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

DRYNET II BAŞLADI!
Drynet II, kurak alanlara gelecek sunan
bir girişim olarak ikinci proje dönemine
resmi olarak 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle
İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı'nın
maddi desteğiyle başlamıştır. Bu ikinci
dönemde, Drynet programı kurak alanlarda yaşayan toplulukları ve kurak alan
ekosistemlerini desteklemek amacıyla
dünyanın dört bir yanından 15 sivil
toplum örgütünün beraber çalışmasını
sağlayan bir fırsat olmaya devam etmektedir.
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) hedefleri
doğrultusunda Drynet projesi toprağın
korunması ve sözleşmenin uygulanması
için küresel hareketi yerele taşımış ve
sivil toplum girişimlerini desteklemiştir.
Küresel bir ağ olarak Drynet, sivil toplumun yerel ve ulusal düzeyde güçlendirilmesi ile konunun siyasi gündeme
taşınmasında ve karar alma süreçlerinde
bir aracı olmayı hedeflemektedir.

Drynet ağı bu amaçla 2007-2010 yılları
arasında Afrika, Asya, Avrupa ve Güney
Amerika’da arazi bozunumu hakkında
kamusal ve siyasal bilincin artırılması ve
Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele
Sözleşmesi sürecine sivil toplumun etkin
katılımı için çalışmalar yapmıştır.
2011 yılında ikinci safhası uygulanmaya
başlayan Drynet projesinin üç temel
hedefi vardır:
1. Yerel bilgi, araştırma ve deneyimlerin
yaygınlaştırılması için, bilgi paylaşımı
2. Ulusal işbirliği ve koordinasyonun
güçlendirilmesi için, kapasite artırımı
3. Ulusal ve uluslararası karar alma süreçlerine etki edebilmek için, savunuculuk.
Projenin Türkiye’deki ortağı olarak TEMA
Vakfı bu amaçla 3 yıllık proje süresi
boyunca Türkiye’de eğitim seminerleri ve
strateji toplantıları düzenleyecek; proje
bültenleri hazırlayarak ulusal düzeyde
bilgi paylaşımını sağlayacaktır.

18-21 Ocak 2011 tarihleri arasında Drynet II projesi
başlangıç toplantısı Bolivya’da Santa Cruz yakınlarındaki
Amboro Ulusal Parkı'nda gerçekleştirildi. Toplantı
dünyanın dört bir yanından Drynet üyelerini buluşturdu.
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KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM EĞİTİMİ
18-21 Ocak 2011 tarihleri arasında
düzenlenen Drynet II projesi başlangıç
toplantısının 2 günü “Kültürel Dinamikleri
Yönetmek” konulu eğitime ayrıldı.
PSO desteğiyle düzenlenen eğitimde
Hollandalı Human Dimensions firması
yetkilisi Jitske Kramer kolaylaştırıcılığında
15 farklı ülkeden ortağı buluşturan
projede daha verimli çalışılması hedeflendi. Katılımcı bir anlayışla düzenlenen eğitimde Drynet ağındaki kültürel
farklılıkların iletişim ve işbirliği stillerine
etkisinin anlaşılması, ağ içinde yer alan
mevcut kültürel dinamiklerin belirlenmesi, görev ve sorumluluklardaki olası
karmaşaların çözülmesi, güven seviyesinin artırılması, olası yanlış anlamaların
belirlenmesi, benzerlikler ve farklılıklara
dayanan yöntemler, yollar bulunması,
çalışma biçimlerinin ortaya çıkarılması
hedeflendi. Richard Lewis’in 3 kültür tipi
tartışıldı ve uygulamalı grup çalışmaları
yapıldı. Kültürel basamaklar hakkında
bilgi verildi, sözlü ve yazılı iletişimde
verilmek istenen mesajın farklı kültürlerde
nasıl algılanabileceği ile ilgili örnek uygulamalar yapıldı.
Bu konuyla ilgili daha
fazla bilgi edinmek
isteyenlere Jitske
Kramer’in Managing
Cultural Dynamics
adlı kitabını tavsiye
edebiliriz.
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“ENGELLENMESİ VE BİRLİKTE YAŞANMASI”
Küresel gıda fiyatlarındaki artış ve su
kaynaklarındaki baskı dünya tarihinin en
yüksek düzeyine ulaşmış durumdadır. Bunun nedeni yalnızca nüfus artışı değildir
çünkü bilimsel araştırmalar dünya su ve
toprak kaynaklarının 10 milyarlık nüfus için
yeterli olacağını ortaya koymuştur. Ancak
günümüzde 7 milyar olan dünya nüfusunun
925 milyonu açlıkla uğraşmaktadır ki bunun
anlamı dünyada neredeyse her yedi kişiden
biri açlık çekmektedir. O zaman sorun nüfus
ve kaynak yetersizliği değil kaynakların uygun
kullanılmamasıdır. Örneğin aşırı sulama,
yüksek gübre kullanımı, fazla tarla işleme ve
yüksek tarım kimyasalları kullanımı girdilerin
artmasına yol açarak tarım ürünlerinin son
kullanıcı fiyatını arttırmaktadır. IMF verileri
2007-2008 yıllarında tüm gıda fiyatlarında
dünyadaki ortalama artışın %43 olduğunu
ortaya koymaktadır. ABD Tarım Bakanlığının
çalışmasında ise küresel gıda taleplerinin
2017’ye değin hep artış eğiliminde olacağı
saptanmıştır. (Şekil 1)

