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Kurak alanlarla ilgili yerel sorunların ve 
görüşlerin ele alındığı Drynet Projesi’nin 
Drynet’ten Haberler bülteninin altıncı 
sayısına hoş geldiniz. Bu sayıda dünya-
daki kurak alanlarda tarım konusunu 
vurgulamaktayız. 

İnsanların iklim değişikliklerinden en 
çok etkilendiklerini hissettikleri alan-
lardan biri tarım sektörüdür. Dünyanın 
dört biryanındaki çiftçiler düzensiz yağış 
rejimleri, artan kuraklık ya da seller, 
yeni haşereler, sıcaklık dalgalanmaları 
ve bunların ürünlerde ve gelirlerinde 
yarattığı istikrarsızlıkla karşı karşıyadırlar. 
Büyük çiftçiler bazı olumsuz etkileri 
uzaklaştırabilirken, küçük çaplı çiftçiler 
bir ya da iki sene düşük ve yetersiz ürün 
aldıklarında tamamen yok olabilirler. Bu 
durum dünyadaki, kurak alanlar gibi, has-
sas bölgelerde yoksulluk artışı ve sosyal 
kriz, şehirlere kitlesel göç ve arazi bozu-
lumu ve çölleşmenin daha da artması gibi 
geri dönüşü zor sonuçlar oluşturabilir. 
Ancak, insanlar zor koşullara ve değişken 
iklim modellerine uyum sağlamanın 
yollarını bulmaya başladılar. Kurak alan-
lardaki birçok insan yeni uyum alanları 
sağlamak ve hayatta kalabilmek için 
toplumlar arasında daha güçlü işbirlikleri, 

modern sulama teknikleri, bitki ve tohum 
yetiştiriciliğinde uyum sağlayacak tür-
leri deneme gibi çözümler geliştirmeye 
başladılar. Bu sayıda biz, tarımın kurak 
alanlardaki durumunu tartışmak ve 
oluşan bazı girişim ve alternatifleri 
paylaşmak istiyoruz. 

Drynet grubu şu an faal olarak, Aralık 
2009’da sonlanacak olan mevcut projenin 
devamı için yeni teklifler hazırlamaktadır. 
Bunun yanında, bazı Drynet ortakları da 
Eylül ayında Buenos Aires’de yapılacak 
olan COP 9’a katılım sürecine dikkat çek-
mek üzerine çalışmaktadır. 

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

Kurak alanlarda alternatif tarımsal üretim: 
Bolivya'da Quinoa Plantasyonu

Bu proje Avrupa Birliği
desteklidir
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Tarımsal biyoçeşitlilikteki hızlı azalma 
kısmen, beslenmemizdeki kalorinin 
%60’ını oluşturan buğday, pirinç ve 
mısır yetiştiriciliğindeki modern bitki 
yetiştiriciliğinin başarısının bir sonu-
cudur. Sonuçta bu üç ürünün en 
yaygın yetiştirilen türleri birbirleriyle 
yakın bağlantılıdır ve genetik olarak 
tekdüzedirler. İşin özü, temel besin 
kaynaklarımız hiç olmadıkları kadar 
hassastır. 1800’lerin ortalarında meydana 
gelen İrlanda’daki patates kıtlığı, 1970’de 
Amerika’da mısır yaprağında meydana 
gelen hastalık nedeniyle  mısır üreti-
mindeki düşüş ve daha güncel olarak 
Uganda’dan Kenya, Etiyopya, Yemen ve 
İran’a kadar hızlıca yayılan UG99 gibi 
örneklerde olduğu gibi genetik tekdüzelik 
yeni ölümcül patojen türlerin yayılmasını 
kolaylaştırdığından gıda güvenliğini teh-
likeye sokmaktadır. 

Genetik tekdüzelik aşırı sıcaklar ve 
kuraklık gibi abiyotik sorunlara reaksi-
yonda da aynı etkilere yol açmaktadır. 

Geleneksel türlerin kuraklık ve diğer 
sorunlara daha dirençli oldukları bilin-
mektedir. Yeşil devrim teknolojile-
rinin benimsenmesiyle kaybolan bazı 
yerel türler ulusal ve uluslararası gen 
bankalarında mevcuttur. Bu gen bankası 
koleksiyonları ile bireylerin ve türle-
rin, belki de benzersiz olan genlerin 

kaybolmasının önüne geçmek gibi çok 
önemli bir amaca hizmet etmektedir. 
Öte yandan, tohumları dondurarak, bir 
yerde, evrimini de dondurmaktadırlar. 
Bu nedenle, birçok bilim insanı ve siya-
setçi gen bankalarında korumanın - ex 
situ-   yanı sıra bitki nüfuslarının evrimine 
fırsat tanıyan orijinal yerinde de - in situ- 
korunması gerektiğini savunmaktadırlar. 
Ayrıca, Yeşil Devrim ile birlikte ortaya 
çıkan yüksek verimli türler kimyasal ilaç, 
gübre ve sulama gibi en uygun yetiştirme 
koşullarına ihtiyaç duymaktadırlar. En 
uygun koşulları sağlayabilmek ise bir 
taraftan uygun bölgelerdeki çiftçilerin 
bu pahalı girdileri satın alabilmek için 
borca girmelerine, su ve toprağı kirlet-
melerine ve kıt olan su kaynaklarını aşırı 
kullanmalarına, diğer taraftan da marjinal 
bölgelerdeki çiftçilerin özel ihtiyaçlarını 
hesaba katmayan bir araştırma felsefe-
siyle giderek elimine edilmelerine yol 
açmıştır.

