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Kurak alanlarla ilgili yerel sorunların ve 
görüşlerin küresel olarak ele alındığı 
Drynet’ten Haberler bülteninin yedinci 
sayısına hoş geldiniz. Bu sayıda son üç 
yıldaki başarılarımızı ve gelecekteki 
planlarımızı analiz ediyoruz. Bunun yanı 
sıra; kurak alanlarda çiftlik hayvanları 
bakımı ve konargöçerler konularını vur-
guluyoruz.

Bültenin daha önceki sayılarında da 
belirttiğimiz gibi, Drynet özellikle Avrupa 
Birliği ve Birleşmiş Milletler Çölleşme 
ile Mücadele Sözleşmesi Finansal 
Mekanizması “Global Mechanism” 
tarafından desteklenen üç yıllık bir proje 
olarak başlatıldı. Drynet ağının bu resmi 
proje safhası artık sona eriyor ve ortaklar 
bu üç yıllık çalışmalarının sonucunda 
elde edilen çıktıları, başarıları ve etkileri 
değerlendiriyorlar. Bu değerlendirme 
sürecinde ağın ortaklar ile  birlikte 
çalıştıkları toplumlar ve küresel arena 
açısından faydaları ve güçlülüğünün ol-
dukça olumlu yönde olduğunu ve Drynet 
ağı ile aktivitelerinin sürdürülmesinin 
arzulandığını görüyoruz. 

Bütün bu başarılarımızın ortaklaşa bir 
haritasını çıkarmak ve bunları nelerin 

takip etmesi gerektiğini açık olarak 
anlamak amacıyla, Kasım ayının başında 
İtalya, Roma’da Drynet üçüncü yıllık 
toplantısını düzenledik. Toplantı, ileride 
atılacak adımlarla ilgili stratejiler kur-
mak amacıyla bir ortaklar toplantısı ve 
kurak alanlar ile ilgili konuları çalışan 
önemli paydaşların ve stratejik ortakların 
katılımıyla olası işbirliklerini görüşmek 
amacıyla bir paydaşlar toplantısı 
olmak üzere iki ana kısma ayrıldı. IFAD 
(Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) 
binasında düzenlenen toplantıya, IFAD 
personelinin de katılımı ve değerli 
katkısı sağlandı. GM (Global Mechanism),  
FAO (Gıda ve Tarım Örgütü), Avrupa 
Komisyonu, İsviçre ve Fransa Ülke 
delegasyonlarının, ILC  (Uluslararası 
Toprak Koalisyonu) ve Desertnet’in 
katkılarıyla verimli tartışmalar gerçekleşti.  
Ayrıca; Drynet’in geçmiş yıllardaki 
çalışmaları sunularak, önümüzdeki 
yıllarda ağın odaklanmak istediği üç ana 
alanın detayları paylaşıldı.

“Kasım 2009'da Roma'da düzenlenen Kapanış 
Toplantısı'nda Drynet Ortakları ve Stratejik 
Ortaklar"



desteği almaktadır.  Koruma çabaları 
çoğunlukla;  dondurulmuş spermler ve 
devlet destekli tarım işletmeleri gibi 
ex situ yaklaşımlara yoğunlaşmaktadır. 
Hayvancılıkla uğraşanların çok azı BMBÇS 
ve diğer ulusal ve uluslararası yasal 
çatıların altındaki haklarını bilmekte-
dir. Biyo-Kültürel Topluluk Protokolleri 
toplulukların haklarının farkına varmaları 
ve haklarını talep etmeleri noktasında 
çok önemli bir araçtır. Biyo-Kültürel 
Topluluk Protokolü oluşturan bir toplu-
luk, geleneksel bilgisini ve ıslah etmekte 
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Drynet öncelikle; kurak alanlarda ve 
arazi bozulumuna maruz alanlardaki 
yerel ve geleneksel bilginin odak noktası 
ve merkezi olmak, kendisini yerel 
toplulukların yanı sıra politikacılar ve 
belki daha da önemlisi bilimsel topluluk-
lar arasındaki bağ olarak sunmak istiyor. 
Böylece, yerel bilgiye hakettiği önemin 
verilmesine yardımcı olmayı ve hatta 
iki taraflı bilgi akışı için kanallar açarak 
bilimsel ilerlemelerin en gerekli oldukları 
yerlerde uygulanmasını sağlamayı he-
defliyor. Drynet,  ayrıca ulusal ve 
uluslararası topluluklar ve politikacılar 
arasındaki diyalog açısından sabit ve 
güvenilir ortaklar yaratmak amacıyla 
son birkaç yıldır Drynet ağı sayesinde 
oluşturduğu ulusal paydaş platformlarını 
güçlendirmeye de devam etmek istiyor. 
Bu durum, son odak alan olan yerel 
toplulukların ve sivil toplum örgütle-

rinin uluslararası alandaki girdilerinin 
artırılmasını da besleyecektir. Mevcut 
durum, yerel sesleri bu seviyeye 
getirmeye devam etmenin ve gerçek 
bir katılımcı sürece ulaşmak için çaba 
harcamanın her zamankinden daha çok 
gerekli olduğunu kanıtlamaktadır.

