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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

BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi
10. Taraflar Toplantısı; Changwon, Güney Kore

10-21 Ekim 2011 tarihleri arasında,
Changwon’da düzenlenen Birleşmiş
Milletler Çölleşmeyle Mücadele
Sözleşmesi (UNCCD) 10. Taraflar
Toplantısı’na (COP10) Türkiye’den
sivil toplumu temsilen sadece TEMA
Vakfı katıldı.
Sözleşmenin hükümleri çerçevesinde
dünyadaki kurak alanlarda çölleşmenin
ve arazi bozunumunun önüne geçmek
amacıyla geliştirilecek politikalar ve
önlemlere dair kararlar almak ve işbirliği
olanaklarını değerlendirmek için, UNCCD’nin en büyük karar verici organizasyonu olan Taraflar Toplantısı’nda
sözleşmeye taraf olan 194 ülkeden
hükümet yetkilileri, uluslararası organizasyonlar, özel sektör ve sivil toplum

temsilcileri bir araya geldi. Türk delegasyonu Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel
Müdürlüğü’nden Genel Müdür Hanifi Avcı,
Genel Müdür Yardımcı İsmail Belen, UNCCD
Odak Noktası ve Çölleşme ile Mücadele
Daire Başkanı Erdoğan Özevren, bakanlık
uzmanları ile Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi’nden Prof. Özden Görücü'nün
de içinde bulunduğu bir heyetle temsil
edildi.
Tüm katılımcılara açık olan genel
oturumlarda Taraflar Toplantısı’nın yanı
sıra Sözleşmenin Uygulanmasının İzlenmesi
Komitesi (CRIC) ve Bilim ve Teknoloji
Komitesi (CST) toplantıları da yapıldı. Bu
toplantılarda sözleşmenin uygulanmasıyla
ilgili olarak konuya dair sunumlar yapıldı.
Taraf ülke temsilcileri de geri bildirimde
bulundular.
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Taraflar toplantısı süresince iki kere
gerçekleştirilen Açık Diyalog Oturumları
(ODS) sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sunumları ve panel tartışmaları ile
gerçekleşti. İlk toplantıda yapılan sunumlarda sürdürülebilir arazi yönetiminde
iyi uygulamalar, bilim ve toplum ilişkisi,
tarımsal ormancılık, arazi yönetimi ile
yoksulluğun önüne geçilmesi, toplumsal
cinsiyet ile arazi yönetimi ilişkileri gibi
konularda dünyanın farklı yerlerinden
çalışmalardan örnekler sunuldu. İkinci
toplantıda ise ortaklık süreçleri, iklim
değişikliğine uyum, arazilere el koyma
sorunları, kentsel alanlarda arazi bozunumu gibi konularda sunumlar ve panel
tartışmaları yapıldı. Kentsel alanlarda
arazi bozunumu ile ilgili hazırlanan
sunuma TEMA Vakfı temsilcileri doğrudan
katkı verdi.
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MEŞELER YUVA ARIYOR
10 ARALIK 2011
Kendilerini meşe
sevdalıları olarak
adlandıran Toprak Dede Hayrettin Karaca
ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit ise
şöyle konuştu: “ Meşe Anadolumuzun
ağacıdır. Derin saçak kökleri ile toprağı
ana şefkati ile kucaklar. Erozyonla yok
olmasına engel olur. Canlıları ve toprağı
besler. Çok sayıda canlıya yuva olur.
Gölgesi ile bize huzur
ve oksijen verir,
Gelin siz de TEMA’nın
kampanyasına katılın
meşeler yuvalarına
kavuşsun”.
TEMA, tüm doğa
severleri www.facebook.com/temavakfi
üzerinden kampanyaya
katılmaya ve 3464’e
“TEMA” yazarak 5 TL
maddi katkı sağlamaya davet ediyor.