Artık iklimin ısındığı kesindir,  global 
ortalama hava sıcaklığı ve okyanus 
sıcaklığındaki artış, karın ve buzun 
yaygın olarak erimesi ve ortalama deniz 

seviyeleri yükselmeleri araştırmalarla 
kanıtlanmıştır. Muhtelif alanlarda 
kuraklığın sıklaşması ve yoğunlaşması 
ile iklimlerin değişkenliğinin artması da 
kuvvetle muhtemeldir. 

Genetik tekdüzeliğin, iklim 
değişiklikliğinin ve kimyasal girdilere 
olan bağımlılığın yol açtığı sorun-
larla başa çıkmak için ivedi olarak 
bitki örtüsünün iklim değişimine uyu-
munu sağlayan ve iklim değişikliğinin 
etkilerini ortadan kaldıran dinamik 
ve pahalı olmayan bir strateji uygula-
mak gerekmektedir. Bu strateji dört 
temel bileşene odaklanmalıdır: yerel 
olarak uyum sağlamış genetik kaynak-
lar (yerel türler); çiftçilerin bilgilen-
mesi ve katılımı; ürün yönetimi ve bitki 
yetiştiriciliğinin entegrasyonu (agronomi, 
toprak yönetimi, hastalık ve zararlılara 
karşı mücadele) ve çiftçi haklarının 
gözetilmesi. Bu dört bileşen birçok 
ülkeyi kapsayan uygun bir evrimsel bitki 
yetiştiriciliği programı kapsamında çiftçi-
lerin elindeki geniş genetik değişkenliği 
içeren popülasyonları yaymada ve 

Evrimsel - Katılımcı 
Bitki Yetiştiriciliği: 

>>

ÜRÜNLERİN TARIMA, İKLİME VE 
İNSANA UYUMU KONUSUNA 
BÜTÜNSEL YAKLAŞIM
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gereken gelişimi gerçekleştirerek iklim 
değişikliğine ve organik koşullar da dahil 
olmak üzere yönetim değişikliklerine 
uyumu sağlamada kullanılmıştır.

Şu anda, eşit sayıda F2 arpa tohumu 
(yaklaşık 1600) karıştırılarak elde 
edilen popülasyon, İran’da 5, Ürdün’de 
4, Suriye’de 4 ve Cezayir’de 3 sahada 
yetiştiriliyor. Bu sahalar, ürün verim ve 
kalitesi biyotik ve abiyotik sorunlarından 
etkilenen çiftçilerle birlikte seçildiler. 
Her sahada, popülasyonlar, çiftçiler 
(yetiştiricilik programlarına katılımlarıya 
edindikleri bilgi ve beceriler ile) ve zaman 
içinde yetiştiriciler (evrimsel-katılımcı 
bitki yetiştiriciliği) tarafından yürütülecek 
doğal ve yapay seleksiyonların güç-
lerini birleştirmesiyle gelişimlerine 
bırakılacaklar. Bu popülasyonlar, farklı 
alanlara ve mevcut abiyotik ve biyotik 
sorun seviyelerine özel olarak uyum 
sağlamış türler geliştirilmesi gibi kısa 
vadeli bir hedef için kullanılabilirler.  Aynı 
zamanda, yeniden oluşum ve doğal 
seleksiyon devam edeceğinden, gen 
bankalarında bile bulunmayan yeni 
gen ve gen kombinasyonları oluşabilir. 
Dolayısıyla, bu popülasyonlar giderek 
daha iyi adapte olacak ve gelecekteki 
iklim ve agronomik değişimlere dayanıklı 
türlerin geliştirilmesi uzun vadeli amacına 
da hizmet edecektir. Popülasyonlar 
geliştikçe, çiftçiler her yıl ürettikleri tohu-
mun küçük bir bölümünü yeniden ekip 
gelişen türü hasat ederek sorunlara uyum 
sağlamaya çalışacaklardır. İlk yıllardan 
sonra ve kullanılabilir tohum miktarının 
artması ile popülasyon diğer çiftçilerle 
de paylaşılabilir ve tarımsal yönetim ve 

iklim koşulları kombinasyonu ile gelişir. 
Kalan tohumlar kendi popülasyonlarını 
geliştirmek üzere diğer çiftçilerle 
paylaşılabilir ve bu çiftçiler kendi tarla 
şartlarına ve kaynaklarına uyarlayarak 
gerekli çalışmayı başlatabilirler. 

