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İÇERİK

Bu proje Avrupa Birliği 
desteklidir.

Drynet Gelişmeler

Kurak alanlarla ilgili yerel sorunların ve 
görüşlerin ele alındığı Drynet Projesi’nin 
Drynet’ten Haberler bülteninin dör-
düncü sayısına hoş geldiniz. Bu sayıda 
kurak alanlarda sürdürülebilirliğin 
gerçekleştirilmesinde CRIC (bkz 
kutu) gibi uluslararası etkinlikle-
rin ve NAP gibi ulusal programların 
önemine odaklanıyoruz. Soru, sivil 
toplumun bu süreçlerde ne gibi bir 
rol üstlenebileceği ve üstlenmesi 
gerektiği. Sözleşmenin Uygulamalarını 
Gözden Geçirme Komitesi’nin (CRIC) 
Yedinci Toplantısı ve Bilim ve Teknoloji 
Komitesi’nin (CST) birinci özel toplantısı 
eş zamanlı olarak 3-14 Kasım 2008 
tarihleri arasında İstanbul, Türkiye’de 
gerçekleştirildi. Drynet ağının üyeleri 
toplantılara Drynet bilgi standı ve 2 
yan etkinlikle etkin katılım sağladı. 
Yan etkinlikler  “Çorak Alanlar Efsanesi: 
Kurak Alanlarda Göçebe Hayvancılık 
– Biyoyakıt Üretimi Göçerler İçin Yeni 
Geçim Kaynağı Fırsatları Sunabilir mi?” 
ve “Sürdürülebilir Arazi Yönetiminin 
Yaygınlaştırılması ve Arazi Bozulumuyla 
Mücadeledeki İlerlemenin İzlenmesi  
İçin Sivil Toplum Ortaklıklarının 
Güçlendirilmesi” konularındaydı. 
Drynet ortakları toplantı boyunca 
tartışma başlatmayı hedefleyen  ya da 

pratik kullanım amacı amacı taşıyan 
yayınlarını da paylaştılar. Drynet ve 
Küresel Mekanizma (GM) ortak yayını 
olan “Kurak Alanlarda Sivil Toplum 
Kuruluşları – Haritalama, profil çıkarma 
ve politika düzeyinde katılım için pra-
tik rehber” ve “Biyoyakıt Patlaması ve 
Kurak Alanlar için Sonuçları” başlıklı 
Drynet görüş belgesi web sitesinden 
ulaşılabilecek bu yayınlara örnek olarak 
verilebilir.  Sivil toplum kuruluşları bu 
etkinliklere rahatça katılabiliyor, ancak 
karar alma süreçleri üzerindeki etkileri 
hala tartışılır düzeyde. Bu bülten bu 
konuyla ilgili bazı görüşleri sunacak, 
kuruluşların hem ulusal hem de uluslar 
arası düzeyde konumlarına ışık tutacak.  
Ayrıca, Ulusal Eylem Planları’nın (NAP) 
üye ülkelerde nasıl hazırlandığına dair 
görüşler sunulacak.                 

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

Drynet tüm dünyadan 14 ortağın çölleşme ile mücadele için yürüttüğü bir projedir. 
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Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin (UNCCD) farklı 
yönetişim ve karar alma yapıları var. Burada bazılarının üzerinden hızla 
geçeceğiz:   

COP  Taraflar Konferansı (COP) Sözleşme tarafından oluşturulmuş en yük-
sek karar alma organıdır; taraf hükümetleri ve Avrupa Birliği gibi bölgesel 
ekonomik entegrasyon kuruluşlarını kapsar. COP’un temel işlevlerinden 
biri Taraflarca sunulan ve taahhütlerini ne şekilde gerçekleştirdiklerini 
detaylandıran raporları gözden geçirmektir. COP bu raporlar doğrultusunda 
tavsiyelerde bulunur. Ayrıca Sözleşmede düzeltmeler yapmaya veya bölgesel 
uygulama ekleri gibi yeni ekler kabul etmeye yetkilidir. Böylece, COP küresel 
koşullar ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda Sözleşmeye yön verir.  
Sözleşme, COP’a yardımcı olması için, alt organlar belirler ve gerekmesi duru-
munda COP ek organlar belirlemesine imkan kılar. 

