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DRYNET'ten Haberler
Kurak alanlara gelecek sunan küresel bir girişim
Drynet tüm dünyadan 14 ortağın çölleşme ile mücadele için yürüttüğü bir projedir. 
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Drynet Gelişmeler
Kurak alanlar konusunda yerel sorunlar 
ve görüşler içeren Drynet Projesi bülteni 
“Drynet’ten Haberler”in ikinci sayısına 
hoşgeldiniz. Bu sayı Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun 
yaklaşmakta olan 16. toplantısına (CSD-
16) odaklanıyor. Çünkü CSD-16 arazi, 
kuraklık ve çölleşme gibi kurak alanlarla 
doğrudan ilintili konuları mercek altına 
alacak. Drynet ortakları, CSD-16’yı ortak 
bilgi ve tecrübemizi aktarabileceğimiz 
önemli bir platform olarak belirlediler. 
Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 
Sözleşmesi (UNCCD) 8. Taraflar 
Toplantısı (COP8) sırasında yaptığımız 
gibi CSD-16’da da birikimlerimizi 
paylaşacağız. Diğer ulusal ve uluslararası 
toplantılarda da sesimizi duyuracağız!    

Drynet projesi başlayalı bir yıl oldu. 
Dünya çapında 14 ortakla bu projeyi 
oluşturma deneyimi bize ulusal düzeyde 
kilit çalışma ortaklarından oluşan bir 
grubu işler hale getirmenin bir günde 
gerçekleşemeyeceğini; iletişim ve bilgi 
yönetiminin hayati önemi olduğunu 
öğretti. Ancak www.dry-net.org web sites-
inin kurak alanlar konusunda aktif olarak 
çalışan kuruluşlar için ortak bir platform 

olarak giderek geliştiğini görmekten gurur 
duyuyoruz. Sizleri web sitemizi ziyaret 
etmeye ve başarı öykülerini ve birçok 
farklı dilde yayınlanan ulusal bültenleri 
okumaya davet ediyoruz!

Ortaklarımız ulusal politika gündemlerine 
sivil toplumun görüşlerini dahil etmek 
için ulusal diyaloglara devam edecek-
ler. Çıktıların ortak mesajları ne kadar 
tetikleyeceğini hep beraber göreceğiz....

Drynet ortaklarından; Marie José van der 
Werff ten Bosch - Both ENDS, Hollanda

CSD 16 
BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Komisyonu’nın 16. toplantısı (CSD-
16), 5-16 Mayıs 2008 tarihlerinde 
New York, ABD’de gerçekleşecek. 
Komisyon, sürdürülebilir 
kalkınmanın bir gerçeğe dönüşmesini, 
yoksulluk içinde yaşayan insanların 
hayatlarının iyileştirilmesini ve 
çevre tahribinin tersine çevrilmesini 
sağlamak amacıyla kurulmuştur. 
CSD Gündem 21’in takibini, 
Barbados Eylem Planı’nı (BPOA) 
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Sürdürülebilir 
Kalkınmanın Önünde 
Yatan Engeller

getirilerinin altını çiziyor. Ancak, tarımsal 
üretimde büyümeye ihtiyaç olduğunu da 
vurguluyor. Sürdürülebilir kalkınmanın 
önünde duran diğer zorluklar ise: 

• İklimsel değişim  
İklimsel değişim, bazı ekosistemlerin ve 
kullanıcılarının maruz kaldığı sorunları 
artıracak ve gıda güvenliğini azaltacak. 
Tarım ekosistemleri üzerindeki etkiler ile 
uyum ve savaşım stratejilerinin daha iyi 
anlaşılması gerekli.

• Disiplinlerarası yaklaşım 
Küçük ölçekli çiftçiler bilimsel ilerleme-
lere ve yeni teknolojiye ulaşmakta güçlük 
çekiyor. Katılımcı metodolojileri benim-
seyen yerel ve uluslararası araştırmaların 
daha kapsamlı ve disiplinlerarası bir 
strateji doğrultusunda yapılması ile 
bu zorluğun aşılacağı düşünülüyor. 
Geleneksel bilginin rolü ise çok önemli. 
Bilginin dağıtımı için yayım hizmetlerinin 
iyileştirilmesi gerekiyor. 

• Biyoyakıtlar
ICSU, biyoyakıtların, enerji güvenliğini 
artırmada, sera gazlarını azaltmada ve 
kırsal kalkınmanın teşvikinde önemli 
fırsatlar sunduğunu vurguluyor. Özellikle 
ikinci nesil biyoyakıtların (odun ve atık 
kullanan) gıda üretiminde daha az yan 
etki bırakarak sera gazı azaltımına katkı 
sağlayacağının beklendiğine dikkat çeki-
yor. Bu durum kurak alanlarda, marjinal 
arazilerin kullanımı açısından umut verici 
olarak değerlendiriliyor.