Bazı seçilmiş alanlarda, korumalı toprak 
hazırlığı,  iyileştirilmiş ekim nöbeti ve 
türlerin kombinasyonunu içeren bir 
araştırmaya başlayacağız. Ekim nöbeti, 
toprak hazırlığı ve yetiştiriciliğin enteg-
re olabilmeleri, proje süresince çiftçi-
lerin tarlalarından seçilmiş her bölgede 
bu araştırma için ayrılacak bir alanı 
gerektirmektedir. 2’li veya 3’lü faktöriyel 
denemelerle gentipi, tarımsal işlemler, yıl 
ve alan etkileşimlerinin birbiriyle ilişkisi 
ortaya çıkartılabilir. Benzer bir çalışma 
organik tarım adaptasyon denemelerinde 
de kullanılabilir.

Yazan: Salvatore Ceccarelli, ICARDA
Sunan: Drynet ortaklarından; CENESTA, 
Iran

25 - 28 Ağustos 2009 - 1. Uluslararası 
Organik Hayvan ve Bitki Yetiştiriciliği 
Konulu IFOAM Konferansı: Santa 
Fe, Meksika, Amerika’da Yetiştiricilik 
Çeşitliliği.  Konferans büyük ve küçük 
ölçekli çiftçiler, bilim adamları ve 
uygulayıcılar, profesyonel çiftçiler ve 
bu işi hobi olarak yapanlar arasındaki 
diyaloğu teşvik etmeyi, farklı deneyim ve 
açılımların paylaşılmasını hedeflemekte-
dir. 
Daha fazla bilgi için: www.ifoam.org

31 Ağustos 2009 - 04 Eylül 2009        
Dünya İklim Konferansı-3 Cenevre, 
İsviçre. Dünya Meteoroloji Organizasyonu 
tarafından düzenlenen konferans, Birinci 
ve İkinci Dünya İklim konferanslarının 
çıktılarında sağlanan ilerlemelere odak-
lanacak, insanların iklim tahminlerinden 
ve bilgisinden nasıl yararlanabileceğini 
irdeleyecektir. 3.Dünya İklim Konferansı 
Aralık 2009’da Kopenhag, Danimarka’da 
15.si düzenlenecek olan Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi 
Taraflar Konferansı'nın çıktılarına katkıda 
bulunacaktır. 
Daha fazla bilgi için: www.wmo.int/wcc3

07 - 11 Eylül 2009 - SADC Sürdürülebilir 
Arazi Yönetimi Kurak Alan Konferansı, 
Windhoek, Namibya. UNDP ve diğer 
ortaklarla işbirliği içinde MET’in 
düzenlediği konferans uygulayıcılara 
en iyi örnekleri sunmaları ve Entegre 
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi(ISLM) 
kapsamında çıkardıkları dersleri 
paylaşmaları için bir platform sunmayı 
hedeflemektedir. 
Daha fazla bilgi için: www.sadc.int

Uluslararası 
Takvim 2009
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Sürdürülebilir 
Tarım için Ortaklık 

TOPLUMSAL ALANLARDAKI GELIŞMIŞ 
SU YÖNETIMINE ENTEGRE ÇOK KURUM-
LU YAKLAŞIM: KWA ZULU-NATAL, 
GÜNEY AFRIKA’DA  POTSHINI ÖRNEğI.

Güney Afrika’da Drakensberg dağının 
eteklerinde yaşayan yoğun nüfuslu kırsal 
alanda yaşayanlar arazi bozulumu ve 
yoksulluğa teslim olmayı reddediyor. 
İnsanların çoğu ev tüketimi için mısır ve 
fasulye yetiştiriyor. Büyükbaş hayvanlar 
yazın ekinler sahadayken ortak alan-
larda otlatılıyor. Kışın da, hasattan sonra, 
hayvanların ekin sahalarında ekinlerden 
kalan artıklarla otlatılmalarına izin ve-
riliyor. Ancak, ayrımcı arazi politikalarının 
sonucu olarak nüfusun aşırı yoğunlaştığı 
yıllarda yanlış arazi kullanımı nedeniyle 
aşırı toprak erozyonu ve toprakta besin 
kaybı yaşandı.