Bu nedenle çölleşme ve arazi bozunumu
çalışmaları yalnızca doğadaki toprak, su
ve hava bileşenlerini değil aynı zamanda
bunları en yoğun kullanan insanları da içermek zorundadır. CROP-MAL Projesi (Marjinal
Kurak Alanların Korunması için Rasyonel
Fırsatların Yaratılması) doğa – arazi kullanımı
– insan devamlılığında kaynakların sürdürülebilir biçimde kullanılmasını aralarında
düşük tarımsal girdili üretim, yüksek
organik karbon tutumu, yöresel kültür ve
doğal kaynakları kullanarak alternatif gelir
kaynakları yaratma ve eğitim çalışmalarıyla
sağlayacak model ve öneriler geliştirmeyi
hedeflemiştir. Uygulama alanlarında daha
düşük su kullanımı ve yakacak olarak
kullanılan ahır gübresi de ana bitki besin kaynağı olarak kullanılan çalışmada
buğdayın kimyasal gübre kullanılmadan
yetiştirilebileceği yöre çiftçilerine
gösterilmiştir. Eğitim çalışmaları yalnızca
erkekleri değil aynı zamanda kadınları
da kapsayacak şekilde yürütülmektedir.
Yörede koyunyünü yakılarak imha edilirken
bugün proje kapsamında halıcılığın yeniden
gündeme gelmesiyle önemli gelir kaynağı
olma durumundadır. Kadınlar kışın atıl olan
işgüçlerini halıcılıkla aktif hale getirmişlerdir.

şımla saptamaktadır. Taşıma kapasitelerinin saptanması söz konusu alanların
insanlar tarafından kullanılırken iklime
olumsuz etki eden atmosferik karbondioksiti organik olarak tutan yutaklar olmasını sağlamaktadır. Projede
ayrıca gelecekte oluşabilecek iklim
değişikliğinin neden olacağı günümüzden daha düşük kaliteli su kaynaklarının
(yer altı sularının yenilenmemesi nedeniyle eski tuz katmanlarının etkisinin
artması) şimdiden çölleşmeye uyum
sağlayacak yaklaşımla kullanımın modellenmesi kötü senaryolar oluştuğunda >>
hazırlıklı olunmasına yardımcı olacaktır.
Sonuç olarak CROP-MAL bütüncül
yaklaşımla doğa – insan sürekliliğinde
çölleşmenin etkilerinin azaltılmasına
veya çölleşme etkileri oluştuğunda
bunlara nasıl uyum sağlanacağını ortaya
koymayı hedeflemesi açısından izlenmesi gereken bir çalışmadır. Bu nedenle
Proje Mitsui Çevre Fonu tarafından dünyada desteklenen çok az sayıda projeden
biri olmuştur.