• Genetik Değiştirme (GM)
ICSU, GM’den geniş kazanımlar bekliyor. 
Ancak, kullanımlarının sosyo-ekonomik 
ve çevresel etkileri dikkate alınarak konu 
bazında tartışılması gerektiğini öneriyor. 

Uluslararası Bilim Konseyi  (ICSU) 
CSD16 için görüşlerini derledi. 
(www.icsu.org). 

ICSU 1960 ve 1970’lerde yaşanan Yeşil 
Devrim’in kısmi başarısızlıklarına rağmen 
(sulamadan kaynaklanan tuzlulaşma gibi) 
gıda ve lif üretimindeki artış gibi önemli 

• Kurak alanlar, kuraklık ve çölleşme
Yarı-kurak ve kurak ekosistemlerde 
gezici hayvancılık gibi uyum yönetimi 
uygulamalarının önemli rolünün altı çi-
ziliyor. 

Sonuçlar 
Bilim Dünyası çiftçilerin/paydaşların 
sürece katılımı, kalkınmakta olan bölge-
lerde bilim ve teknoloji kapasitesinin 
artırılması, çiftçilere (küçük ölçekli) daha 
iyi yayım hizmetleri ve sürdürülebilir 
tarımın teşvik edilmesi gibi STK’larla 
ortak görüşleri içeren birçok konuyu gün-
deme getirmektedir.
Öte yandan gerçekten farklılaşan görüşler 
de mevcut: 

• Artan gıda üretimi otomotik olarak en 
yoksula daha fazla gıdanın ulaşmasını 
sağlamıyor – Yeşil Devrim bu konuyu 
yeterince dikkate almamaktadır. 

• Arazi mülkiyeti ve güvenli mülkiyet 
hakları olmaksızın sürdürülebilir arazi 
yönetimini gerçekleştirmek mümkün 
değildir. 

• “Yerel insanların ve paydaşların 
katılımı” onları kalkınma sürecine en 
başından itibaren dahil etmek anlamına 
gelmektedir. 

• Yeşil Devrim tohum şirketlerine 
bağımlılık yaratması, pestisid ve gübre-
lerin yaygın kullanımından kaynak-
lanan tarım ekosistemleri, su kalitesi ve 
biyoçeşitlilik vb. üzerindeki olumsuz 
etkileri gibi nedenlerle çevresel kirlen-
meye neden olmasından ötürü soru 
işaretleri içermektedir. 

ve Johannesburg Uygulama Planı’nı 
(JPOI) ulusal, bölgesel ve uluslararası 
düzeyde takip eden, sürdürülebi-
lir kalkınma odaklı üst düzey bir 
forumdur. Gündem 21, sürdürülebilir 
kalkınmaya ulaşmada karar alma 
süreçlerine geniş halk katılımının 
temel olduğunu benimsemekte 
ve sivil toplumun farklı grupları 
için somut rol ve sorumluluklar 
tanımlamaktadır. CSD sürdürülebilir 
kalkınmayla ilgili güncel ve önemli 
sorunlara odaklanmaktadır. CSD16 
ise arazi, tarım, kırsal kalkınma 
ve Afrika ile çölleşme ve kuraklık 
konularına odaklanacaktır. 

CSD16’da tartışılacak konularla ilgili 
Bilim ve Teknoloji Topluluğu’nun 
görüşü ve STK’ların raporunun 
ana hatları aşağıdaki makalede yer 
almaktadır. 
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16-20 Haziran 2008 - 16th IFOAM 
Organik Dünya Kongresi, Modena, İtalya
“Geleceği Biçimlendir” kongresi Bölgesel 
Değerler ve Geleneksel Bilgi, yenilik ve 
farklı taraflar arasında işbirliği konularına 
odaklanacak.
www.ifoam.org/events/ifoam_conferences/
owc/Organic_World_Congress.html

25-28  Haziran 2008 - Afrika’da Yeraltı 
Suyu ve İklim. Uluslararası Konferans, 
Kampala, Uganda
Konferans, Afrika’da iklimin ve 
kalkınmanın yeraltı su kaynaklarına olan 
etkileri konusundaki mevcut ortak anlayışı 
iyileştirmeyi hedefliyor. Konferans su 
ve iklim bilimcileri, donörleri yanında 
bilgi ve deneyimlerini aktaracak diğer 
paydaşları biraraya getirecek. 
www.gwclim.org

3-14 Kasım 2008 - CRIC 7 and CST 9, 
İstanbul, Türkiye
Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle 
Mücadele Sözleşmesi, Sözleşmesinin 
Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi 
Komitesi ‘nin (CRIC) 7. toplantısı ve 
Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST) 9. 
toplantısı birarada yapılacak.
www.unccd.int

Sürdürülebilir Kalkınma 
ve Kuraklık

Bir bölgede gözlenen ortalama yağış 
miktarı sürekli olarak azalmaya 
başladığında kuraklık meydana gelir. 
Kuraklık uzun yıllar boyunca ya da daha 
kısa sürebildiği gibi, şiddetli kuraklık 
önemli ölçüde tahribe sebep olmakta 
ve özellikle kırsal alanlarda ekosis-
temi ve yerel ekonomiyi büyük zarara 
uğratmaktadır.