Çiftçi Destek Grubu’nun (FSG) 
yardımıyla çiftçiler, özellikle kadınlar, 
doğal kaynakların yönetimi için daha 
sürdürülebilir ve üretken sistemler 
geliştirdiler. Katılımcı eylem araştırmaları, 
çapraz ziyaretler ve çiftçilerin kendilerini 
yönelik katılımcı izleme ve değerlendirme 
süreçleriyle, FSG ve yaklaşık 60 çiftçi, 
çukur yastıkları, yeşil gübreleme ve çok 
katmanlı üretim gibi su muhafaza önlem-
lerini de kapsayan yeni tarım teknoloji-
lerini paylaştılar ve denediler. Çiftçi Hayat 
Okullarında, çiftçiler ve kolaylaştırıcılar 
düzenli olarak biraraya geldiler, özel 

sorunların çözümüne birlikte çare aradılar. 
Çeşitli konularda bilgili olduğu bilinen 
kişiler gerekli olduğunda uzmanlaştıkları 
konular üzerinde bilgilerini aktardılar. 
Çiftçiler çapraz ziyaretlerde öğrendikleri 
bazı fikirleri en azından deneysel nitelikte 
uygulamaları konusunda teşvik edildiler. 
Ayrıca, düzenli olarak proje içinde deney-
lenerek geliştirilen yeniliklerin paylaşıldığı 
tarla günleri düzenlendi.  

Bu ortak girişimin başarıları, toprak 
erozyonunun azalması, taban suyu 
miktarlarının artması, tarım için suya 
erişimin artması,  gıda güvenliğinin 
iyileştirilmesi, yiyeceklerdeki besin 
değerlerinin artması, ekin verimlerinin 
ve dolayısıyla geçim gücünün artması 
olarak özetlenebilir. Örneğin, proje 
kapsamında konvansiyonel ve minimum 
sürüm arasında yapılan karşılaştırmalı 
değerlendirmeler, mısırda minimum 
sürümde %168 daha fazla verim artışı 
olduğunu ispatlamıştır.

Bu projenin başarılı olmasındaki en 
önemli nedenlerden biri bu girişimin 
katılımcı ve işbirlikçi bir yöntemle 
yönetilmiş olmasıdır. Projeye katılım, 
paydaşların çok paydaşlı işbirlikleri 
anlayışını derinleştirmiştir. Proje ayrıca 
bölgede sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanması konusunda karşılıklı destek 
sürecini kolaylaştırmıştır. Proje çiftçilerin 
durumlarını iyileştirmek için göster-
ilen çabaların ne şekilde desteklen-
mesi gerektiği konusunda bir anlayışın 
gelişmesini sağlamıştır. Böylece paydaşlar 
birlikte hareket etmenin önemini anlamış 
ve gereğini yapmıştır. 

Potshini Güney Afrika’da tipik bir alan 
olduğundan, bu projede uygulanan 
yaklaşımlar ve teknikler Güney Afrika ve 

Sahra-Altı Afrika’daki birçok alana uygu-
lanabilir.

Drynet ortaklarından: EMG, Güney Afrika
Konuyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen 
web sitemizi ziyaret edin
www.dry-net.org

Bu bültenin elektronik versiyo-

nu 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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TÜRKİYE'DEN HABERLER

İklim Değişikliğinin 
Arazi Bozulumu Üzeri-
ne Etkileri ve Tarımda 
Uyum Seçenekleri  
Çalıştayı Bildirgesi

TEMA Vakfı’nca yürütülen “İklim 
Değişikliğinin Arazi Bozulumuna Etkileri 
ve Tarımda Uyum Seçenekleri” Politika 
ve Bilinçlendirme Projesi kapsamında 
17 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirilen 
Çalıştayda, iklim değişikliği konusunda, 
etkiler, uyum, model ve projeksiyon-
lar konularındaki çalışmaların yeterli 
olmadığı sıkça vurgulanarak, bunların 
artırılması ve desteklenmesi gerektiği 
üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, 
konunun aksayan yönlerine karşı, çözüm 
önerisi olarak bütüncül bir yaklaşım 
belirlenerek, ilgili tüm paydaşların 
kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim 
çalışmalarına önem verilmesi gerektiği 
ortaya çıkmıştır.

Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı 
Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) 
konusu kapsamında ayrıntılı bir ulusal 
sera gazı envanterinin hazırlanması ve 
eşgüdüm, üzerinde durulması gereken 
öncelikli konular arasındadır. BMİDÇS 
ve Kyoto Protokolü çerçevesinde 2012 
sonrası süreçte Türkiye neler öneriyor
nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? 
Bunların üzerinde ciddi olarak çalışılması 
ve somut adımların ve olası sonuçlarının 
ortaya konulması gerekiyor. Bu çerçeve-
de belirlenen en önemli eksikliklerden 
birisi, AB ve ABD’dekine benzer stratejiye 
temel oluşturması beklenen bilimsel ve 
geniş ölçekli kurumsal çalışmaların az 
olmasıdır. 

Hem tematik olarak hem de kurumsal 
örgütlenme açısından kuraklık ko-
nusunun afet yönetimi çalışmalarına 
sokulmasının gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Kuraklık tehlikesinin ve 
etkilerinin Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
sorumluluk alanına girmesinin çeşitli 
sakıncaları belirtilmekle birlikte, Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü’nün bir yeni-
den yapılanma süreci içinde olduğu ve 
hükümetin de kuraklık konusunu bu 
kurumun sorumluluk kapsamına alma 
yönünde bir düşüncesi bulunduğu 
bilinmektedir.  