CRIC  Sözleşmenin Uygulamalarını Gözden Geçirme Komitesi (CRIC) 
Sözleşmenin uygulamasının düzenli olarak gözden geçirilmesi için COP’a 
yardımcı olur. Alt bölgesel ve bölgesel katkıları kapsayan gözden geçirme 
süreci CRIC’in sonuçlara varmasına ve Sözleşmenin uygulanması için atılması 
gereken adımlara ilişkin COP’a somut öneriler sunmasına imkan sağlar. 
Gözden geçirme, COP tarafından karara bağlanan tematik konularda coğrafi 
boyutları da dikkate alarak gerçekleştirilir.

NAP  Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Tarafları, 
Sözleşmenin uygulanmasında en önemli araçlardan biri olan Ulusal Eylem 
Programlarını (NAP) kendileri geliştirir.  Ulusal Eylem Programları yerel 
toplulukları da dahil eden katılımcı bir yaklaşım çerçevesinde hazırlanmalı ve 
farklı ekosistemlerde çölleşmeyle mücadelede alınması gereken önlemleri ve 
atılması gereken pratik adımları kapsamalıdır. 

CST  Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST) COP’a bağlı yardımcı bir organdır; COP’a 
çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerinin azaltılmasına ilişkin bilimsel 
ve teknolojik konularda en güncel bilimsel birikim çerçevesinde bilgi ve tavsi-
yeler sunar.  Çok disiplinli bir anlayışla çalışır, Tarafların katılımına açıktır ve 
gerekli uzmanlığa sahip hükümet temsilcilerinden oluşur. 

Kaynak : www.unccd.int

Mark Winslow ile 
Röportaj 

KURAK ALANLARDA KALKINMA İÇİN 
BİLİM KONSORSİYUMU (DSD) 
SILKE BREHM – 7 KASIM 2008 CUMA 

Mark Winslow, kar amacı gütmeyen bir 
tarımsal araştırma merkezi olan ICRISAT 
(Yarı-Kurak Coğrafyalarda Uluslararası 
Ekin Araştırma Enstitüsü) için çalışıyor.  
Bu araştırma merkezi Afrika ve Asya’nın 
tropikal kurak alanlarında sürdürüle-
bilir arazi yönetiminin iyileştirilmesini 
hedefliyor. Mark ile İstanbul’da Cevahir 
konferans merkezinde gerçekleştirilen 
CRIC7 toplantısında Cuma öğleden 
sonra sessiz CST toplantı odasında 
buluştum. Dışarıda koridorlarda 
gayri resmi konuşmalar ve devam 
eden resmi toplantıların yankısı 
duyuluyordu. CST (Bilim ve Teknoloji 
Komitesi) toplantılarını tamamlıyor 
ve sonuçlarını UNCCD’ye sunuyordu. 
Bu sonuçlardan biri COP9’un organize 
edilmesinde destek görevinin kurak 
alanlarda kalkınma için bilim konsor-
siyumuna (DSD) verilmesini içeriyor. 
Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 
8. Taraflar Konferansı’nın  (COP8) 13 
nolu kararına göre 10 yıllık Stratejik 
Plan doğrultusunda Bilim ve Teknoloji 
Komitesi’nin (CST) bundan sonraki 
toplantılarını bilimsel ve teknik konfe-
rans biçiminde yapması önerilmişti. 

SB: CST boyutunda bir değişiklik 
yapılmasına neden ihtiyaç duyulmuştu?

MW:  Sözleşme CST’den bilim akışını 
kullanılabilir biçimlerde sözleşmeye 
sunmasını talep ediyordu. Çünkü 
sözleşme dünyanın neredeyse tüm 
ülkelerinin siyasi yönetimlerinden 
temsilcilerinin bulunduğu Taraflar 
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12 - 16 Ocak 2009  - 5inci EGU 
(European Geosciences Union) 
Alexander von Humboldt Uluslararası 
Konferansı, Cape Town, Güney Afrika. 
Iphakade İklim Değişiklikleri ve Afrika  
Toprak Sistemleri Geçmişi, Bugünü ve 
Yarını
www.humboldt5.uct.ac.za/