Düşük ekonomik gelişmişlik ile birleşen 
kuraklık, kurak alanlar için yaygın bir se- 
naryodur. Bu durum gıda güvensizliğinin 
temel nedenidir; ancak politik ortam, 
ulusal ve bölgesel tarımsal ve kırsal 
kalkınma politikaları ve uygulamaları, 
havza yönetiminin durumu, sağlık ve gıda 
sorunları gibi unsurlar ise kuraklığın bir 
kriz haline dönüşüp dönüşmeyeceğini 
belirler. 

Gelişmekte olan ülkelerde, kurak alanlarda 
yaşayan nüfusun büyük kısmı genelde 
niteliği bozulmuş doğal kaynaklara 
bağımlı yaşamaktadır ve gıda güvenliğini 
sağlayacak sosyal güvenlik ağları oldukça 
sınırlıdır, bu nedenle de fazla seçenekleri 
yoktur.

Kuraklığın etkilerini azaltmak üzere 
geliştirilen stratejiler arasında kuraklık 
izleme ve bilgilendirme, sürdürülebilir 
arazi kullanımı yönetimi, korumalı tarım 
ve yağmur suyu hasadı yer almaktadır. 

Kuraklıkla Mücadele

İRAN’IN GÜNEYİNDE YAşAYAN 
YEREL HALKIN KURAKLIKLA 
MÜCADELEDE KULLANDIğI 
YÜzLERCE YILLIK  GELENEKSEL 
TEKNOLOJİ ÜzERİNE HAzIRLANMIş 
BİR BAşARI  ÖYKÜSÜ

İran’ın güneyinde bulunan Bushire 
bölgesinde iklim oldukça kuraktır ve 
sıcaklık zaman zaman 50 derecenin 
üstüne çıkmaktadır. Bu şartlar altında, 
yerel halk çöl koşullarıyla başa çıkmak 
için geleneksel yöntemler geliştirmiştir. 
Bu yöntemlerden biri, geleneksel tarım 
bilgisinin başarılı su hasatı teknikleri ile 
birleşmesiyle kaliteli üzüm üretimi yapılan 
yeraltı bahçeleridir.

Yeraltı bahçeleri 50 metrelik bir taş duvar 
ile çevrili bölmelerdir. Köklerin üstü 
bölgede nadir görülen taşkın sularını kök-
lere yönlendirecek şekilde meyil verilerek 
taş zeminin altında odacık oluşturacak 
şekilde kapatılır. Bu sayede verimli ve 
kaliteli ürünlerin elde edilmesi 
sağlanır. 

Asmaların dikimi 5-6 metre derinliğinde 
ve 2-3 metre çapında bölmelerde yapılır 
ve halk dilinde “şol” olarak tanımlanan 
nemli toprak tabakasına ulaşır. Basit kaz-
malar kullanan uzman kuyu kazıcıları 
yeraltı  bahçelerini oluşturmak üzere işe 
alınır. şol denilen tabakaya ulaştıkları 
zaman, odacıkları yarıya kadar humuslu 
toprakla doldururlar. Ocak ayında, çiftçiler 
ekim yapmak üzere uygun asma fidanı 
seçimi yaparlar ve filizlenmek üzere 
uygun toprak tabakasına ekerler. Mart 

Drynet yaklaşımı: Kurak alanlarda 
sürdürülebilir, yenilikçi ve geleneksel 
teknolojilerinin önemini vurgulamaktır.

Uluslararası 
Takvim 2008

Drynet Ortaklarından: Tanveer Arif – 
SCOPE, Pakistan
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Fotoğraf:
İran Yeraltı Bahçelerindeki asma kökle-
rinin bir görüntüsü. Yeraltı Bahçelerinde 
filizlenen dalların büyümesine müsaade 
edecek şekilde yaklaşık bir metre 
yüksekliğinde, yerel taşlarla doldurulmuş 
“khan” adı verilen taş duvarlar örülür. 
İşçiler bu dalların altında bulunan üzüm-
leri toplarlar.

bir kültür mirası olduğu kabul edilmiştir. 
Böylece, bu geleneksel ve eşsiz teknolo-
jinin çölleşmeyle mücadelede yeniden 
kullanılması sağlanmıştır. 

Paydaşlar
Yerel Halk ve Çiftçiler

Başarı
Bu teknoloji sayesinde sürdürülebilir 
yaşam, tarımsal biyolojik çeşitlilik, gıda 
güvenliği ve organik tarım çalışmaları 
korunmuştur.  