Çoklu Tehlike Sigorta Sistemi ile çiftçiler 
kuraklık ve iklim değişikliğinin olumsuz 
sonuçlarına karşı desteklenebilir. Bu 
kapsamda, birçok etmenden kaynak-
lanan zararları tümüyle karşılayacak 
yapıda bir sigorta sistemini haya-
ta geçirmek, kuraklıkla savaşım ve 
iklim değişikliğine uyum ve savaşım 
konularında öncelikli alınması gereken 
önlemlerdendir.

Tarım Bakanlığı’nda bütünleşik havza 
politikalarının il ve ilçe müdürlükleri 
bazında yürütülmesinin gerekli olduğu 
ve içme suyunun özelleştirilmesinin ve 
ticaretinin uzun vadede arazi bozu-
lumu ve tarım üzerinde olumsuz etkiler 
yaratacağına ilişkin kaygılar, çalıştay 
sırasında üzerinde ciddi olarak durulan 
ve tartışılan konular arasındadır.

Arazi kullanım planlamasının illerde 
valilerin yetkisine bırakılması ve özel fir-
malara ihale edilebilecek olması, önemli 
sorunlar doğurabilecek niteliktedir. Sür-
dürülebilir arazi/su yönetimi ve gübre/
tarımsal üretim yönetimi uygulamaları 
yeterli değildir. Türkiye’de tarım 
politikaları köklü ve sürekli değildir; 
hükümetlere göre değişmektedir. Bunu 
düzeltecek çalışmalara önem verilme-
lidir.

Kurumlar arası bilgi paylaşımı ye-
tersiz ya da yoktur. Bu yüzden ön-
ceden tamamlanmış çalışmaların iyi 
değerlendirilmemesi ve tekrarlama 
sorunu vardır. Kamuda ve üniversite-
lerde çok emek ve para harcanarak 
gerçekleştirilen önceki çalışmalar yok 

sayılarak, her yönetim zamanında 
çalışmalara sıfırdan başlama eğilimi 
vardır. Bu büyük bir kaynak israfına yol 
açmaktadır. 

Doğrudan iklim değişikliği ile il-
gili özel birimlerin kurumlarda 
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 
Ormancılıkta kuraklığa, yüksek 
sıcaklıklara, zararlılara, çeşitli risklere 
ve yangına karşı dayanıklı türlerin 
yetiştirilmesi gereklidir. 

Çağdaş bilim-tekniğe dayalı arazi 
yönetimleri, geleneksel deneyim 
ve uygulamalardan yararlanarak da 
yürütülebilmeli ve arazi kullanım 
planlaması bir kamu hizmeti olarak 
görülmelidir. Sulama birliklerinin bi-
linçli ve yeterli su kullanımı konu-
sunda eğitilmesi ve bilgilendirilmesi 
gerekmektedir. 

Tarımda uyum için tartışılması 
gereken konular, su kaynaklarının 
niteliği ve niceliği, afet ve risk yöne-
timi, kıyı yönetimi ve su seviyesinin 
yükselmesi, kıyı kuşağındaki tatlı su 
kaynaklarının tuzluluğu ve kirlen-
mesi, gıda güvenliği ve çeşitliliği, 
doğal kaynakların yönetimi, sulama 
altyapısı ve tarla içi hizmetleri vb. 
içerir. Bu konuları önceliklerine göre 
değerlendirmek gerektiğinde, makro
ekonomik bir gösterge olarak tarım ilk 
sırada ele alınmalıdır. Tarımın ayakta 
kalabilmesi için, tarımsal üretimin 
iklim değişikliği ile uyumu konusu ve 
ardından gıda güvenliği ve sürdürüle-
bilir kalkınma görüşülmelidir. 
İklim değişikliği, kuraklık ve çölleşme 
alanında, öncelik tarımsal üretim, 
buna bağlı olarak gıda güvenliği ve 
sürdürülebilir kalkınmadır. Ülkemizde 
ve dünyada bu politikaların analizi 
birlikte yapıldığında, İklim değişikliği, 
kuraklık ve çölleşme alanındaki 
uygulamalar da açıklığa ve başarıya 
kavuşabilecektir. Bu politikaların be-
lirlenmesine ve/ya da geliştirilmesine, 
var olan durumun belirlenmesi ile 
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başlanabilir. 

İklim değişikliği, kuraklık ve çölleşme 
sorunsallarına yaklaşırken, çok disiplin-
li ve kuruluşlu bir yaklaşımı izlemek 
gerekir. Sorunların çözümünde çeşitli 
kurumların yetki ve sorumlulukları 
vardır. Buna karşın, Türkiye örneğine 
bakıldığında, disiplinler ve kurumlar 
arası eşgüdüm ve işbirliği örneklerinin 
eksikliğinin sorunların çözümü yo-
lunda önemli güçlükler ve tıkanıklıklar 
yaratmakta olduğu açıkça görülür.
Ulusal STK’ların karar alma süreçle-
rine katılımlarının güçlendirilmesini 
sağlayabilmek için, eğitim ve bilinçlen-
dirme etkinliklerine ağırlık verilmesi 
gerekir. Yerel örgütlerin bilgilendiril-
mesi, alternatif ürün desenleri konu-
sunda bilgilendirme gibi çalışmalar bu 
amaca hizmet edebilecek etkinlikler-
dendir. 