Toplantımız değerini; gelecekteki 
çalışmalarımız adına maddi destek ve 
stratejik ortaklık oluşturulması gibi 
katkılara ilişkin önemli taahhütler verilmiş 
olması açısından kanıtlamıştır.

Drynet, bu ortakların bazılarıyla birlikte, 
gelecek aylarda yeni ortaklar ve paydaşlar 
aramaya aktif olarak devam edecektir. 
Bütün üyeler ve özellikle Drynet Yürütme 
Kurulu; halen Drynet’in gelecek safhasının 
nasıl olacağı ile ilgili detaylar üzerine 
çalışmakta iken, şunu gönül rahatlığıyla 

söyleyebiliriz ki; ortak çabalarımız ve 
çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 
Drynet’in öncelikli odağı;  çölleşmenin 
küresel olarak hissedilen etkileriyle 
mücadele olarak devam etmektedir ve bu 
doğrultuda sorumluluğumuz daha güçlü 
ve kararlı bir şekilde iklim değişikliği, 
kuraklık ve arazi bozulumundan 
etkilenenlerin hayatlarını iyileştirmeye 
çalışmaktır.

Drynet ağı olarak sizlere son üç yıldır 
devam eden ilginizden ve katılımınızdan 
dolayı teşekkür ediyor ve sizinle ve kuru-
munuzla gelecekte de işbirliği yapmayı 
umuyoruz.

Drynet Ortaklarından: Both ENDS, 
Hollanda  drynet@bothends.org

 

>>

geleneksel bilgileri Hayvanların Genetik 
Kaynakları Konusundaki Küresel Eylem 
Planı tarafından tanınmış ve Gıda ve 
Tarım Örgütünün yayınlarında da yer 
almıştır (FAO 2009). Bunun yanında, BM 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi(BMBÇS) 
taraf ülkeleri yerinde korumayı ve yerel 
topluluklardaki geleneksel bilgilere, 
yenilik ve uygulamalara destek olmayı 
taahhüt etmişlerdir.  Bu uluslararası 
anlaşmalara rağmen, hayvancılıkla 
geçinenlerin ve diğer toplulukların in 
situ koruması nadir olarak hak ettiği 

Özellikle kurak alanlarda hayvancılık 
yapanlar, yıllar boyunca yiyecek ve 
tarım için hayvan gen kaynaklarını 
ıslah ettiler ve kendi ekosistemlerinin 
koşullarına  en uygun şekilde adapte 
olan türleri geliştirdiler. Bu hayvanlar, 
bilim adamları tarafından geliştirilen 
ve yüksek kazanç getiren türlerin öte-
sinde,  dönemsel kuraklığın üstesinden 
gelebilme ve iklim değişikliğine uyum 
sağlama özelliğine sahiptirler. Yöreye 
özgü hayvancılık yapanların rolü ve 
onların türleri koruma konusundaki 

“Hindistan'da hayvancılıkla  geçinen insanlar

Biyo-Kültürel Toplum 
Protokolleri: Hayvancılıkla 
Uğraşan Toplulukların 
Güçlendirilmesi İçin Bir Araç
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>>
olduğu genetik kaynakları kayda geçirir. 
Bu durum gelecekteki seçeneklerine de 
yansır ve biyolojik çeşitliliği korumada 
topluluğun yeri ve haklarını özetleyen bu 
belge sayesinde hızlandırılmış bir süreçle 
mevcut haklarına sahip çıkmalarına 
destek olur.

Biyo-Kültürel Topluluk Protokolleri, 
BMBÇS altında erişim ve fayda paylaşımı 
tartışması kapsamında geliştirilirken 
in situ korumayla ilgili BMBÇS’nin 8. 
paragrafının uygulanmasında yasal bir 
araç olmuşlardır. Drynet ortaklarından 
olan Lokhit Pashu-Palak Sansthan (LPPS), 
Kırsal Halk ve Yerel Hayvancılık Gelişimi 
Ligi (LPP) ile Güney Afrika Sivil toplum 
örgütü Natural Justice ve  the Raika 
of Rajasthan Biyo-Kültürel Topluluk 
Protokolünü oluşturan ilk topluluklardır 
ve diğerleri de onları takip etmektedir. 
Bu da halka yakın topluluklar ile harici 
kalkınma ajansları arasındaki dengeyi 
değiştirecektir.