TEMA Vakfı, toprak erozyonuna dikkat çekmek üzere 10 Aralık 2011, Cumartesi günü
Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nişantaşı
Abdi İpekçi Meydanı’nda ‘Meşeler Yuva
Arıyor’ Şenliği düzenledi.
Şenlikte Yavru TEMA’lar ve Şişli Belediyesi Geleceğin Liderleri öğrencileri meşe
palamutlarını yuvalarına kavuşturma oyunu oynadı, Nişantaşı sokakları bando ve
sokak müzisyenlerinin mini konserleri ile
şenlendi. Ayrıca, tanıtım standını ziyaret
edenler, sevimli bebek meşe palamutlarını
sahiplendi.
Meşeler Yuva Arıyor Şenliği’ne TEMA Vakfı
Kurucu Onur Başkanları Hayrettin Karaca
ve A. Nihat Gökyiğit, Şişli Belediye Başkanı
Mustafa Sarıgül, TEMA Vakfı Genel Müdürü
M. Serdar Sarıgül ile TEMA Gönüllüleri,
Genç TEMA, Genç TEMA Lise, Yavru TEMA,
Minik TEMA ‘lar ve Şişli Belediyesi Geleceğin
Liderleri Öğrencileri katıldı.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül,
“TEMA Vakfı topraklarımızı erozyondan
korumak için çalışan büyük bir sivil toplum
hareketi. Şişli Belediyesi olarak bu ulvi
görevi başarı ile üstlenen TEMA’ya destek
vermeye her zaman hazırız. Şişli Belediyesi, Geleceğin Liderleri olarak yetiştirdiği
öğrencilerine doğa sevgisini aşılamaya
gayret ediyor. Bu konuda TEMA ile birlikte
yeni çalışmalar yapmak arzusundayız ”
dedi.

EROZYONLA MÜCADELE HAFTASI
21-27 KASIM 2011
TEMA Vakfı Erozyonla Mücadele Etkinlikleri,
Birleşmiş Milletler’in 2011 yılını Uluslararası
Ormanlar Yılı ilan etmesi nedeniyle ‘Ormanlar’ ana temasıyla 21-27 Kasım 2011
tarihleri arasında yapıldı. Hafta ile ilgili
kutlamalar ülkemizin dört bir yanından
Fethiye’de bir araya gelen temsilci ve
gönüllüler tarafından başlatıldı.
Erozyonla Mücadele Haftası süresince
430.000’i aşkın TEMA Gönüllüsü,

topraklarımızı erozyondan koruyan, yer altı
sularını besleyen, soluduğumuz oksijeni
üreten, milyonlarca canlının yuvası olan
ormanlarımızın değerine dikkat çekmeyi
amaçlıyor. Bu nedenle yürüyüş, panel,
konferans, fidan dikimi, meşe palamudu
toplama, gönüllü kazanımı, tanıtım,
erozyon konulu eğitimler verilmesi gibi
etkinlikler düzenleyerek orman ve toprak
ilişkisini ülke gündeme taşıyarak, yetkililere ormanların korunması için gerekli
önlemleri almaları çağrısında bulunuyor.
Ülkemiz yılda 743 milyon ton toprağını
erozyonla kaybediyor. TEMA Vakfı, işte bu
nedenle Erozyonla Mücadele Haftası’nda
ormanların toprağı korumadaki öneminin
altını çiziyor.
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Erozyonla Mücadelede Ormanlar
Neden Önemli?
•

•

•

Orman toprak üstünde gövde, dal
ve yapraklarının yardımıyla, toprak
altında da köklerinin tutucu gücü
ile erozyonu önler.
Rüzgarın hızını keserek veya
yönünü değiştirerek, rüzgar ile
toprak taşınmasını önler.
Yağmur damlalarının hızını keserek
toprağın parçalanmasını engeller, sahip olduğu süngersi toprak
yapısı ile suyu emerek yer altı suyu
kaynaklarımıza aktarırken aynı zamanda toprağın suyla taşınmasını
önleyerek erozyonu engeller.
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RAFLARDAN...

GDO’ya
500.000 imza
GLOBALkarşı
NEWS
Sağlığımızı tehdit eden GDO'ya karşı 10 Ekim'de Greenpeace'in
başlattığı internet eyleminde 108.000 imza toplandı.
Biyogüvenlik Kurulu, kamuoyu görüşüne açtığı 13 GDO'lu mısır
çeşidinin ithalatına onay verdi. Sırada Kurul'un onayını bekleyen 42 çeşit GDO'lu ürün daha var.
Greenpeace'in kampanyası, Kurul'un kararını değiştirecek
çoğunluğa ulaşmak ve baskıyı sürdürmek amacıyla devam ediyor. Kampanyaya katılmak için: www.greenpeace.org/turkey
GDO'ların tehlikeleri:
•
GDO'lar doğal olarak var olmayan türlerdir.
•
GDO'lar önceden fark edilemeyen ölümcül alerjik ve toksik
etkiler içerebilir.
•
Modern bilim, genetik müdahalelerin etkilerini tüm
boyutlarıyla anlayabilecek yetkinlikten uzaktır.
•
Patentli GDO'ların insan ve çevre sağlığına etkileri üzerine
bağımsız araştırma yapılması yasalarla engellenmektedir.
•
Savunulanın aksine mevcut GDO'lar üretim artışını hedeflememektedir.
•
GDO'lar tozlanma yoluyla, yerel türlere bulaşarak
biyoçeşitliliğe zarar verir.