Sürdürülebilirlik
Üzümün yanı sıra yeraltı bahçelerine 
dikilen diğer meyveler de ailelere gelir 
kaynağı sağlamaktadır. İdeal su ve nem 
koşulları sağlandığında asmalar yeraltı 
bahçelerinde müddetsiz olarak saklanabi-
lir. 
DRYNET ortaklarından; CENESTA, İran
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ayında filizlenen asmalar yeraltı bahçe-
lerine taşınır. İlk yaz mevsiminin kurak 
geçen aylarında genç asmalar 5-6 kez 
sulanır. Gelecek yıllarda asmaların tekrar 
sulama ihtiyacı olmaz. 

Yeraltı Bahçelerinde filizlenen dalların 
büyümesine müsadece edecek şekilde 
yaklaşık bir metre yüksekliğinde, yerel 
taşlarla doldurulmuş “khan” adı verilen 
taş duvarlar örülür. İşçiler bu dalların 
altında yetişen üzümleri toplarlar.

zorluklar
Kentsel yayılımdan kaynaklanan yapılar 
bölgeyi kaplamış, tarım arazilerini ve 
yeraltı bahçelerini tahrip etmiştir. 

Stratejiler
CENESTA uzmanları ve İran hükümeti 
arasında işbirliği oluşturulmuştur. Bu 
işbirliği sayesinde yeraltı bahçelerinin 

DRYNET bülteninin gelecek sayıları 
farklı tematik başlıklardan oluşacaktır. 
Gelecek sayılarımızda yer almasını 
istediğiniz yeni konular ile ilgili önerileri-
nizi bizimle paylaşabilirsiniz.

İletişim:
pinar.aksogan@tema.org.tr
0212 2837816/183

Drynet'ten Haberler
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TÜRKİYE'DEN HABERLER
PROJE

 Uzundere ilçesinde  geleneksel yöntemlerle 
sürdürülen keçi besiciliği nedeniyle keçiler, 
doğal sarıçam ormanlarında, özellikle genç 
sarıçam fidanlarının tepe sürgünlerini yemek 
suretiyle doğal gençleşme sürecinin engel-
lenmesi sorunu yaşanmaktadır. Dolayısıyla 
bölgenin en karakteristik biyolojik çeşitlilik 
öğesi olan Pinus silvestris L. ormanları 
otlatma baskısı ve bunun devamlılığı altında 
doğal gençleşmeyi gerçekleştiremediğinden 
ekosistem bütünlüğü içinde varlığını 
sürdürememe riski ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu proje ile, keçi besiciliğine 
bağlı olarak Uzundere ve bazı köylerinde 
sarıçam ormanları üzerindeki keçi otlatılma 
baskısının azaltılması ve keçi sahipleri de 
dahil olmak üzere yöre halkına alternatif 
geçim olanakları sunabilmek adına alternatif 
yöntemler göstermek hedeflenmektedir.
Proje alanında orman alanlarının 
korunması ile ilgili olarak Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nca belirlenen ve uygulan-
maya çalışılan Muhafaza Ormanı statüsü 
bulunmaktadır. Hayvancılıkla geçimini 
sağlayan kırsal nüfusu etkileyen ve yasal 
olarak bağlayan tek unsur ise “31 Temmuz 
1998 tarih ve 23419 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan ‘Mera Yönetmeliği ” dir. Ma-
halle ve köy muhtarlıklarının kontrolünde, 
mera alanlarında her yıl nöbetleşe otlatma 
uygulamaları yapılmakla birlikte keçinin 
mera örtüsü dışındaki orman alanlarında 
da otlatılması orman rejimine giren bu 
bölümlerde Mera Yönetmeliği ile baskının 

azaltılması mümkün görülmemektedir. Proje 
alanında son yıllarda geliştirilen alabalık 
üretimi, seracılık ve arıcılık çalışmalarına 
rağmen, bu sektörlerde faaliyet gösteren 
ailelerin herhangi bir birlik oluşturmaması 
ekonomik olarak gelişmemişliğin göster-
geleri olarak algılanmaktadır. Keçi ise 
hayvancılıkla uğraşanların daha az kaba 
yem masrafı yaparak yararlandığı ve et–süt 
verimi düşüklüğüne rağmen alternatif bir 
geçim yöntemi de bulamadıkları için sürdür-
mekten vazgeçemedikleri bir değer olarak 
varlığını korumaktadır. Proje alanında 
mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinin alternatif 
geçim kaynağı olarak sunulması hem keçi 
sahiplerine hem de diğer yöre halkına yeni 
bir ekonomik gelir perspektifi sunabilecek-
tir.  