21 - 23 Ocak 2009 - WAFLA Uluslararası 
Konferansı , Latin Amerika’da 
Kurak ve Yarı-Kurak Alanlarda 
Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadelenin 
İyileştirilmesinde Orman Tarımı ve 
Su Yönetim Sistemleri, Amerika ve 
Karayipler BM Ekonomik Komisyonu 
Merkezi, Santiago, Şili 
www.wafla.com;  
www.accionporlatierra.cl/conferencia

10 - 12 Mart 2009 - İklim Değişikliği: 
Küresel Riskler, Sorunlar ve Kararlar 
UNFCCC COP-15 Hazırlık Kongresi, 
Kopenhag, Danimarka.
http://climatecongress.ku.dk

13 - 17 Nisan 2009 - Su, Çevre ve 
Sağlık Bilimleri Uluslararası Konferansı: 
İklim Değişikliğinin Yarattığı Sorunlar, 
Cholula, Meksika. Bu konferans iklim 
değişikliği etkisi altında su, çevre ve 
sağlık bilimleri alanlarında sorunların, 
görüşlerin, tecrübelerin ve araştırma 
ihtiyaçlarının disiplinlerarası bir plat-
formda paylaşılmasını sağlayacak. 
http://www.udlap.mx/ICWEHS/

Konferansı tarafından oluşturuldu. 
Bu siyasi temsilciler kurak alanların 
kullanımındaki yüksek riskleri, verim 
düşüşünü ve sıkıntıları azaltmaya yöne-
lik daha iyi politikalar üretebilmek için 
bilimi kullanmak istiyorlar. Bizden kurak 
alanlarla ilgili daha iyi politikalar üretil-
mesi için mevcut bilginin basit biçimler-
de özetlenebileceği bir konferansı orga-
nize etmemiz konusunda yardım istedi-
ler. Tıpkı İklim Değişikliği Sözleşmesinin 
karbon ölçümünü bularak politikaların 
daha basit bir biçimde ifade edilmesine 
destek verdiği gibi, bu konferansın 
amacı kurak alan bozulumu ile müca-
delede bazı basit ölçümler bulunmasını 
sağlamak olacak. 

SB: Konsorsiyumun Sivil Toplum 
Kuruluşlarını özellikle çölleşmenin 
göstergelerinin geliştirilmesine dahil 
etmek gibi bir görevi var. Bu nasıl 
sağlanacak ve Drynet veya diğer STK 
girişimlerinin bu sürece dahil edilmesi 
konusunda ne düşünüyorsunuz?

MW: UNCCD’yi eşsiz kılan yerel bil-
ginin problem çözümündeki önemini 
kabul ediyor olması, zira bu bir arazi 
kullanımı sorunu. Araziyi kullananlar 
nesillerdir süre gelen bir tecrübeye 
sahipler. Oysa klasik bir eğitimden 
geçen bilim adamlarının birçoğunun 
arazi ile bu geleneksel ilişkisi yok; 
bu nedenle bir konuya bir yönüyle 
yaklaşıp diğer birçok açıyı atlayabilirler. 
İşte  STK’lardan beklentimiz bu yeni 
görüşü ve açıyı eklemeleri ve bunu 
bilimsel bir çerçeveye nasıl oturtmamız 
gerektiğini anlamamıza yardımcı 
olmaları. STK’ların bilim adamlarının 
bilgi boşluklarını belirlemesine, farklı 

>>
önceliklerini anlamasına ve vaka 
çalışmaları ve sosyo-ekonomik anket-
ler oluşturmalarına yardımcı olmaları 
ve mevcut bilgilerini paylaşarak 
konferansın ve DSD faaliyetlerinin 
çıktılarına dahil etmeleri bizim için çok 
önemli. 

Daha fazla bilgi için DSD web sitesini 
ziyaret edebilir www.drylandscience.
org veya DSD Koordinatörü Dr. Mark 
Winslow ile temasa geçebilirsiniz 
m.winslow@cgiar.org .
Röportajın tamamını web sitesinin mul-
timedia bölümünden dinleyebilirsiniz 
www.dry-net.org .  

Drynet ortağı: Silke Brehm - LPP, 
Almanya  Silke.Brehm@gmx.de

Uluslararası 
Takvim 2009

Hindistan Odak Noktası'nın CRIC7 süresince 
sergilenen DRYNET standını ziyareti
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Bu bültenin elektronik versiyonu

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. 