Daha fazla bilgi için: 
•   FAO. 2009. Hayvancılıkla Geçinen 

İnsanlar – Biyolojik Çeşitliliğinin 
Bekçileri. Hayvancılık ve Sağlık Belgesi 
167. Roma.  
http://www.pastoralpeoples.org/docs/
livestock_keepers_guardians.pdf

•   Doğal Adalet ve UNEP. 2009. 
Biyokültürel Protokoller. Çevresel Hukuk 
ve Politika arasında bağ oluşturmada 
Topluluk Yaklaşımı.  
http://www.unep.org/communityproto-
cols/PDF/communityprotocols.pdf

•   Raika Biyokültürel Protokolü 
http://www.abs.biodiv-chm.de/filead-
min/ABS/documents/2009-Raika%20
Community%20Protocol%20final.pdf

Drynet ortaklarından Ilse Köhler-
Rollefson, LPP, Almanya

01 - 04 Şubat  2010 - 1. ICARDA 
Konferansı ”Kurak Alanlarda Gıda 
Güvenliği ve İklim Değişikliği” Amman/
Ürdün. 
www.icarda.cgiar.org/Announcement/ 
2009/IntlConfrnc_FoodSecurity/

21 - 27 Şubat 2010 -  4. Uluslararası 
Toplum Temelli Uyum Konferansı, 
Dar Es Salam, Tanzanya. Konferans, 
Afrika’daki farklı ülkeler ve sektör-
lerde Toplum Temelli Uyum planlaması 
ve uygulamasındaki son gelişmeleri 
paylaşmayı ve pekiştirmeyi hedefliyor. 
Çalıştay çıktıları, çalıştay tutanağı yoluyla 
yayılacaktır. Konferansın temel amacı, 
iklim değişikliğine karşı en savunmasız 
olanlara yardım etmek konusunda bil-
gileri ve deneyimleri paylaşmaktır.
http://community.eldis.org/.59b70e86/
CBA%20Conference%20Announcement.
pdf 

28 - 31 Mart  2010 - Kalkınma için 
Tarımsal Araştırma Küresel Konferansı 
(GCARD) Araştırma Kaynaklı Kalkınmanın 
Etkilerinin Arttırılması: Montpellier, Fransa
2010 GCARD iki bölümden oluşacak. İlk 
bölüm davetlilerin, devletlerin, kıdemli 
politikacıların, uluslararası ajanslar ve 
önemli paydaşların oluşturduğu bir zirve 
toplantısı şeklinde olacak. Bu bölümde 
tarımsal araştırma yatırımına ve ortak 
kuruluşların yoksullar arasındaki yeni 
bilginin etkisini arttırma gerekliliğine 
olan ihtiyaçlar gözden geçirilecek. İkinci 
bölüm, yani ana oturum, kalkınma için 
tarımsal araştırma içinde bulunan bütün 
sektörlerden paydaşları içerecek. Bunlar 

Uluslararası Takvim 
2010

çiftçi, tüketici, sivil toplum kuruluşları, 
hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler ve pazar 
temsilcilerini kapsayacak. Ana otu-
rumda ayrıca, doğrudan araştırma ve 
kamusal, özel ve uluslararası sektörlerdeki 
müteakip tarımsal girdilerle ilgilenen ve 
araştırmayı ve danışma sürecini destek-
leyen finansman kuruluşları da yer alacak. 
http://www.egfar.org/egfar/website/
gcard/2010-conferenceFoodSecurityAnd
ClimateChangeInDryAreas_2009.htm 

16 - 20 Ağustos  2010 - İkinci 
Uluslararası Yarı Kurak Bölgelerde İklim, 
Sürdürülebilirlik ve Kalkınma Konferansı 
(ICID II) Fortaleza, Brezilya. 
Dünya’daki yarı kurak alanlarda güvenli 
ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek 
gayesi ile, ICID 2010 kamu politikacıları, 
bilim insanları ve sivil toplum üyelerini 
bir araya getirmeyi amaçlıyor. Etkinliği 
organize edenler, Dünya’daki kurak ve 
yarı kurak alanlarda daha iyi bir gelecek 
için mücadele edilmesi gerekenleri 
ve imkanları tespit etmeye ve gelecek 
eylemleri bunlara odaklamayı umuyor-
lar. Konferans, kurak alanlarda yaşayan 
insanların kırılganlıklarını azaltmak ve 
hayatlarını iyileştirmek amacı taşıyan 
küresel, bölgesel, ulusal ve yerel poli-
tikalar ile analizlere yol gösterecek yeni 
öneriler oluşturulması, yayınlanması ve 
sunulmasını sağlayacak.
http://ictsd.org/i/events/59501/

8 - 11 Kasım 2010 - Üçüncü Uluslararası 
Çölleşme, Çöller ve Kurak Alanlar 
Konferansı. Sede Boger Kampüsü, İsrail. 
Toplantıda bozulmuş kurak alanların 
düzeltilmesi konusu ele alınacak.
http://cmsprod.bgu.ac.il/Eng/Units/bidr/
desertification2008/
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SciDev.Net'ten 
Alıntı: Hayvancılık 
ve İklim 
Değişikliğine Kolay 
Bir Çözüm Yok

