
			

ETKİNLİKLER VE
DUYURULAR
Dünya Çevre Günü, 5 Haziran 2012
Günle ilgili etkinlikler için http://www.unep.org/
wed/ adresini takip edebilirsiniz.
Çölleşme ile Mücadelede Sivil Toplum
Kuruluşlarının Rolü, 14-18 Haziran 2012,
Konya, Türkiye
www.cem.gov.tr
Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü,
17 Haziran 2012
Günle ilgili etkinlikler için www.tema.org.tr ve
www.unccd.int adreslerini takip edebilirsiniz.
RIO+20 BM Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı, 20 - 22 Haziran 2012,
Rio de Janerio, Brezilya

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI
TEMA Vakfı 20. Yıl etkinlikleri kapsamında, 'İklim Değişikliği,
Kuraklık ve Çölleşme: Gözlenen ve Öngörülen Değişiklikler,
İklim Sisteminin Korunması ve Uluslararası Antlaşmalar
Konferansı' 24 Nisan 2012 tarihinde İstanbul’da Milli
Reasürans Binası’nda yapıldı. TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Murat Türkeş tarafından verilen konferansta iklim
değişikliğinden en fazla etkilenebilecek ülkeler arasında
yer alan Türkiye’nin bu yüzden iklim değişikliği ile savaşım
ve küresel iklim sisteminin korunmasına yönelik küresel
ve bölgesel çabalara bir an önce katılmasının zorunlu
olduğunun altını çizdi.

YEŞİL DALGA RADYO PROGRAMI
TEMA Vakfı 20. Yıl etkinlikleri kapsamında
Açık Radyo 94.9’da “Yeşil Dalga” adlı radyo
programına başladı. Her Cuma 13:3014:00 saatleri arasında canlı yayınlanan
programda Türkiye ve dünyada çevre
ve ekoloji mücadelesindeki gelişmeler
inceleniyor ve özellikle yerel hareketlerin “isimsiz kahramanları” konuk edilerek
Türkiye’nin dört bir köşesindeki mücadelelerin sesi olmaya gayret ediliyor.
Açık Radyo'yu www.acikradyo.com adresinden çevrimiçi dinleyebilirsiniz!
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Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili en büyük ve
önemli etkinlik. www.uncsd2012.org/rio20/
Ekolojik Okuryazarlık Öğretmen
Eğitimi, 6-17 Ağustos 2012,
Yalova, Türkiye
www.tema.org.tr
IUCN Dünya Koruma Kongresi,
6- 15 Eylül 2012, Jeju, Kore
Devlet liderleri ile kamu ve sivil toplum
kuruluşu yetkililerinin buluşacağı Dünya'nın en
geniş kapsamlı ve önemli koruma toplantısı.
www.iucnworldconservationcongress.org/

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