Tarımda uyum seçenekleri konusunda 
Türkiye’de kurumlar arası işbirliği ve 
eşgüdümün sağlanması, kapasite 
geliştirme, halkın eğitimi ve bilinçlen-
dirilmesi konularında yaşanan sorun-
lar ciddi ve çok çeşitlidir. Bu yüzden 
çözüm önerileri de, geniş açılı bir bakış 
açısıyla belirlenmeli, çeşitli alterna-
tifleri içermeli ve kapsamlı olmalıdır. 
Çalıştayda belirlenen öneriler, 
özetle, tüm paydaşların kapasitelerini 
artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının 
yapılması, veri tabanlarının ve mo-
dellerin kapasitelerinin artırılması, 
iyi yönetişim konusunda kapasi-
tenin artırılması, insan kaynaklarının 
geliştirilmesi, çiftçi destek düzenekle-
rinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, 
teknik altyapının kuvvetlendirilmesi, 
uyum ve biyoçeşitliliğin korunması 
konusun-da çalışmaların arttırılması, 
uzman STK’ların karar alma süreç ve 
düzeneklerine katılımlarının güçlen-
dirilmesi gibi eylem ve önlemleri 
içermektedir.

Çalıştay ile ilgili detaylı bilgi için;
http://www.tema.org.tr/Sayfalar/
GuncelHaberler.html
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Dünyanın Durumu 2009
WorldWatch Enstitüsü

TEMA Vakfı ve Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları tarafından yayınlanan 
Dünyanın Durumu 2009: Isınmakta 
olan Bir Dünyaya Bakış, küresel 
ısınma ve iklim değişikliği konusuna 
odaklanıyor. WorldWatch Enstitüsü, 
tarafından hazırlanan Dünyanın Du-
rumu 2009, Sera gazlarının salınımını 
azaltarak iklim değişiminin en kötü ve 
en derin etkilerinin önüne geçmeyi 
hedefleyen faaliyetlere ilişkin bilgi 
veriyor.  

Dünyanın Durumu 2009, küresel 
ısınma ve iklim değişikliğinin uzun 
süreli etkilerini gözler önüne seriyor. 
Dünyamızı tehdit eden bu büyük soru-
nun en güncel durumunu ve insanlığın 
geliştirdiği olası çözümleri, en anlaşılır 
biçimde anlatıyor. 

2009 yılı sonunda Kopenhag'da 
düzenlenecek Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
14. Taraflar Toplantısı da bu sürecin 
devamı için çok önemli bir rol oy-
nayacak.  Dünyanın Durumu 2009,  bu 
süreçte gerekli tedbirler alınmadığı 
takdirde olabilecekler ve çözüm öneri-
leri konusunda bilgi veriyor. 

RAFLARDAN...Kurak Alanlar için Alternatif 
Bir Bitki

Aspir, dikenli ve dikensiz formları 
olan, sarı, kırmızı ve turuncu gibi 
değişik renklerde çiçeklere sahip, 
derinlere gidebilen bir kazık kök 
sistemine sahip, tek yıllık bir yağ 
bitkisidir. Tohumundaki yüzde 35-40 
yağ (omega-6 ve Omega-9, zeytin 
yağı kalitesinde) oranı nedeniyle yağ 
sanayisi tarafından da özellikle tercih 
edilmektedir. Yağındaki doymamış 
yağ oranı yüzde 8 düzeyindedir. Yağı 
alındıktan sonra geriye kalan aspir 
küspesi içerdiği %22-24 protein 
nedeniyle iyi bir hayvan yemi olarak 
değerlendirilmektedir. Aspir'in 
renkli çiçekleri (petal) gıda ve kumaş 
boyasında ayrıca ilaç sanayisinde 
kullanılmaktadır. 

Aspir kuraklığa dayanıklı yetişmeye 
uygun bir bitkidir. Hatta kuraklığa, 
tuzluluğa, hastalığa ve zararlılara 
karşı buğdaya göre daha dayanıklıdır. 
Sulu şartlarda da üretilmeye müsait 
olan bitki ilkbahar erken donlarında 
da etkilenmemektedir. Aspir bitkisi 
kurak alanlarda tahıllarla birlikte 
münavebeye girerek üreticilere ek 
gelir getirmenin yanında düşük ma-
liyeti, ek bir mekanizasyon isteğinin 
olmaması ve pazarlama probleminin 
bulunmaması nedeniyle üreticiler 
tarafından tercih edilmektedir. Tür-
kiyede ekimi yapılan aspit çeşitleri 
Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü tarafından tescillenen oriji-
nal Dinçer ve Remzibey çeşitleridir. 
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KONYA Toprak ve Su Kaynakları 
Araştırma Enstitü Müdürlüğü 
öncülüğünde, TEMA Vakfı ve Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği 
ile gerçekleştirilen “1. Ulusal Kuraklık 
ve Çölleşme Sempozyumu” 16-18 
Haziran 2009 tarihleri arasında Konya 
Rixos Otel'de düzenlendi. 23 üniver-
site, 12 araştırma enstitüsü ve 23 özel 
kurum ve kuruluştan olmak üzere 
konu üzerinde çalışan yaklaşık 300 
uzman ve bilim adamı sempozyuma 
katılım sağladı.  