Hayvancılık Uzmanı Carlos Seré’ye göre, 
gelişmekte olan ülkelerde hayvancılığı 
azaltmak ne emisyonları azaltır ne 
de yoksulluğa bir çözüm sağlar. İklim 
değişikliği ve "sera gazı" denildiğinde bir 
çok insanın aklına bacalardan yükselen 
büyük zehirli dumanlar, trafik sıkışıklığı, 
kurumuş ve çatlamış bir göl tabanı ya 
da eriyen bir buz kütlesine tırmanan bir 
kutup ayısı görüntüsü gelir. Topraklarını 
süren ve eken veya hayvan otlatan çiftçi-
lerin görüntüleri ise nadir olarak gelir. 
Doğrusu son zamanlara kadar tarım; 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
iklim değişikliği tartışmalarından 
çoğunlukla uzak kalmıştır. Ancak 
tarım, iklim değişikliğinin hem çok 
önemli bir etmeni hem de mağdurudur. 
Ormansızlaşma, toprakların gübre-
lenmesi, ürünlerin ulaştırılması ve 
hayvancılığı kapsayan tarımsal faaliyetler 
küresel sera gazı emisyonlarının üçte 
birini oluşturmaktadır.  Bunun yanında, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki 
çiftçiler, değişen yağış desenleri ile aşırı 
ve tahmin edilemez hava şartları gibi 
iklim değişikliklerinin tehdidi altındalar. 
Hayvancılık kesinlikle iklim değişikliği 
uzmanlarının ilgisini hak etmektedir. 
Hayvanlardan oluşan emisyonlar bütün 
tarımsal emisyonların yarısından fazlası 
ve toplam emisyonun ise yaklaşık 
%18’ini oluşturur. Ancak müzakereciler 

Kopenhag’a hazırlanırken, bazı lobicilerin 
gündeminde uzun zamandır büyük prob-
lemlere basit çözümler yaratan anti-et 
önyargısı vardır. Zengin ülkelerdeki yoğun 
hayvancılığın tıbben ve çevre açısından 
sağlıksız olmasının yanı sıra insanlık dışı 
olduğu ve azaltılması gerektiği ile ilgili 
bir fikir birliği vardır. Fakat hayvancılığı 
küresel ısınmanın ana suçlusu olarak 
tanımlayanlar tipik olarak endüstriyel 
ve tarımsal ekonomiler arasındaki farkı 
unutmaktadırlar. 

Hayvancılık emisyonları hayvanların 
nasıl büyütülüp beslendiğine bağlıdır. 
Endüstriyel ülkelerde tahılla beslenen fab-
rikasyon sığırlar, sera gazlarını gelişmekte 
olan ülkelerdeki otla beslenen, küçük çift-
lik sığırlarından daha yüksek seviyelerde 
yayarlar. 
Güney;  et, süt ve yumurtanın az üretimi 
ve az tüketimi sebebi ile kronik yeter-
siz beslenme ile mücadele ederken, 
Kuzeyde bu ürünlerin aşırı üretim ve aşırı 
tüketimi sağlığa zararlı hale gelmiştir. 
Gelişmekte olan ülkelerde sığır bes-
leyenler çoğunlukla ya hayvanları ot 
ve yaygın olarak kullanılan yemlerle,  
mevsimsel saplar ve hasat edilmiş ürün 
artıkları ile besleyen küçük çiftçiler-
dir ya da yeni otlaklar ve sular aramak 
için sürülerini gezdiren çobanlardır. 
Bu iki grubun da tarım ve hayvancılık 
dışında alternatif geçim kaynakları çok 
sınırlıdır ve çok küçük çevresel ayak izleri 
bırakırlar. Örneğin, Afrika’nın bütün sığır 
ve diğer büyük ve küçükbaş hayvanları 
dünyadaki hayvancılığın toplam metan 
emisyonunun sadece %3’ünü oluşturur. 
Kötü beslenme hayvanların süt ve et 
değerini düşürmekte ve bu da yoksul 
insanların daha çok hayvan besleme-
sine yol açmaktadır. Bu da demektir ki 
aç hayvanların gıdalarını iyileştirmek 
bu emisyonların kesilebilmesine olanak 

sunar. Ancak gelişmekte olan ülkelerdeki 
hayvancılıkla ilgili en büyük endişenin 
hayvanların ne kadar emisyon yarattığı 
değil daha sıcak ve tropik bir çevrenin 
hayvancılık üretimini ne kadar düşürece-
ğidir. Üretimi çok az da olsa düşürmek 
bile besleyici gıdalara en çok ihtiyaç 
duyan aç topluluklardaki süt, et ve 
yumurta stokunu tehdit edecektir.

Tam anlamıyla yoksulluk ve kronik açlık 
çeken 1 milyardan fazla insan da dahil 
olmak üzere birçok insan için çözüm; 
hayvancılığı bitirmek değil, hayvanları 
sürdürülebilir bir şekilde beslemenin 
yollarını bulmaktır. Benim Afrika’da 
çalıştığım kurumdakiler de dahil, 
hayvancılıkla uğraşan birçok bilim adamı, 
hayvancılık için doğal kaynakları tüket-
meden yoksullukla mücadele eden , 
iklimimizi etkilemeyen ve kamu sağlığını 
tehdit etmeyen, aile çiftçiliği ile fabri-
kasyon çiftçiliğin arasında bir üçüncü yolu 
geliştirmenin arayışı içindeler.