Stratejiler
Hedef gruplar olarak seçilen keçi besicile-
rini bu alışkanlıklarından vazgeçirmek için, 
mevsimlik çiçek yetiştiriciliğini Uzundere 
ilçe merkezi ve Sapaca köyünden genç kız 
ve kadınlara uygulamalı olarak göstermek 
hedeflenmiştir. Proje kapsamında ayrıca, 
hedef ailelerde kadınlara yönelik mevsim-
lik çiçek yetiştirme eğitimi verilmesi ve 
üretilen mevsimlik çiçeklerin Erzurum ve 
çevre illerde pazarlanması hedeflenmiştir. 
Seracılıkla ilgili faaliyetin dışında böl-
gede erozyon konusunun önemine dikkat 
çekmek ve çözümüne yönelik alternatifleri 
geliştirmek ve bu amaçla Uzundere ilçesin-
de erozyon eğitimi, ve mera ıslahına yönelik 
yem bitkisi tohumu desteği gibi alternatifler 
de sunulmaktadır.

Başarı 
Proje sayesinde;  2006 bahar aylarında 
proje alanında hedef genç kız ve kadınların 
(toplam 16 genç kız ve kadın) mevsimlik 
çiçek yetiştiriciliği konusunda deneyim 
kazanmıştır. 2006 Eylül sonuna gelindiğinde 
mevsimlik çiçek satışından elde edilen 
net gelirden yararlanarak mevsimlik çiçek 
ve sebze yetiştirme amaçlı olarak 2007 
yılında faaliyet göstermek isteyen öncelikli 
keçi sahibi hedef kitleden olmak üzere 
gönüllülere sera, tohum, viyol, torf gibi 
üretim materyalleri sağlanmıştır. Ayrıca; 
keçi dışında büyük ve küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliği ile geçinen ya da keçiden 
kendi iradesi ile vazgeçmiş ve halihazırda 
herhangi bir hayvancılık uğraşısı olma-
yanlara en az 100 da’lık alanda korunga 
tohumu desteği verilmiştir.  2007 şubat ayı 
sonuna gelindiğinde Uzundere ve köyle-
rinde gönüllülerin erozyon konusunda bilinç 
kazanmaları sağlanmaştır. 

Sürdürülebilirlik
Erzurum Tarım Gönüllüleri Derneği bu 
proje ile bölgede bir strateji geliştirmeyi he-
deflemektedir. Proje uygulaması sonunda en 
azından keçi ile geçinen ya da proje fikrine 
ilgi duyan genç kız ve kadınlara mevsimlik 
çiçek yetiştiriciliği konusunda uygulamalı 
eğitim verilmiş olacaktır. Erzurum Tarım 
Gönüllüleri Derneği gelecek yıllarda, hem 
mevcut projeye ilgi duymuş olanlara hem 
de ilk kez katılım gösterenlere danışman 
ve eğitmen sağlama konusunda destek 
verecektir.

Uzundere Sarıçam  (Pinus silvestris L.) 
Ormanları Üzerinde Keçi Baskısının 
Azaltılması Projesi  

ÇÖLLEŞMEYE
KARŞI UYARAN 
PULLARA
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Çin'de bu yıl 6.'sı düzenlenen 'En İyi 
Yabancı Pul Seçmesi' yarışmasında, 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
organize edilen ve  “2006 Yılı Uluslar 
arası Çöller ve Çölleşme Yılı” anısına 
PTT Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan pullar; 'en iyi katılımcı' ve 'en 
iyi konu' ödüllerine layık görülmüştür. 
TEMA Vakfı, fotoğraflar ile destek 
verdiği pullar ile çölleşmeye dikkat çek-
mektedir.
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TOPRAK VE SU YOKSA ;
BUGÜN PİRİNÇ, YARIN BUĞDAY YOK...

PEKİ YA SONRA?,..

Gıda fiyatlarının artması sadece speküla-
tif stokçuluğa değil, özünde üretim 

yetersizliğine bağlıdır. Kuraklığın etkisiyle 
derinleşen tarımsal üretim yetersizliğinin 

kıtlığa dönüşmesi  ve toplumun gıda 
güvenliğinin tehlikeye girmesi, toprağa ve 

suya hor bakmanın sonucudur.

Ülkemiz ve dünyanın birçok bölge-
sinde kuraklık gerekçe gösterilerek 
gıda fiyatlarında olağanüstü artışlar 
yapılmaktadır. Bu durum dünya genelinde 
toplumsal barışı bozmakta ve aç kalan 
insanları gıda taşıyan gemilere saldıracak 
konuma getirmektedir. TEMA Vakfı, 
ülkemiz ve dünyanın bir çok ülkesinde 
ortaya çıkan gıda fiyatı artışının temelinde, 
“fiyatların yapay olarak yükselmesini 
amaçlayan spekülatif stokçuluğun” yanında, 
kuraklığın etkisiyle derinleşen “tarımsal üre-
tim yetersizliğinin” yattığına inanmaktadır.