DÜNYANIN DURUMU 2011
Gezegenimizi Besleyen İnovasyonlar

TEMA Vakfı ve Türkiye İş Bankası işbirliği ile
Türkçe'ye kazandırılan bu kitap, sulama teknolojisindeki yeni yöntemlerden tarımsal politikalara kadar tarımdaki yenilikleri değerlendiriyor.
Açlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için
hükümetlerin, vakıfların ve bireylerin gösterdiği
çabaların rehberliğinde, sürdürülebilirliğin, ürün
çeşitliliğinin ve ekosistem sağlığının ne kadar
önemli olduğunu vurguluyor.
DÜÜNYA
20 yıl önce küresel ısınma konusunda ilk
uyarılardan biri olan 'The End of Nature'ı
yazan Bill McKibben, bu farklı gezegene
başka bir isim veriyor: Düünya. TEMA Vakfı
ve Türkiye İş Bankası işbirliği ile Türkçe’ye
kazandırılan bu kitapta önce bu yeni
dünyanın özelliklerini tespit eden McKibben,
Düünya’yı yaşanır bir yer haline getirmemiz
için yapmamız gerekenleri anlatıyor.

EKOSİSTEM HAKKINI SAVUNAN
YENİ BİR ANAYASA
Türkiye Yeni Anayasasını Yapmaya Hazırlanıyor!
Türkiye'nin yeni Anayasa hazırlama sürecine TEMA Vakfı da
kaleme aldığı taslakla katkıda bulundu. 19 Aralık 2011'de TBMM
Alt Komisyonu'nda sunumu yapılan Anayasa taslağı, bütüncül
bir anlayışla, üç kuşak temel hak ve özgürlükleri ve "yaşam"ı öne
çıkararak hazırlandı.
Taslakta genişletilmiş çevre hakkı, yeterli gıda ve suya erişme
hakkı, ekosistem ve ekosistemin korunmasını isteme hakkı
gibi son derece önemli ve yenilikçi adımlar atılırken, toprağın,
ormanların ve bunlardan yararlanan çiftçi ve köylülerin
haklarının korunması da sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde
güçlendiriliyor. Taslak metin, suyu bir kaynak olarak değil "doğal
varlık" olarak tanımlayarak korunması ve yönetimi görevini
devlete veriyor.
Halen taslak metin üzerinde çalışan TEMA, çalışmayı yakında
kamuoyu ile paylaşacak.

En Başarılı Sürdürülebilir Arazi
Yönetimi Uygulamalarına Ödül
"Yaşam için Arazi Ödülü", günümüz ve gelecek kuşakların esenliği
için toprağın sağlığı ve verimliliğini güvence altına alan ilham
verici inisiyatiflerin ödüllendirilmesini amaçlıyor. Sürdürülebilir arazi
yönetimi ya da dikkate değer politik liderlik, politika, iş, savunuculuk
kampanyaları ya da bilimsel araştırma yoluyla arazi bozunumu ile
mücadele eden çabalar ödüllendirilecek.
Jüri özellikle yenilikçi, işbirlikçi, sektörler arası ortaklıkları başarmış,
bilgi paylaşımı kanallarını destekleyen, kapasite yaratan, dezavantajlı
ve marjinal gruplara yetki veren, toplumsal cinsiyet eşitliğinin,
kültürel çeşitliliğin ve toplumsal dahil olma mekanizmalarının
gelişmesine yardım eden çalışma ve uygulamaları değerlendirecek.
Toplam 100.000 USD olan ödül fonu 3 çalışmaya verilecek. Son
başvuru 29 Şubat 2012, kazananlar Dünya Çölleşmeyle Mücadele
Günü olan 17 Haziran 2012’de ilan edilecek.
www.unccd.int/land4life/menu.php
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BM İklim
Değişikliği Çerçeve
GLOBAL
NEWS