Drynet / DESIRE / 
enid  Ortak Görüşü: 
"UNCCD bir bilgi 
trafiğinde tıkanmış 
durumda mı?"

Belge UNCCD’nin en yeni ve öncü 
araştırma sonuçları ile etkilenen halklar 
ve STK’lardaki yerel bilginin bir karışımı 
üzerine odaklanırsa daha etkili sonuçlar 
alacağına odaklanıyor. İçerikle ilgili fikir 
vermek için 2 kısa alıntıyı aktaralım: 

“Kurak alanlarda yaşayan toplumlar 
için UNCCD’nin etkinliğini artırmanın 
yolu, Sözleşmeyi ve Ulusal Eylem 
Programlarını uygulamaktan sorumlu 
hükümet yetkililerinin çalışmalarını ilgili 
ve güncel bilgiye dayandırmalarından 
geçiyor. Buna yerel toplumların ve 
araziyi doğrudan kullananların arazi 
bozulumunun mevcut durumu, gele-
neksel uygulamalar, yerel başarılar 
ve engeller gibi konularda sunabi-
lecekleri bilgiler de dahil. (Bu bil-
gilerin paylaşılmasında genellikle 
STK’lar aracılık ediyor). Aynı zamanda 
çölleşmenin süreçleri ve etkileri üze-
rinde derinlemesine analizlere ve 
önerilen çözümlerin teknik ve finansal 
fizibilitelerine ilişkin değerlendirmelere 
dair bilginin araştırmacılardan gelmesi 
gerekiyor. Ayrıca çölleşmeyi izlemek 
ve değerlendirmek ve bu sorunların 
azaltılmasında UNCCD’nin etkisini tespit 
etmek de çok önemli. Tüm bunlar için 
siyasi yetkililere ve karar vericilere bilgi 
akışını sağlayacak farklı bilgi türleri ve 
rotalar geliştirilmesi gerekiyor."

" ... UNCCD süreç ve müzakerele-

rinde yerel ve geleneksel bilginin 
dikkate alınmasını sağlayacak resmi 
bir mekanizma mevcut değil. Çoğu 
zaman bilgi akışı karmaşıklaşıyor, zira 
aracılar tarafından yerel seviyedeki bil-
ginin ulusal ve uluslararası seviyelere 
ulaştırılması çok uzun ve meşakkatli 
bir süreç...Yerel bilginin etkin kullanımı 
için uluslararası UNCCD sürecinin ulusal 
kökenleri büyük önem taşıyor.”

Bu sürecin iyileştirilmesine dair öneri-
lerimizin tamamını www.dry-net.org 
adresinde görebilirsiniz. 

" Bilim ve Teknoloji Komitesi’nin bilimsel 
dünyanın farklı oluşum ve temsilcilerini 
sürece dahil etmesine ve üyelerini daha 
fazla bilimsel ve teknik uzmanlıklar 
doğrultusunda  yenilemesine imkan 
veren yeni formatını destekliyoruz. Bu 
çerçevede, sivil toplum kuruluşlarından 
bazılarının bilimsel ve teknik yönelimi 
olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bilimsel 
Konferansı düzenlemekle görevlendi-
rilen Konsorsiyum bilimsel uzmanlar 
grubuna sivil toplumdan bu konuda 
uzmanlığı olanları da dahil etmeli. 

Biyofiziksel ve sosyo-ekonomik göster-
geler ile ilgili olarak, farklı bölgelerde 
yapılan önemli çalışmaların kısa vadede 
dikkate alınması ve benimsenmesi 
gerektiğinin altını çiziyoruz. STK’ların 
uygulamaya ne kadar dahil edildiğinin 
izlenebilmesi için  katılımcılığa ilişkin 
göstergelere ihtiyaç olduğuna ve bun-
lara ulusal raporlarda yer verilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Aynı şekilde, 
Bilim ve Teknoloji Komitesi’nin de 
sivil toplum tarafından çölleşmeyle ve 
kuraklıkla mücadele için üretilen bilgi, 
teknoloji ve uygulamalar konusundaki 
çalışmaları dikkate almasını talep 
ediyoruz. Ayrıca, Tematik Program 
Ağlarının (TPNler) yetersiz 
performansından hareketle,  Tarafları ve 
Sekreteryayı TPNlerin canlandırılması 
konusunda destek olmaya davet edi-
yoruz.”