TEMA Vakfı başta toprak ve tarım konus-
undaki 15 yıllık deneyimleri ve bilimsel 
veriler ışığında sorunun çözümünün tarımsal 
üretim verimliliğini artırmak olduğunu 
değerlendirmektedir. Ancak “üretimin 
temeli olan toprak ve su kaynaklarının 
korunması, geliştirmesi ve doğru yönetilme-
si gerekmektedir. Bu yaklaşımı geliştirmek 
için ise; devleti yöneten hükümetler 
yaşananları ciddiye almalı, rasyonel çözüm-
ler oluşturmalı, sorumluluk ve yüküm-
lülüklerinin farkına varmalıdır. Ancak, son 
dönemde yaşanan 2/B, Maden ve Mera 
yasaları, orman alanlarının turizme açılmak 
istenmesi, Cargill ve benzeri girişimler göz 
önüne alındığında özellikle çevre konu-
sunda sorunlara ilgili ve duyarlı yaklaşan bir 
devlet politikası olmadığı açıkça görülmek-
tedir. 

Toprak ve su kaynaklarını koruyarak doğru 
yönetmek görevini yerine getirmesi gereken 
devleti yöneten hükümet, ne yazık ki koru-
mak ve geliştirmek bir yana, bu kaynakların 
talanına göz yummakta ve hatta  “amaç dışı 
kullanım talanı” için hukuksal yol haritaları 
çizmektedir. Oysa, yeterlilikleri tartışılabilir 
olsa bile bu konularda çıkarılmış yasaları 
uygulamak zorunda olan devleti yöne-
tenlerin, bunları uygulamayarak hukuku 
çiğnemek hakkı olmadığı gibi, yasaların 
uygulanmasını ertelemek biçiminde bir 
yetkisi de bulunmamaktadır.

Yaşanan besin yetersizliği sorunlarının 
çözümü ve verimli tarımsal üretimin 
sürdürülebilirliği için, devletin başta “amaç 
dışı arazi talanını” önlemek olmak üzere 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Ka-
nunu’nu eksiksiz ve zamanında uygulaması, 
kanımızca ulusal bir sorumluluktur. 

Worlwatch Entitüsü araştırmacıları 
tarafından 25 yıldır yayınlanan ve 
Türkiye’de TEMA Vakfı yayınları arasında 
yer alan kitap, gezegenimizin ve bu geze-
gen üzerinde yaşayan her bireyin ciddi 
çevresel sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu 
açıkça gösteriyor. 
Toplumlar pek çok farklı kirlilik kontrolü 
ve doğal kaynak yönetimi sıkıntısıyla 
karşılaştıkça, uygulanabilecek çözüm-
ler sunabilenler için piyasalarda önemli 
fırsatlar doğacak. Sürdürülebilir ekonomi-
lerin uygulandığı bir dünyaya doğru 
ilerlerken, Dünyanın Durumu 2008, 
yeniliklerin önemini vurguluyor. Kitap, iş 
dünyasının, politika üreten toplulukların ve 
birey olarak her birimizin atması gereken 
adımları ortaya koyuyor.

 

RAFLARDAN...
DÜNYANIN 
DURUMU
2008

DÜNYAYI NASIL 
TÜKETTİK?

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 
- TEMA Vakfı ortak yayını, Çevre ana-
listi Lester Brown'ın ‘Dünyayı Nasıl 
Tükettik?’ adlı kitabı, dünyanın bugünkü 
gıda arz talep eğilimlerini, geçmişten 
günümüze tarımsal ve demografik 
gelişimleri de göz ününe alarak, doğa ile 
ilişkisi çerçevesinde tartışıyor. Coğrafi 
farklılıkları, ürün veriminde karşı karşıya 
kalınan tehditleri ortaya koyarak yeni 
çözüm arayışları ve önerilerini sunuyor. 
Kısacası dünyanın bizi beslemeye devam 
etmesi için insanların neler yapması 
gerektiğini anlatıyor.
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DRYNET Projesi kapsamında 18-20 
Nisan 2008 tarihleri arasında Antalya’da 
TEMA Vakfı tarafından "DRYNET Projesi 
Çölleşmeyle Mücadele Sivil Toplum Semi-
neri" düzenlendi.

Seminere 14 sivil toplum kuruluşundan, 2 
yerel yönetimden, 3 üniversiteden ve Çevre 
ve Orman Bakanlığı’ndan olmak üzere 15 
ilden toplam 43 temsilci katıldı.