Veriler kaynakların yanlış kullanıldığını
doğrulamaktadır. Ayrıca etkisi gün geçtikçe daha çok hissedilen iklim değişikliği
sonrasında sıcaklık artışı ve yağışın
düzensizleşmesi de dikkate alındığında
dünyada arazi bozunumu ve çölleşmenin
CROP-MAL insanı dışlayan katı koruma
kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmaktadır.
ölçütleri yerine otlakların ve toprakların
Dr. Erhan Akça, Adıyaman Üniversitesi
Birleşmiş Milletler Çevre Programında
taşıma kapasitelerini sürdürülebilir yakla(UNEP) Biyoçeşitlilik, İklim Değişikliği ile
birlikte üç ana başlıktan birisi olan Çölleşme
günümüzde ve gelecekte gıda güvenliği ve
yaşam kalitesini tehdit eden ana çevre sorunu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda
günümüzde yürütülen çevre konulu projeler
kaçınılmaz biçimde çölleşme sorununa çözüm
üretmeyi hedeflemektedirler. Çölleşmeyi
önleme ve uyum çalışmalarının bütüncül
yaklaşım temelinde olması başarı olasılığını
arttıracaktır çünkü BM ve Avrupa Çevre Ajansı
projelerin teksel çözümler yerine bütünleşik
çözümler üretmesi gerektiğini birçok raporunŞekil 1. 2017’ye değin küresel gıda taleplerindeki değişim öngörüsü (ABD Tarım Bakanlığı, 2008)
da duyurmuştur.
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EKLE DESTEKLE
GLOBAL
NEWS
KAMPANYASI
Ekle Destekle, internet kullanıcılarının
tarayıcılarına www.ekledestekle.com ‘dan
indirerek ekleyecekleri bir satırı (eklenti)
kullanarak gelir yaratmayı ve elde edilecek
gelirin çoğunu, kullanıcının tercih ettiği
gönüllü kuruluşa aktarmayı hedefleyen ve
kullanıcının hiçbir şekilde para ödemeden
bağış yapmasını sağlayan bir proje.
Dünyada ilk kez uygulanan Ekle Destekle
Projesi, Dr. Yılmaz Argüden ve Ali
Kobanbay'ın kurucuları olduğu "+1 Sosyal
Adım” Girişimi tarafından geliştirildi. Bu
girişim Ekle Destekle’ye ait satıra reklam alıyor ve elde edilen gelirin % 80’ini
kullanıcıların seçebilecekleri sivil toplum
örgütleri TEMA Vakfı, TEGV veya İKSV’ye
aktarıyor. İnternet kullanıcılarının tek
yapması gereken, Ekle Destekle satırını
bilgisayarlarına indirmek ve çevresindekileri projeye destek vermeye çağırmak.
Ekle Destekle’yi bilgisayarınıza indirerek
ve sitede yer alan STK’lardan birini seçerek projelerine kaynak aktarılmasını
sağlayabileceksiniz. İşlem çok basit, www.
ekledestekle.com sitesindeki videoda
anlatılan talimatları izleyerek siz de 2-3
dakika içinde yapabilirsiniz.
www.ekledestekle.com

ÇÖLLEŞME İLE
MÜCADELE GÜNÜ
Birleşmiş Milletler 17 Haziran'ı halkı ve karar vericileri artan çölleşme tehlikesi, arazi
bozunumu ve kuraklık konusunda bilinçlendirmek amacıyla, 1994 yılında Dünya
Çölleşme ile Mücadele Günü ilan etti.
Bu yıl uluslararası orman yılı olması sebebiyle, 2011 Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü “Ormanlar Kurak Alanların
Yaşamasını Sağlar” sloganı ile kutlanıyor.
Siz de 17 Haziran'da, bu tema kapsamında
etkinlikler düzenleyebilir, çölleşmeyle mücadeleye destek verebilirsiniz!