Carlos Seré Nairobi, Kenya’daki 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma 
Enstitüsünün Direktörüdür. 

Makalenin tamamı 5 Kasım 2009'da, 
SciDev.Net'te yayınlanmıştır.
http://www.scidev.net/en/sub-suharan-
africa/opinions/no-simple-solution-to-
livestock-and-climate-change.html

Bu bültene elektronik ortamda ulaşmak 
veya makaleler ile ilgili detaylı bilgi 
almak istiyorsanız www.dry-net.org web 
sitemizi ziyaret edebilirsinize
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Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

İsmet Akova
Nobel Yayın Dağıtım, 2008 

Medeniyet, tüketilen enerji miktarına 
paralel olarak değiştiğinden, yeryüzünde 
tüketilen toplam enerji miktarı da art-
makta ve buna bağlı olarak hayatın varlığı 
ve sürdürülebilmesi için son derece 
önemli olan hava, su ve toprak gibi kay-
naklar devamlı kirletilmektedir. Bu durum 
çevre sorunlarına neden olmayan yeni 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 
faydalanmanın, fosil yakıtlara nazaran daha 
fazla olması gereğini ortaya koymaktadır.

Bu kitapta; temiz enerji kaynakları olarak da 
isimlendirilebilecek olan yenilenebilir enerji 
kaynaklarının yeryüzündeki dağılımları, 
yararlanılma şekilleri ve değerlendirilmeleri 
üzerine durulmuş, gelecekte ihtiyaç duyulan 
enerjinin sağlanmasında oynayabilecekleri 
roller irdelenmeye çalışılmıştır.

RAFLARDAN...
Özellikle küçükbaş hayvancılıkta yaşanan 
bu verim azalması halkı bölgenin yerli türü 
olan Akkaraman koyunu yerine doğal yolla 
üreyen Karaman-Merinos türlerinin kırması 
olan Merinos kırma koyunu yetiştiriciliğine 
yöneltti. Akkaraman koyununa göre bakım 
gideri daha fazla olan Merinos kırma türü 
birim zamanda daha az yem tüketimiyle 
birim kilo artışı, süt verimi ve yün verimi 
yüksek olan bir türdür. 

Buradan hareketle CROP-MAL Projesi iyi 
tarım uygulamaları faaliyeti kapsamında 
Merinos kırma türünün bölge şartlarına 
uygun doğru besleme teknikleriyle 
daha yüksek verim elde edilmesinin 
yaygınlaşması için 10 adet Merinos kırma 
türünde demonstrasyon faaliyetinde 
bulunmaktadır.  Bu demonstrasyon sonu-
cunda bölge halkına, geleneksel türlerde, 
doğru besleme teknikleriyle elde edilen 
verim ile standart beslemeyle elde edilen 
verim arasındaki fark gösterilecektir. Doğru 
beslenme tekniklerinden elde edilen 
verimin daha fazla olması, bu uygulamanın 
bölge halkı tarafından benimsenmesini 
sağlayacaktır. Kazanılan bu alışkanlık aynı 
zamanda geleneksel türlerin yok olmasını 
ve bozulmasını önleyecektir. 

TEMA Vakfı, CROP-MAL Proje Yöneticisi
Tuğba UĞURTAŞ

Küresel Isınma ve İklim 
Krizi 

Ömer Madra,
Agora Kitaplığı

Küresel iklim krizi, yeryüzünün yüz yüze 
olduğu en önemli sorun. Çünkü, diğer bütün 
sorunlardan farklı olarak, doğrudan varoluşa 
ilişkin bir kriz. Peki bu krize karşı durmak için 
hala zamanımız var mı? Dünyayı üzerinde 
hayat olmayan bir gezegen haline getir-
meye ant içmiş görünen insan türünün bir 
an durup, elindeki ve aklındaki gücü geze-
geni yok etmeye değil, hayatı sürdürmek 
için yapması gerekenlere ayıracağı kadar bir 
zaman var mı? 

Açık Radyo Yayın Yönetmeni ve Bilgi Üniver-
sitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi olan Ömer Madra, bu kitapta bütün 
karmaşık içerimleriyle küresel ısınmayla ilgili 
olarak neleri anlamamız gerektiğini ve nasıl 
olup da bir türlü anlayamadığımızı anlat-
maya çalışıyor. 

TÜRKİYE'DEN HABERLER

Mitsui Çevre Fonu tarafından finan-
se edilen ve TEMA Vakfı tarafından 
yürütülen CROP-MAL “Marjinal Kurak 
Alanların Korunmasına Yönelik Rasyonel 
Fırsatların Yaratılması” Projesi, Konya İli 
Karapınar ve Ereğli İlçeleriyle Karaman 
İlinde,  geleneksel arazi kullanımı yön-
temlerinin geliştirilmesiyle çölleşmeyi 
önlemeyi ve azaltmayı hedeflemektedir. 