Seminerde katılımcılar Birleşmiş Mil-
letler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 
ve çölleşmeyle mücadele konusunda 
bilgilendirildi.Sözleşmenin Türkiye’deki 
uygulaması ve örnek projeler (yerel, 
ulusal, uluslararası devlet ve STK pro-

jeleri) paylaşıldı.  Birleşmiş Milletler 
Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi süre-
cine ve çölleşmenin kalkınma planlarına 
dahil edilmesine sivil toplumun katılımı 
için gerekli araçların geliştirilmesine yö-
nelik beyin fırtınası yapıldı. Çölleşmeyle 
mücadele konusunda sivil toplum 
kuruluşlarının birarada çalışmasını 
sağlayacak ortak bir anlayış geliştirilmesi 
için öncelikler belirlendi. 

Sivil toplum kuruluşları 17 Haziran 
Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü’nde 
konuya dikkat çekecek yerel ve ulusal 
etkinlikler yapmayı kararlaştırdılar. 
Ayrıca, 3-14 Kasım 2008 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenecek Birleşmiş Mil-
letler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 
7.Uygulamanın Gözden Geçirilmesi 
Toplantısı’na sivil toplumun etkin 
katılımı için ortak çalışma çağrısı yapıldı.

ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SİVİL 
TOPLUM SEMİNERİ

Saha Gezisi 

Burdur Gölü Erozyon Kontrol Projesi’ne 
düzenlenen saha gezisiyle katılımcıların 
çölleşmeyle mücadele önlemlerini ye-
rinde görmeleri sağlandı. Saha gezisi 
kapsamında ayırca TEMA Vakfı'nın bir 
meşe ağaçlandırma sahası ziyaret edildi.

Sivil Toplum Çölleşme Öncelikleri

Sivil Toplum Ağı'nın çalışma konularını 
belirlemek için her bir katılımcı önemli 
bulduğu ilk üç konuyu belirledi ve yapılan 
önceliklendirme doğrultusunda ağın önce-
likle üzerinde üzerinde çalışacağı konuları 
belirlediler.

Öncelikli Sorunlar

1. Yanlış arazi ve su yönetimi 
Toprak bozunumu ve su kirlenmesi 
Madencilik
Golf sahaları  
Orman, mera ve tarım arazilerinin yanlış 
kullanımı 
Toprak erozyonu
Kırsal fakirleşme / göç / sosyo-ekonomik 
sorunlar
Ekosistemlerin bozunumu
Sulak Alanlar
Yeraltı suları
Çarpık Kentleşme, Betonlaşma 
Sanayi, Turizm ve Ulaşım sektörlerindeki 
yanlış uygulamalar

2. Ormansızlaşma 

3. Yasal düzenlemelerdeki sorunlar
ÇED Raporları 

4. İklim Değişikliği 
Kuraklık 

Öncelikli Çözümler
 
•  Kırsalda ve kentte yaşayanların  bi- 
linçlendirilmesi, Eğitim
•  Sürdürülebilir İnsan Ekosistemi 
•  Biyoçeşitliliğin Korunması
•  Meclis Çölleşme Komisyonu 
oluşturulması 
•  Teraslama ve su hasadı 

Ayrıntılı rapor için;
www.tema.org.tr
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Topraklar/araziler, uygulanması gereken 
amenajman pratikleri doğrultusunda; 
fizibilite hesapları yapılarak ve en uygun 
Arazi Kullanım Türlerini de dikkate alarak; 
Bütünleşik Sürdürülebilir Havza Yönetimi 
Planları kuramlarıyla doğal nitelik ve yete-
nekleriyle uygun kullanılmalıdır. Trakya’nın 
en önemli kırsal alan sorunlarından önde 
geleni arazi kullanımında, doğa ile uyumsuz 
uygulamalar ve yüksek oranlarındaki yanlış 
ve amaç dışı kullanımıdır.

Özellikle kentleşme, sanayileşme, toprak 
sanayi, ikinci konut (yazlık konut) yerleşme 
alanları ülkemizin en verimli veya en eşsiz 
Ergene/Meriç Havzasını tehdit ve tahdit 
ederek, doğanın fonksiyonlarını işlemez 
konuma getirmektedir. Bu durumun 
önemli kanıtı Ergene Nehri’nin, dünya 
standartlarıyla en kötü, kirli sınıfı (Sulama 
ve kullanma su sınıfı = 4)’nı oluşturmasıyla, 
çevreye duyarlı her vatandaşı sürekli tedir-
gin etme boyutudur. Trakya’daki yeryüzü 
ve yeraltı suyu, çevreye ve doğaya uygun 
olmayan irrasyonel kuraklığı oluşturmuştur. 

Ülkenin en mahsuldar tarım topraklarının 
karşı karşıya kaldığı diğer bir sorun ise 
İstanbul’un sorunlarının üst derecelerde 
boyutlandığı ve kendisinin tükendiği 
noktada yeni çözüm arayışları ile Trakya’ya 
yaptığı baskılar sonucu Trakya’nın doğal 
kaynaklarını tüketme noktasına doğru götür-
mek istenmesinde düğümlenmektedir. Bu 
konudaki sorumluluk, duyarsız kalan her ke-
simin olacaktır. Hatta doğa öldükten, iyi ni-
telikli ve üstün verimli tarım topraklarımızı 
yitirdikten sonra; “kirleten veya katleden 
öder” kuramı da yetersiz kalacaktır. 