Kapanış konuşmasının tamamını               
www.dry-net.org adresinde görebilirsi-
niz.  

CRIC7’ye katılan 
Sivil Toplum 
Kuruluşlarının 
Kapanış 
Konuşmasından 
Alıntı:
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TÜRKİYE'DEN HABERLER

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mü-
cadele Sözleşmesi Genişletilmiş 
Toplantısına Türkiye Ev Sahipliği 
Yaptı.

Türkiye, 3-14 Kasım 2008 tarihleri
arasında sözleşmeye taraf 192 ülke ve 
bu ülkelerin yaklaşık 1.000 kişilik konuk 
delegasyonunu, İstanbul Cevahir Kongre 
Salonu'nda ağırladı. 

Tüm konuşmacılar Türklerin 
konukseverliğinden ve toplantı düzen-
lemelerindeki başarısından övgüyle söz 
ettiler. Bu toplantıda Çevre ve Orman 
Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyonla 
Mücadele Genel Müdürlüğü, Üniver-
site Temsilcileri ve TEMA başta olmak 
üzere Sivil Toplum Kuruluşları ciddi bir 
dayanışma ve alışılagelenin üstünde 
üstün bir performans sergilediler.

2005 yılında "Çölleşme İle Mücadele 
Türkiye Ulusal  Programı"nı  açıklayarak 

sözleşmeye taraf olduktan kısa bir süre 
sonra, Sözleşmedeki Uygulamaları 
Gözden Geçirme Komitesi (CRIC-7) ile 
Bilim ve Teknoloji  Komitesi (CST-S1) 
toplantıları ilk kez birlikte yapılarak, 
gelecek 10  yılın programının temel 
ilkeleri ve kararları, Sözleşmeye taraflar 
konferansında (COP-9) son şekliyle 

açıklanmak üzere ele alınıp, Genel Kurul-
larda onaylandı. Sözleşmenin Ek-4 mad-
desinde Tükiye'nin de içinde yer aldığı 
Kuzey Akdeniz Ülkeleri toplantısında 
Oturum Başkanlığına Türkiye Odak 
Noktası Sayın Erdoğan ÖZEVREN seçildi. 
Bu toplantılarda Türkiye masasını, bu 
makalenin yazarları temsil etti.

Akdeniz ülkeleri;
 A) Bölgesel eylem programının 
oluşturulması,
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B) Akdeniz iklim kuşağında yer alan 
çölleşme sorunlarının ilkeleri ve ölçüm 
parametrelerinin ortaya konması,

C) Kendi ekosistemi içindeki özel 
koşullarda sürdürülebilir arazi ve su 
yönetimi kuram ve programlarında ortak 
paydaşlarının belirlenmesi konuları 
üzerinde anlaştılar. Ayrıca küresel iklim 
değişikliğinin önemli bir ölçütü olan kar-
bon tutulması ve yutak alanlar üzerinde 
bilimsel bilgi paylaşımı ve ortak proje-
ler yapılması konusunda söz birliğine 
varıldı. 

Toplantı öncesinde stratejik uygulamalar 
için ulusal ve bölgesel ilişkili indikatör-
lere görüş bildiren 48 ülkeden olan 
Türkiye'nin yaklaşımları da metinlerde 
yer aldı.

Ayrıca, yan toplantılarda, 'Anthroscape-
İnsan Ekosistemi' ve bu olguya 
dayalı sürdürülebilir arazi yönetimi 
programlarının oluşturulması da, 
Türkiye'nin Çölleşmeye karşı mücadele 
programındaki uygulamalı yaklaşımı 
(Anadolu yaklaşımı) olarak toplantı 
sonunda ortaya konuldu.

Prof. Dr. Cemil CANGİR, Namık Kemal 
Üniversitesi Ziraat  Fakültesi Toprak 
Bölümü

 Prof. Dr. Selim KAPUR, Çukurova Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 

CRIC 7 Türkiye 
İzlenimleri
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RAFLARDAN...