RAFLARDAN...
TOPRAK
UYGARLIKLARIN
EROZYONU

TÜRKİYE
AÇISINDAN
DÜNYADA İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ

Erozyonla sadece toprağı mı kaybediyoruz yoksa uygarlık da onunla birlikte sulara mı karışıyor? Amerikalı jeomorfolog
David R. Montgomery, İş Bankası Kültür
Yayınları’nın TEMA Vakfı işbirliğinde
Türkçeye kazandırdığı "Toprak" isimli
kitabında ekonomik bir değer olarak
toprağı ele alıyor ve toprağın işlenişinin
uygarlığın kuruluşu ile bağlantısını
irdeliyor.
Toprağın önemi, uygarlaşma sürecinde
toprak gibi konularda çalışmalarını
sürdüren Montgomery’nin Toprak:
Uygarlıkların Erozyonu eseri, 2008
yılında roman dışı kitap kategorisinde Washington Kitap Ödülü’ne layık
görülmüştür.

Prof. Dr. İlhan Tekeli (Yürütücü), Prof.
Dr. Nesrin Algan, Prof. Murat Türkeş,
Prof. Dr. Songül A. Vaizoğlu, Prof. Dr.
Çağatay Güler, Prof. Dr. Ö. Faruk Tekbaş,
Tezcan Eralp Abay, Ayşe Dündar Kaya,
Yunus Arıkan, Dr. Abdurrahman Saygılı,
Prof. Dr. Sedat Yerli ve Zakir Çobanoğlu
tarafından hazırlanan ve Türkiye Bilimler
Akademisi tarafından yayınlanan kitap,
iklim değişikliği konusunda kapsamlı
bilgi edinmek isteyenlere bir kaynak
niteliği taşıyor.
Okuyucular, iklim değişikliğinin nedenleri, insan sağlığına yaratabileceği
sorunlar, uluslararası müzakereler ve
iklim değişikliği etiği konularında toplu
bilgiyi bu kitaptan edinebilirler.

EKO-SİYASET BİLDİRGESİ
İnsana Odaklı Siyaset, Yerini Eko Siyasete Bırakmalı
TEMA Vakfı, toprak, su, orman, tarım ve çevre hakkı konularındaki 19 yıllık bilgi
birikimi, deneyim, görüş ve çözüm önerilerini Eko-Siyaset Bildirgesi’nde özetleyerek, siyasi partilerin, ve seçmenlerin hizmetine sundu. TEMA Vakfı Eko-Siyaset
Bildirgesi, insana odaklı siyaset anlayışının yerini, sadece insanın değil, canlı cansız
tüm varlıkların yaşam hakkını koruma anlayışına inanmayı gerektiren Eko-Siyaset’e
bırakması gerektiğini savunuyor.
Biz, ülkemizin her bir kentinde, ilçesinde, beldesinde, köyünde kasabasında,
mezrasında, mahallesinde, toprağına, suyuna, ormanına, biyolojik çeşitliliğine sahip
çıkan TEMA Gönüllüleri, insanımızı, vatanımızı, doğal varlıklarımızı dört yıl süreyle
yönetmeye aday SİYASİ PARTİLERE SESLENİYORUZ: ‘Böyle gelmiş ama böyle gitmez.
Toprağı, suyu, ormanı, biyolojik çeşitliliği koruyan, sadece bugünü değil, yarını ve
daha sonrasını da düşünen siyasetçilerin ülkemizi yönetmesini istiyoruz. Sadece
istemekle de kalmıyor, doğal varlıkları koruyarak, yaşatarak, geliştirerek birlikte
varolmanın yöntemlerini gösteren TEMA Vakfı Eko-Siyaset Bildirgesi’ni oluşturan
maddeleri seçim bildirgelerinize, parti programlarına almanızı talep ediyoruz.’
www.tema.org.tr
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BÜYÜKNEWS
ANADOLU YÜRÜYÜŞÜ
GLOBAL
BAŞLADI!