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde eko-
lojik koşulları gereği adapte olmuş kültür 
bitkilerinin verim ortalamaları, Türkiye’nin 
ve hatta Dünya’nın verim ortalamalarından 
yüksektir. Buna karşın Trakya’da plansız 
uygulamalar sonucunda mutlaka korunması 

gereken tarım toprakları ile potansiyel 
nitelikli tarım topraklarının amaç dışı 
arazi kullanımı (Toprak betonlaşması) ile 
yitirilen verimli ve üstün nitelikli toplam 
arazinin boyutu, ülkemizin stratejik ürünü 
olan buğday verim ortalamasına göre, bir 
Amasya veya bir Sakarya İl’lerinin verimli 
topraklarına eşittir. Bu durum canlı olarak 
algıladığımız ve bilimsel veriler ile dinamik 
süreci ile geri getirilemeyen topraklarımızı, 
mezara diri diri sokmak anlamına gelmek-
tedir.

Trakya’nın Türkiye’de bir ilk olarak 
onanlaymış 1/100.000 ölçekli Ergene 
Alt Havzası Çevre Düzeni Planı mevcut-
tur. Bu stratejik amaçlı plan, en ideal 
arazi kullanımının seçimi için tarafsız 
duyarlılıkta, en fazla başarı için, çoklu 
kullanma amacını optimize ederek 
“Bütünleşik Sürdürülebilir Havza Yöne-
timi Planı” amacıyla yapılmıştır. Bundan 
sonra yapılması gereken aşama, plan 
kuramsallığı dahilinde 1/25.000 ölçekli 
çevre düzeni planlarının ortaya konmasıdır. 
Bir diğer anlatımla genel ve özel amaçlı 
her türlü planlama veya stratejik yaklaşım 
için temel veri tabanını 1/25.000 ölçekte 
veya daha büyük ölçekte toprak/arazi etüt 
ve haritalarının, dünya ölçeğinde ayrıntılı 
kategorik haritalama üniteleri düzeyinde 
yapılmasıdır. Bu haritalar yapılmadıkça 
veya planlama çalışmaları bu haritalara 
dayandırılmadıkça, toplum kalkınması 
amacıyla stratejik planlamaların yapılması 
için başarı beklemek olanaksızdır. Tüm 
havzalarımız için bu yapılanma, gerekli bir 
koşuldur. 

Türkiye hızla ve beklenmeyen boyutlarda 
toprak/arazi bozulumuyla çölleşmektedir. 
Tek çözüm “Çölleşme ile Mücadele Türkiye 
Ulusal Eylem Programı”nda yer alan ilkeler 
ve amaçlar doğrultusunda öngörülen düzen-
lemeleri, plan ve uygulama programlarını; 
öngörülen sürelere bağlı kalarak kamu 
kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin ve 
sivil toplum kuruluşlarının hayata geçirmesi 
ve uygulaması mutlaka gerekmektedir. 

Ülkemizin tarım ve tarım dışı arazileri kate-

gorik yöntemlerle değil; parametrik yöntem-
lerle değerlendirmelidir. Karasal ekosiste-
mimizi, uygulanması gereken amenajman 
yöntemleri doğrultusunda, doğal nitelik ve 
yetenekleriyle kullanmak için toprak serileri 
düzeyinde yapılacak 1/25.000 veya daha 
büyük ölçekli Ayrıntılı Toprak Haritalarının 
temel veri esaslı çalışmalar ile oluşturulacak 
“Bütünleşik Sürdürülebilir Havza Planları” 
ile yönetmemiz önkoşuldur.

Prof. Dr. Cemil CANGİR, Namık Kemal 
Üniversitesi
cemilcangir@gmail.com
Yard. Doç. Dr. Duygu BOYRAz,  Namık        
Kemal Üniversitesi
duyboy888@hotmail.com

ETKİNLİKLER

Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı
DSİ Genel Müdürlüğü  

15-16 Mayıs 2008
DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

Dendroloji (Ağaçbilim) ve Orman 
Ekolojisi Okulu

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları 
Araştırma Derneği

3 Mayıs - 31 Mayıs 2008

Sulak Alanlar Konferansı
DS XII. Bölge Müdürlügü

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
10-12 Temmuz 2008

TRAKYA’NIN HAVZA/
BÖLGE DÜZEYİNDE 

PLANLANMASI

DRYNET bülteni ile ilgili soru, görüş 
ve önerileriniz için;
İletişim
TEMA Vakfı
Pınar Aksoğan
pinar.aksogan@tema.org.tr
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