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen 
oturumlarda Çölleşme ve etkileri, 
erozyon ve etkileri, kuraklık ve etkile-
ri, iklim değişikliği ve etkileri, kuraklık 
ve küresel ısınma, biyoçeşitlilik, su 
yönetimi ve kullanım etkinliği, arazi 
yönetimi konuları ele alınarak konu 
uzmanları tarafından tebliğler sunul-
du. Oturumlar iki salonda eş zamanlı 
olarak düzenlendi. Her oturumda 5’er 
bildiri sunuldu.

Sempozyumda, küresel ısınma, 
kuraklık ve çölleşmenin en önemli 

sorunların başında geldiğini belirtilerek, 
yaşanan süreçte bölgedeki sorunun, 
kuraklık ve susuzluk olmaktan çıkıp hızla 
'çölleşme' sorunu haline geldiğine dik-
kat çekildi. İklim değişikliğinden en çok 
etkilenen ülkeler arasında Türkiye'nin 
bulunduğu ve bu kapsamda, Türkiye'nin
küresel ısınma ve kuraklıkta hangi ko-
numda olduğunun tespiti için düzenlenen 
sempozyumun son derece önemli olduğu 
vurgulandı.

Üç gün boyunca süren Sempozyumda 9 
adet çağrılı, 80 adet sözlü ve 45 adet de 
poster sunum olmak üzere toplam 134 
adet araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgi için; 
http://www.konyatopraksu.gov.tr/tr/sem-
pozyum/index.html
adresini ziyaret edebilirsiniz.

I. Ulusal Kuraklık ve 
Çölleşme 
Sempozyumu
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Anız Yakan Geleceğini Yakar !

Ülkemizde hububat ekimi yapılan 13,1 
milyon hektar arazinin yaklaşık % 30’nda 
6 milyon tondan fazla köklü hububat 
sapının (anız) yakıldığı tahmin edilmekte 
ve bu rakam her geçen gün endişe verici 
şekilde artmaktadır.  Hasat sonrasında 
tarlada kalan anızın yeni ekim önce-
sinde temizlenmesi gereklidir. Ancak, bu 
temizleme işleminin yakılarak yapılması 
topraklarımıza, ormanlarımıza, su 
varlığımıza, biyolojik çeşitliliğimize ve eko-
nomimize büyük zarar vermektedir. 

Anızın yakılması sırasında toprakta 
yaşayan, onu besleyen, havalandıran, 
verimli kılan milyonlarca canlı mikroorga-
nizma yok olur, toprağı besleyecek organik 
atıklar ortadan kalkar, toprak fakirleşir, 
verim gücü düşer. Üzeri çıplak kalan top-
rak, rüzgar ve sellerle taşınarak erozyona 
uğrar, yağış suyu yer altı su kaynaklarına 
ulaşamaz, doğal denge bozulur. Öte 
yandan anız yangınları yakındaki diğer 
tarla ve bahçelere sıçrayabildiği gibi orman 
yangınlarına hatta yerleşim alanlarının 
yanmasına da sebep olur. 

Ülke topraklarımızın % 76’dan fazlasında 
organik madde eksikliği vardır. Anız 
gübreye dönüştürülerek tekrar toprağa 
verildiğinde, toprak organik madde 
açısından zenginleşir, toprağın verimi artar 
ve çiftçi daha fazla ürün alır. Ayrıca, toprak-
taki bitki örtüsü tahrip olmadığı için rüzgar 
ya da su ile taşınmaz, böylece erozyondan 
korunmuş olur. 

TEMA Vakfı, anız yakılmadığı takdirde 
toprağın daha verimli olacağına ve bir 
sonraki yıl daha fazla ürün alınacağına 
dikkat çekerek Çiftçilere “ Anız Yakmayın, 
Geleceğinizi Yakmayın” çağrısında 
bulunmaktadır. Ayrıca anızların yakılarak 
temizlenmesine engel olunması için İl ve 
İlçelerdeki mülki idare amirleri ve kolluk 
kuvvetleri göreve çağrılmaktadır. Başta 
kamu görevlileri ve muhtarlar olmak üzere 
halkımız anız yakanlar hakkında cezai işlem 
yapılmasına yardımcı olmalıdır. 