Sessiz Bahar

Rachel Carson

Palme Kitap tarafından 
yayınlanan Sessiz Bahar, 
modern çevre hareketinin 
başlamasını sağlayan devrimsel  nitelikte 
bir kitaptır. Yazar, bilim kadını ve ekolog 
Rachel Carson tarafından 1962 yılında 
yazılmıştır. Sessiz Bahar sayesinde dün-
yada ilk kez tarım ilaçlarının kullanımına 
sınırlama getirilmiştir. DDT’nin böcekler  
üzerindeki öldürücü etkisini bulan İsveçli 
bilim adamına Nobel Ödülü verdiği göz 
önüne alınırsa, Rachel Carson’un bundan 
46 yıl önce Sessiz Bahar’ı yayınlama 
cesareti göstermesi bile kitabı okumaya 
değer kılmaktadır. 

 "EKOLOJİ' nin Temel İlkeleri"

Eugene P. Odum

 ... Ünlü ozan Veysel'in
deyişindeki 'sadık yar
kara toprak', ünlü ekolog
Odum'un kitabında
'Gezegenimiz Yerküre' ile 
özdeşleşmektedir. Veysel'in sazında 
şiirsel bir dille betimlenen ve 'ovada, 
dağda, çöllerde' uzanıp giden 'uzun-
ince yollar", 'gül ile bülbül' ve 'insanoğlu 
ile tabiat' arasındaki ilişkiler; Odum'un 
kitabında, bu kez bilimsel bir dille 
anlatılmaktadır. 

Bir bakıma bütün dünya, ekolojiyi, 
"Odum'un Ekolojisi"nden öğrenmektedir. 
Kitap, geçmişin zengin deneyimlerini 
yansıtan 'klasik' boyutları yanında, 21. 
yüzyılda kapımızı çalan güncel ekolojik 
konulara da geniş yer vermektedir.
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TEMA, 2/B Ormanlarının 
Satılmaması İçin Topladığı 
1.236.842 İmzayı, TBMM Başkanı'na 
Sundu
TEMA Gönüllüleri, 2/B olarak 
adlandırılan orman arazilerinin 
satılmaması ve aynı sorunun tekrar 
yaşanmaması için bir yıl önce 
başlattıkları "Bir İmzaya Karşı 1 Milyon 
İmza" Kampanyası kapsamında toplanan 
1.236.842 imzayı, 18 Kasım 2008 ta-
rihinde TBMM Başkanı Köksal Toptan'a 
sundu. 

Erozyonla Mücadele Haftası nedeniyle 
TBMM Başkanı'nı makamında ziyaret 
eden TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Ümit Y. Gürses ve Gönüllüler, hükü-
mete kamuoyunun sesine kulak verme 
ve sivil toplum ile birlikte ormanların 
satışını içermeyen ortak çözüm bulma 
çağrısında bulundular.

Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika STK'ları İstanbul'da Arazi 
Bozulumunu Tartıştılar

15-17 Kasım tarihlerinde I-DESIRE 
"Karapınar'dan Dünya'ya Çölleş-me 
Çağrısı" Projesi kapsamında İstanbul’da  
I-DESIRE uluslararası toplantısı düzen-
lendi.  TEMA Vakfı'nın yürüttüğü DESIRE 
projesi ile Konya Karapınar’da 1960 
yılından bu yana süren erozyon kont-
tol programından öğrenilen derslerin 
ışığında, 2 köyde sürdürülebilir geçim 
stratejileri yaratılması ve Karapınar’daki 
toplam karbon tutulmasının ölçül-
mesi hedeflenmektedir. Proje 
sonuçlarının sadece Türkiye'de değil, 
aynı sorunu yaşayan diğer ülkelerle de 
paylaşılabilmesi için I-DESIRE ağının 
kullanılması planlanmaktadır. İşte bu 
kapsamda 15-17 Kasım 2008 tarihle-
rinde İstanbul'da gerçekleştirilen 
"Arazi Bozulumu ve Çölleşme İzleme 
Yaklaşımları ve Azaltım Stratejilerinde 
STK Perspektifleri" başlıklı toplantı ile 
Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

"Kurak Yeni Dünya"  İsimli Radyo 
Programı Açık Radyo'da Yayına 
Başladı

TEMA Vakfı'nın AB destekli DRYNET 
Projesi kapsamında, AÇIK RADYO (94.9)
tarafından hazırlanan ve sunulan "Kurak 
Yeni Dünya" isimli radyo programı 
Ekim ayında yayına başladı.  26 hafta 
boyunca, her hafta Cuma günleri saat 
10.30-11.00 arasında yayınlanacak 30 
dakikalık programda, çölleşme ve iklim 
değişikliğiyle ilintili konular işleniyor. 