Büyük Konya Havzasında olup  Proje 
kapsamında yer alan Karapınar, Ereğli 
ve Karaman bölgesinde 2000’li yılların 
başına kadar hayvancılık halkın ana gelir 
kaynağı durumundaydı. Ancak zamanla 
mera ve otlak alanlarındaki plansız 
kullanım ve yem bitkileri üretiminin 
azlığı hayvancılık faaliyetinde kapasitesi-
nin azalmasına neden oldu. 

CROP-MAL 
PROJESİ'NDE 
GELENEKSEL 
HAYVANCILIK 
UYGULAMALARI
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Günümüzden 10.000 yıl önce insan-
lar avcılık ve toplayıcılıktan tarım ve 
hayvancılığa geçerken yaşam kalite-
lerini sürdürmeye yardımcı olacak 
hayvanları ve bitkileri başta Anadolu 
olmak belirli merkezlerde evcilleştirme 
becerisini göstermişlerdir. Sonuçta 
küçük ve büyükbaş hayvanlar, özel-
likle koyun ve keçi Anadolu yaşamının 
vazgeçilmez canlıları olmuştur. Anadolu 
dağ ve ovalarındaki bitki örtüsünün 
yem bitkileri açısından eşşiz olan 
zenginliği hayvancılığa en büyük desteği 
sağlamıştır. Daha sonra Anadolu’ya 
yerleşen Hititlerden başlayarak tüm 
kültürlerin yaşamı hayvancılıktan kop-
maz biçimde süregelmiştir. Bugün bir 
çok köken ve kültürden halklar konar 
göçer yaşamı sürdürmektedir. 
Anadolu’daki iklim yelpazesi meralardaki 
hayvan otlatmayı bölgeden bölgeye 
yapılması zorunluluğu getirmiştir. Her ne 
kadar yerel yaşama geçilse de, Anadolu 
insanı bitkilerin mevsimsel değişimlerini 
izleyen otlatma yolları oluşturmuşlardır. 
Kışı ılıman Akdeniz ikliminde yaşarken 
yazı serin ve geniş çayırlıkların 
bulunduğu İç Anadolu ve Doğu Anadolu 
yaylarında geçirmişlerdir. 

Konar göçer olarak tanımlanan 
toplulukların arazi kullanımı son zaman-
larda güncelleşen sürdürülebilir arazi 
kullanımının ta kendisidir. Her ne kadar 
kimi dönemler aşırı otlatma baskısı 
yaratsa da, konar göçer topluluklar aynı 
otlaklarda uzun süre kalmayarak otlatma 
baskısını azaltmış ve bitki tohumuna 
geçince otlatmaya dikkat etmişlerdir. 
Otlamaya çıkan koyun ve keçiler aynı 
zamanda yere dökülen tohumları 
toynaklarıyla ekerek rüzgarla kaybolup 

gitmesini önlemişlerdir. Makilik alanlarda 
kuruyan otlarla beslenerek yangın teh-
likesinin azalamasına yardımcı olmuşlardır. 
Koyun ve keçiler hatta develer gübrelerini 
mera alanlarına bırakarak toprağın kali-
tesini arttırmış ve tohumları bir bölgeden 
bir bölgeye taşıyarak bitki örtüsünün 
çeşitlenmesini sağlamışlardır. Konar 
göçer topluluklar çadırlarda yaşadıkları 
için konakladıkları yerlerde toprağın geri 
dönülmez biçimde betonla örtmemiş, 
doğal halinde bırakmışlardır. Arazi 
kullanımı dışında konar göçerler otlakların 
yer aldığı bölgelerdeki yerleşik halkla ticari 
ve sosyal ilişkiler kurarak Anadolu ticari ve 
sosyal hayatının çeşitlenmesine katkılarda 
bulunmuşlardır. Anadolu konar göçerleri 
dünyanın diğer bölgelerindeki gibi tam 
göçmen topluluklar yerine adı da üzerinde 
olduğu gibi yarı-göçer olarak hayvancılık 
etkinliklerini sürdürmüşlerdir. 

Konar göçerlerden vergi almak, kimi özel 
mülkiyete ait otlakları korumak amacıyla 
kanunlar çıkarılmış olsa da söz konusu 
kültür azalarak ta olsa günümüze ulaşmıştır.  
Son 20 yıldır konar göçer topluluk sayısı 
azalmış, bugün sayıları ancak yüzlerle ifade 
edilen topluluklar konar göçer yaşamı 
Akdeniz – İç Anadolu güzergahında 
sürdürmeye çalışmaktadırlar.    

Anadolu geleneksel bilgi birikiminde özel-
likle otlatılan ortamların toprak ve bitki 
örtüsü kalitesinin artmasında büyük etkisi 
olan konar göçerlerin sosyo-kültürel yaşam 
ve otlatma güzergahlarına ait sayısız değerli 
eser olsa da sürdürülebilir arazi kullanımına 
olan katkılarının bilimsel açıdan ortaya 
koyacak çalışmalar yeterli değildir. Önerilen 
çalışmalardan elde edilecek bilgilerin gün-
cel teknolojilerle harmanlanarak kırılgan 
olan ekolojik dengeye katkı yapacak bilgiler 
ortaya koyacağı inancında olduğumuzu 
belirtmekte yarar görüyoruz.  