Daha fazla bilgi için;
http://www.tema.org.tr/Sayfalar/Guncel-
Haberler.html
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Karapınar’da çölleşmenin başlıca fak-
törlerinden olan, tarım arazilerinin 
bilinçsiz kullanımının temel nedeni, 
bölgede yaşayan nüfusun alt-ekonomik 
koşullarda yaşamlarını devam ettirmeye 
çalışıyor olmalarıdır. CROP-MAL projesi ile, 
yoksulluğun yol açtığı tahribat; tarımsal 
üretimde toprağın doğru kullanımının 
yaygınlaştırılması ve bölge halkının tarım 
dışı mesleki eğitimle üretime katılmaları 
sayesinde azalacaktır.  

Bölgesel kalkınmanın sağlanması ve sür-
dürülebilmesine yönelik, yerel yönetimler, 
girişimciler, iş dünyası, uluslararası çevre 
kuruluşlarıyla proje sonuçları paylaşılarak, 
bölgeye dair, farkındalıkları sağlanacaktır. 

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi
19-22 Kasım 2009 

Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi, 

Ziraat Fakültesi
http://tab2009.mku.edu.tr

7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri 
Sempozyumu

05-09 Kasım 2009
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Ege 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Önemli piyasa değişikliklerini ve karbon 
azaltımı fırsatlarını anlama

29-30 Eylül 2009
İstanbul

http://www.greenpowerconferences.
com/carbonmarkets/carbonmarkets_tur-

key_tr.html

ETKİNLİKLER

DRYNET bülteni ile ilgili soru
görüş ve önerileriniz için;

İletişim

TEMA Vakfı
Pınar Aksoğan

pinar.aksogan@tema.org.tr
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TEMA Vakfı tarafından 2006-2008 
ylları arasında Konya Karapınar'da 
‘Karapınar’dan Dünyaya Çölleşme! Çağrısı’ 
(DESIRE) projesi uygulanmıştır. DESIRE 
Projesinde bölgedeki çevresel koşullar; 
yüzey toprağı, bitki örtüsü, su kalitesi 
ve bölgede mümkün olan ürün çeşitleri 
ve üretim teknikleri izlenmiş ve veriler 
oluşturulmuştur.

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak 
adına, bölgedeki çalışmalar, projenin 
devamı olan ‘Karapınar’da Çölleşmeye 
Çözüm; Üretim’ Projesi olan CROP-MAL 
Projesi ile devam etmektedir. 2009 yılı 
Mart ayında başlayan CROP-MAL projesi 
2012 yılına kadar devam edecektir. 

Toprak İşlemesiz Tarım

Dünyada yoğun olarak uygulanmaya 
başlanan toprak işlemesiz  ekim, 
özellikle yıllık yağış ortalaması 200-
500 mm arasında olan bölgelerde 
başarılı sonuçlar vermektedir.
Bunun yanında kurak bölgelerde 
iyi bir planlama ile toprak işlemesiz 
ekim uygulanabilmektedir.

Böylece topraktaki suyun daha 
iyi depolanacağı ve buna bağlı 
olarak verimde artış sağlanacağı 
düşünülmektedir. Toprak işlemesiz 
ekimin başarısı, zamanında ve uygun 
ekipmanların kullanılmasına bağlıdır.

Toprak işlemesiz ekimde
önceki ürünün hasadından sonra, 
ekim öncesi hiçbir toprak işlemesi 
yapılmaz. Ekim direkt olarak 
anızın üzerine yapılır. Önceden 
hazırlanmamış toprağa, tohumun 
toprakla  teması için uygun genişlik 
ve derinlikte bant açarak, bu alanlara 
tohumun bırakılması ve örtülmesine 
dayalı bir yöntemdir.  

Başlangıçta sıfır toprak işleme siste-
minin sadece belli iklim koşullarında 
ve belli topraklar için uygun olduğu 
düşünülürken, bu yöntem oldukça 
değişik iklim, bitki çeşidi, toprak 
ve coğrafik şartlarda uygulanmaya 
başlanmıştır.

Toprak işlemesiz doğrudan ekim  
erozyon riskini azaltır,  yağmurun 
toprağa infiltrasyonunu artırır ve 
buharlaşmayı azaltarak rutubetin 
toprakta tutulmasını sağlar,
üst toprakta organik madde miktarını 
artırarak toprak strüktürünü 
iyileştirir, topraktaki biyolojik yaşamı 
ve aktiviteyi teşvik eder. 

Sıfır toprak işlemede verim özellikle 
nem kısıtı olan bölgelerde daha 
yüksektir. Yağışın toprakta daha fazla 
depolanmasını sağlar,  atmosfere 
Atmosfere  sera gazı (CO2) salınımını 
azaltır.

CROP-MAL (Marjinal 
Kurak  Alanların 
Korunmasına Yönelik 
Rasyonel Fırsatların 
Yaratılması Projesi )