Radyo programını canlı olarak           
www.acikradyo.com.tr web sitesinden 
dinleyebilirsiniz.

ile Türkiye'den konu ile ilgili STK tem-
silcilerinin biraraya gelmeleri ve bu 
konuda görüş alışverişinde bulunmaları 
sağlandı. Toplantı sonucunda sivil top-
lum kuruluşlarının katılımıyla I-DESIRE 
ağının kurulması konusunda görüş 
birliğine varıldı. 

Toplantı sonuçları  ile ilgili detaylı 
bilgi için Proje Yürütücüsü Süreyya 
İsfendiyaroğlu ile iletişime geçebilirsiniz.
sureyya.isfendiyaroglu@tema.org.tr
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TEMA Vakfı, 3-14 Kasım 2008 tarihleri 
arasında İstanbul’da düzenlenen 
Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Müca-
dele Sözleşmesi (UNCCD) 7. Gözden 
Geçirme Komitesi Toplantısı (CRIC) ve 
Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST) Özel 
Toplantısı kapsamında 2 yan etkinlik 
düzenledi. 10 Kasım tarihinde düzen-
lenen yan etkinlikler  “Anadolu’da Arazi 
Kullanımı Geleneği - Farklı Kültürlerden 
İnsan Yapımı Teraslar” ve “Karapınar- 
Çölleşmeyle Mücadelede Bir Anadolu 
Deneyimi” konularında gerçekleştirildi. 
Toplantıya TEMA Vakfı yetkililerinin yanı 
sıra farklı ülkelerden STK ve hükümet 
temsilcileri katılım sağladı.

“Anadolu’da Arazi Kullanımı Geleneği 
– Farklı Kültürlerden İnsan Yapımı Te- 
raslar” başlıklı etkinlikte Konya Selçuk 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. Levent Zoroğlu 
tarafından gerçekleştirilen sunumda 
Anadolu’da ilkçağda hayvancılık ve 
tarım faaliyetlerine geçiş ile birlikte 

farklı kültürlerde uygulanan teraslama 
teknikleri katılımcılarla paylaşıldı. 
Zoroğlu tarafından öncelikle tarıma 
geçiş ile birlikte ortaya çıkan ihtiyaçtan 
doğan “Tarım Kanunlarına" değinildi. 
En eski tarım kanununun erken bronz 
çağında Sümerler tarafından, daha 
sonra Asurlar, Babiller, Mezapotamya ve 
Hitit uygarlıkları tarafından uygulandığı 
belirtildi. İlkçağda tarımın yaygınlaşması 
ile birlikte dağlık ve eğimli alanlarda 
yaşayan köylüler tarafından tarım yapa-
bilmek için teras uygulamalarına geçiş 
yapıldığı belirtildi. Zoroğlu, sunumda 
aynı zamanda bu dönemde Anadolu’da 
farklı kültürler tarafından uygulanan 
teraslama uygulamalarını da aktardı.

Adıyaman Üniversitesi Meslek Yüksek-
okulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erhan 
Akça “ Bir Urartu Geleneği – Van Gö-
lü’nde İnsan Yapımı Teraslar, 3000 Yıllık 
Bir Sürdürülebilir Arazi Yönetimi” konulu 
sunumunda Doğu Anadolu bölgesindeki 
geleneksel teraslama yöntemleri ile ilgili 
bilgi verdi. 