Yrd.Dr. Erhan AKÇA
Adıyaman Üniversitesi
Teknik Programlar Bölümü
Adıyaman
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DRYNET PROJESİ 
KAPANIŞ SEMİNERİ

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mü-
cadele Sözleşmesi uygulamaları 
kapsamında, "sivil toplum katılımını 
güçlendirmek ve bu  doğrultuda çaba 
gösteren sivil toplum kuruluşları ağlarını 
geliştirmek" amaçlı DRYNET Projesinin 
Kapanış Semineri, 3 Aralık 2009 tari-
hinde Ankara’da düzenlendi.  Toplantıya 
14 Sivil Toplum Kuruluşu’ndan 22 
temsilci, 2 TEMA temsilcisi ve 5 hükümet 
temsilcisi katılım sağladı. 

Toplantı kapsamında öncelikle 2009 yılı 
Aralık ayı itibarı ile sonuna geldiğimiz 
DRYNET Projesi'nde bugüne kadar 
gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve 
proje sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.  
TEMA Vakfı Genel Müdürü Prof. Dr. 
Orhan Doğan, Kuraklık ve Çölleşme 
konularında katılımcıları bilgilendirdi. Bu 
sene Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 
kapsamında da ele alınacak önemli bir 
konu olan  Çölleşmenin Sosyal Boyutu 
ile ilgili olarak, Prof. Dr. Nurettin Yıldırak 
bir sunum gerçekleştirdi. Çevre ve Or-
man Bakanlığı’ndan Birleşmiş Milletler 
Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Odak 
Noktası Erdoğan Özevren Sözleşme ve 
Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem 
Planı ile ilgili bilgi verdi.

Toplantının ikinci bölümünde, 
TEMA Vakfı Savunuculuk, Projeler ve 
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yeşim 
Erkan ve Uluslararası İlişkiler Sorum-
lusu Pınar Aksoğan Birleşmiş Milletler 
Çölleşme ile Mücadelesine Sivil Toplum 
Katılımı ve Ulusal Eylem Planı hakkında 
katılımcıları bilgilendirdiler.

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Ey-
lem Planı’na katkı sağlamak üzere 
katılımcılar 2 gruba ayrıldı ve 2010 
yılında Sözleşmenin 10 yıllık stratejik 

planı doğrultusunda revize edilecek 
Ulusal Çölleşme ile Mücadele Eylem 
Planı'na katılımcı bir yaklaşımla sivil 
toplum görüşlerini sunmak üzere bir 
çalışma gerçekleştirdiler. 

Grup Çalışmaları sonunda ortaya çıkan 
görüşler, toplantı sonunda yapılan genel 
değerlendirmede TEMA Danışmanı 
Mahir Gürbüz tarafından aşağıdaki 
şekilde özetlenmiştir;

- Bu konularda faaliyet gösteren STK'Lar 
arasında sinerji oluşturulmalıdır,
- Konunun siyasal parti programlarında 
yer almasına çalışılmalıdır,
- Konuyla ilgili kamu kuruluşları 
kapsamında, TBMM, Çevre ve Orman 
ile Tarım ve Köy İşleri gibi bakanlıklar, 
DPT ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi 
kuruluşların etkilenmesine çalışılmalıdır,
- Kamu kesiminde "iklim değişikliği 
ve çölleşmeyle mücadele" amaçlı özel 
birimler kurulmalı, Mecliste "Çölleşme 
Grubu" oluşturulmalıdır,
- Konu özelinde STK-Üniversite ilişkileri 
güçlendirilmelidir,
- Alınan kararların yaşama geçmesi için, 
toprak ve su kaynaklarıyla doğrudan 