Büyük Anadolu Yürüyüşü, son dönemde
yoğunlaşan insan kaynaklı çevresel
felaketlere karşı Anadolu insanının
toprağını, suyunu, doğasını, kültürünü,
köklerini yaşatmak, sahip çıkmak
için başlattığı bir hareket. Doğaya ve
yaşama zarar veren tüm yatırımların
durdurulması için “Anadolu’yu
Vermeyeceğiz” sloganıyla düzenlenen
yürüyüş, herkesin katılımına açık ve
tamamen bireysel, gönüllü çabalarla
gerçekleşiyor.
Artvin'den 2 Nisan'da yola çıkan Doğu
Karadeniz kervanı ile başlayan yürüyüş,
Türkiye'nin yedi bölgesinden yedi ayrı
grup ile birlikte ilerlemeye devam ediyor. Yürüyüş 40 gün 40 gece sürecek ve
Mayıs'ın üçüncü haftasında Ankara'da
grupların buluşmasıyla son bulacak.
Büyük Anadolu Yürüyüşü, Biyolojik
Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı'nın
geri çekilmesi, HES ve baraj
yapımlarının durdurulması, maden
ruhsatlarının iptal edilmesi, nükleer

ETKİNLİKLER VE
DUYURULAR

enerji projelerinin durdurulması,
ormanları yok edecek yasa tasarılarının
derhal geri çekilmesini gibi doğaya
zarar veren tüm girişimlerin
durdurulmasını amaçlıyor.

TÜRKİYE PERMAKÜLTÜR BULUŞMASI
24-28 Haziran 2011, Bayramiç, Kazdağı
Etkinlik Türkiye Permakültür Araştırma
Ensititüsü tarafından düzenleniyor.
www.permacultureturkey.org/

Toplumun sınır tanımayan tüketim
alışkanlıklarını sürdürerek, doğayla
birlikte kendimizi de yok etmek yerine,
onunla uyumlu bir yaşamı seçmek
adına, doğanın varoluşuna, binlerce
yıldır bu topraklarda yaşamış olan
uygarlıklara, ait olduğunuz topluma
ve gelecek nesillere karşı duyduğunuz
vicdani sorumluluğun gereği olarak bu
yürüyüşe katılabilirsiniz.

EKOLOJİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ
12-23 Eylül 2011
Eğitimi TEMA Vakfı düzenliyor.
www.tema.org.tr

Yürüyüşe dışarıdan destek olmak isterseniz, yürüyenlerin konaklama, yemek
gibi ihtiyaçlarında yardımcı olabilir,
bulunduğunuz bölgede veya yakınında
bir yürüyüş rotası varsa yürüyenlerle
birlikte söyleşiler veya toplantılar düzenleyebilirsiniz.
www.vermeyoz.net

BİRİNCİ ULUSLARARASI
SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVZA YÖNETİMİ
KONFERANSI
19-23 Eylül 2011, İstanbul
Konferans İGEM Danışmanlık
tarafından düzenleniyor.
www.igemportal.org
X. EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESI
4-7 Ekim 2011, Çanakkale
Türkiye Biyologlar Derneği İzmir Şubesi
ve Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
tarafından düzenleniyor.
www.ekovecev.com
II. ULUSAL TOPRAK VE SU KONGRESI
22-25 Kasım 2011, Ankara
Konferansı Toprak Gübre ve Su Kaynakları
Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
düzenliyor.
www.topraksukongre.org

Drynet projesi ile ilgili soru, görüş ve
önerileriniz için;
İletişim
TEMA Vakfı
Aslı Toppare
asli.toppare@tema.org.tr
www.tema.org.tr/drynet
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