Sözleşmesi 17. Taraflar Toplantısı

ETKİNLİKLER VE
DUYURULAR
2. Doğa Filmleri Yarışması, 12 Ocak 2012
Dağ Kültürü Derneği’nce National Geographic Türkiye'nin desteğiyle düzenlenen yarışma için başvurular başladı.
www.dogafilmleriyarismasi.com
7. Dağ Filmleri Festivali, 7 Mart – 15 Nisan
2012, İstanbul, Ankara, İzmir, Niğde, Antalya,
Ağrı
Türkiye’nin ilk ve tek doğa sporları, keşif ve macera temalı festivali. www.dagfilmfest.org
6. Dünya Su Forumu, 12-17 Mart 2012, Marsilya, Fransa
Forum, 1996’dan beri her yıl, su için yaratıcılık, yenilikçilik, yetkinlik ve bilgiyi seferber etme amacıyla
düzenleniyor. www.worldwaterforum6.org
3. Uluslararası IWA (Dünya Su Birliği) Sempozyumu, 22-24 Mart 2012, İstanbul

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar
Konferansı'nın 17. (UNFCCC/COP17) ve Kyoto Protokolü Taraflar Konferansı'nın 7.
Toplantıları (CMP7), 28 Kasım – 9 Aralık 2011 tarihleri arasında Güney Afrika'nın
Durban Kenti'nde gerçekleştirildi. Durban Konferansı'nın öncelikli amacı, Kyoto
Protokolü'nün 2008-2012 birinci yükümlülük döneminin sonrasında, gelişmiş ülkelerin sayısal sera gazı salımlarını azaltmak ve mali-teknolojik yükümlülüklerini belirlemek, ek olarak Yeşil İklim Fonu'nun uygulanmasını sağlamak olarak özetlenebilir.
Toplantı öncelikle, farklı dünya görüşleri, ulusal ve bölgesel çıkarları, din, kültür,
tarih ve en önemlisi çok farklı eğitim, yaşam standardı ve kalkınmışlık düzeylerine
sahip yaklaşık 190 ülkenin ve çok sayıda hükümet dışı kuruluş, kurum ve bireylerin,
ortak bir amaç için bir araya gelmesi, iklim değişikliğiyle nasıl savaşabileceklerini ve
birlikte nasıl hareket edebileceklerini demokratik bir biçimde tartışmaları açısından
önemliydi.
Durban'da varılan nokta ve alınan tüm kararlara göre, iklim değişikliğiyle mücadele,
küresel ortalama yüzey sıcaklığının 2°C'nin altında tutulması, iklim değişikliği ile
mücadele için gerekli yeni teknolojiler ve alt yapılar için yatırım, işbirliği ve karbon
pazarlarının oluşturulması olanaklarının sürdürülebileceği, başka bir deyişle Kyoto
Protokolü'nün ciddi bir yara almakla birlikte bir süre daha yoluna devam edeceği ve
işlevini yerine getireceği söylenebilir.*
Türkiye'nin iklim değişikliği portalı yayında!
Görüş belgesinin tamamına ve iklim değişikliği ile ilgili diğer Türkçe kaynaklara
www.iklimdegisikligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.
* Prof. Dr. Murat Türkeş TEMA Bilim Kurulu ve Mütevelliler Heyeti Üyesi ve ÇOMÜ Coğrafya Bölümü (Fiziki Coğrafya
Anabilim Dalı - Klimatoloji ve Meteoroloji) Öğretim Üyesi
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Dünya Su Günü özel etkinliği olarak düzenlenen
sempozyumun konusu antik medeniyetlerde su ve
atık su teknolojilerine. www.iwa-ww2012.org
Uluslararası Toprak Bozunumu Kongresi, Arazi
Bozunumu ve Sürdürülebilir Toprak Yönetiminin Sorunları, 15-17 Mayıs 2012, İzmir
Ege Üniversitesi, Toprak Bilimi Derneği ve Avrupa
Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından
düzenleniyor.www.soilcongress.ege.edu.tr
RIO+20 BM Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı, 20 - 22 Haziran 2012, Rio de Janerio, Brezilya
Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili en büyük ve
önemli etkinlik. www.uncsd2012.org/rio20/

DRYNET Projesi ile ilgili soru, görüş ve
önerileriniz için;
İletişim:
TEMA Vakfı
Özlem Katısöz
ozlem.katisoz@tema.org.tr
www.tema.org.tr/drynet
www.dry-net.org