ilişkili toplum kesimlerinin örgütleriyle 
daha yakın ilişki kurulmalı ve bu kapsam-
da TZOB, tarımla ilişkili mühendis odaları, 
yerel yönetimler ve tarımsal üreticilerin 
kooperatif, dernek ve birlik türü örgütleri 
ile birlikte çalışılmalıdır,
- Konuyla ilgili olarak görsel ve yazılı 
medyanın ilgisi geliştirilmelidir,
- Yerel liderlerin ve toplum önderlerinin 
sürece katılmaları sağlanmalıdır,
- Gençler ve çocukların ilgilerinin 
sağlanması ve bilgilendirilmeleri için, 
konunun ders programlarına alınmasına 
çalışılmalıdır,
- Özel kesimin "sosyal sorumluluk" 
yaklaşımıyla duyarlılığının sağlanmasına 
çaba gösterilmelidir. 
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Sempozyum ile ilgili ayrıntılı  bilgi için;
İletişim
TEMA Vakfı
Pınar Aksoğan
pinar.aksogan@tema.org.tr
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Türkiye, dünyanın çok az yerinde 
rastlanır bir ekosistem çeşitliliğine 
ve gıda ile tarım için önemli genetik 
çeşitliliğe sahiptir. Avrupa kıtasının 
tümünde bulunan bitki türlerinin 
sayısı yaklaşık 12.000 iken, sadece 
Türkiye’ de saptanmış bitki türü 
sayısı 9.000’dir. Bunun yaklaşık % 
33’ü yani 3.000 civarındaki kısmı 
ülkemize özgü endemik türlerdir. Bu 
rakam Avrupa Kıtası’nın tümünde 
2.500’dür.  Bu istisnai derecede 
yüksek endemiklik düzeyi, Türkiye’ye 
bu türlerin, özellikle de dünyanın 
büyük bölümünün bağımlı olduğu 
tahılların türetildiği yabani türlerin 
korunması, tehlike altına girmemesi 
veya yok olmaması konusunda daha 
da büyük bir sorumluluk yüklemek-
tedir. Zira günümüzde 15 bitki türü, 
dünya nüfusunun %90’ını beslemek-
tedir. Ve sadece buğday, pirinç ve 
mısır dünya tahıl üretiminin 2/3’ünü 
oluşturmaktadır.

Türkiye, Yerkürede mevcut olan sekiz 
önemli Gen Merkezi’nden iki tanesini 
içine almaktadır [Vavilov’un (1951) 
bitkiler için tanımladığı önemli 
Gen Merkezleri:  Etiyopya, Akdeniz 
havzası, Orta doğu, Orta Asya, 
Hindistan, Çin +Siyam+Malaya+Java, 
Güney Meksika + Orta Amerika, 
Güney Amerika]. Anadolu kendi 
başına ayrı bir kıta değildir. Ancak, 
sanki ayrı bir kıtaymış gibi, büyük 
bir kıtanın sahip olabileceği tüm 
biyolojik çeşitlilik özelliklerine 
sahiptir. Dünyada değişik ülkelerde 
yetiştirilen pek çok bitki ve hayvan 
türünün orijinal ataları, bu toprak-
lardan dağılmıştır. Bir bakıma Anado-
lu ekosistemi, doğal bir gen bankası 
niteliğindedir. Bu nedenle Türkiye, 
dünyadaki jeo-politik önemine ek 
olarak, jeo-biyotik önemi de büyük 
olan bir ülkedir.

Tüm bunlar bilinirken, insan sağlığını ve 
gıda güvenliğimizi doğrudan tehdit eden 
GDO’lu ürünlerin ülkemize girmesini ser-
best bırakan “Gıda ve Yem Amaçlı Genetik 
Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürün-
lerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol 
ve Denetimine Dair Yönetmeliğin" yürür-
lükte olmasını anlamak mümkün değildir. 
Yönetmelikle GDO’lu ürünlerin ülkemize 
girişi serbest bırakılmakta, tüketici satın 
aldığı ürünlerin içinde GDO’lu ürün bulu-
nup bulunmadığını öğrenmekten 
mahrum bırakılmaktadır. 

Aslında GDO'lu ürünlerin masumiyetleri 
kanıtlanıncaya kadar ithal edilmesinin 
yasaklanması daha uygun olacaktır.

NE YEDİĞİMİ BİLMEK 
İSTİYORUM!

Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu
Çevre ve Orman Bakanlığı

16-17 Haziran 2010
Ankara

Sempozyum kapsamında ülkemizdeki 
çölleşmenin sebepleri,  göstergeleri, tesirleri, 
çölleşme ile mücadele usulleri, çölleşmenin 

kuraklık ve iklim değişikliği ile karşılıklı 
etkileşimleri, çölleşme ile mücadelede ulusal 
ve uluslar arası işbirliği, birey, medya ve sivil 
toplum kuruluşlarının rolleri ile çölleşme ile 

mücadelenin politik, hukuki ve kurumsal 
çerçevesi ele alınacaktır. 

Toplantıya katılım için son başvuru tarihi 
15 Ocak 2010'dur. Katılım ücreti 100 TL'dir. 

Daha fazla bilgi için;
http://www.collesme.cevreorman.gov.tr/

I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları 
Kongresi

Eskişehir Toprak ve Su Kaynakları 
Araştırma Enstitüsü

1-4 Haziran 2010
Eskişehir

Toprak -Su misyonunun devam 
etmesini ve iki yılda bir düzenlenerek 

gelenekselleştirilmesini sağlayacak 
olan bu Kongre kapsamında, toprak ve 
su kaynaklarının erozyon etkilerinden 

korunması, toprak ve su  kalitesi,
toprak verimliliğinin artırılması,  
su yönetimi, bitki su tüketimi,

koruma amaçlı toprak işleme yöntemleri,
gibi konu başlıkları ele alınacaktır. 

Kongreye katılım için son başvuru tarihi 
19 Mart 2010'dur. Katılım ücreti 200 TL'dir.

Daha fazla bilgi için;
http://www.topraksukongre.org

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