Moderatörlüğü Çukurova Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Kapur 

tarafından yapılan etkinlikte, TEMA 
Vakfı Kurucu Onur Başkanı Hayrettin 
Karaca ise yaptığı kapanış konuşmasında 
teraslamanın önemine değindi:
"Türkiye’ de çiftçilerin sadece eşyükselti 
eğrilerine paralel sürüm yapmaları  ve 
basit koruma önlemleri almaları halinde 
76 Milyar m³  su depolanabilmektedir. 
Teraslama faaliyetleri ile ise 7- 8 Milyon 
Hektar tarım alanı ülke topraklarına 
kazandırılabilir ve bunun maliyeti 10-12 
milyar dolardır" dedi.

“Karapınar- Çölleşmeyle Mücadelede 
Bir Anadolu Deneyimi” başlıklı yan 
etkinlikte ise TEMA Vakfı tarafından 
yürütülen “Karapınar’dan Dünya’ya 
Çölleşme! Çağrısı” Projesi kapsamında 
hazırlanan Karapınar belgeseli gösterimi 
gerçekleştirildi. Konya-Karapınar’da 
yaşanan çölleşme sorunu ve son 50 yılda 
bu konuda yapılan çalışmaların ve proje 
kapsamında bölgede gerçekleştirilen 
faaliyetlerin aktarıldığı belgeselin 
ardından, bölgede uygulanan projede 
etkin olarak çalışmış olan Prof. Dr. Bahri 
Çevik  Karapınar bölgesinde çölleşme ile 
mücadelede yaşanan gelişmeleri birinci 
ağızdan katılımcılarla paylaştı.
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"Anadolu'da Arazi 
Kullanımı Geleneği" ve 
Karapınar Çölleşme ile  
Mücadele Deneyimi



News from Drynet
A global initiative giving future to drylands

GLOBAL NEWS

x

TEMA Vakfı’nın yürüttüğü DRYNET 
Projesi’nin sivil toplum kuruluşlarına 
yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri 
kapsamında 3 ilde “Çölleşmeyle Müca-
delede Stratejik Kampanya Yaklaşımı” 
eğitim çalıştayları düzenlendi.

İlki 18 Ekim tarihinde İstanbul’da, ikincisi 
24 Ekim tarihinde Hatay’da ve üçüncüsü 
28 Kasım’da Ankara düzenlenen eğitim 
çalıştaylarına 22 farklı ilden 56 sivil top-
lum temsilcisi katıldı. Aralarında  çevre 

I. Orman Yangınları ile Mücadele 
Sempozyumu

7-10 Ocak 2009
Antalya

http://www.cevreorman.gov.tr/yan-
gin_semp.htm

8. Organik Ürünler ve Çevre Fuarı
15-18 Ocak 2009

İstanbul
www.asdf.com.tr

Alternatif Su Forumu
20-21-22 Mart 2009

Santral İstanbul 3. Salonu
www.alternatifsuforumu.org

5. Dünya Su Forumu
16-22 Mart 2009

Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi
İstanbul

www.worldwaterforum5.org

DRYNET bülteni ile ilgili soru
görüş ve önerileriniz için;

İletişim

TEMA Vakfı
Pınar Aksoğan

pinar.aksogan@tema.org.tr

Drynet'ten Haberler
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ve kadın alanında faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşu temsilcilerinin ve TEMA 
temsilcilerinin yer aldığı katılımcılar  
eğitmenlerimiz Deniz Gümüşel ve Erdem 
Vardar tarafından kampanya planlaması 
konusunda bilgilendirildiler.

İnteraktif bir ortamda düzenlenen 
çalıştaylarda katılımcılar kampanya 
planlaması konusunda deneyimlerini 
paylaşma ve çölleşmeyle mücadele 
konusunda örnek kampanya planlama 
fırsatı buldular. Çalıştaylar çölleşmeyle 
mücadele alanında görüş ve öneriler ile 
proje ve başarı öykülerinin paylaşılacağı 
bir STK ağının oluşturulmasını sağladı.

Eğitimler ile ilgili daha ayrıntılı 
bilgi almak veya DRYNET STK ağının 
işlerlik kazanması için oluşturulan 
e-mail grubunda yer almak için                                   
pinar.aksogan@tema.org.tr adresinden 
bizimle temasa geçebilirsiniz. 

 

ETKİNLİKLER“Stratejik 
Kampanyacılık 
Yaklaşımı Eğitim 
Çalıştayları” STK 
temsilcilerini
biraraya getirdi


