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1. PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

 

Projede yer alan ülkeler; Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye’dir. 

Proje uygulama süresi: 36 aydır. 

Projede yer alan Devlet Uygulama Kurumları:   

 Türkiye: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü  

 Azerbaycan:  Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 

 Kırgızistan:   Çevre Koruma ve Ormancılık  Kurumu 

 Tacikistan:  Çevre Koruma Komitesi 

 Özbekistan: Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı,  Orman Bölümü 

Proje ortakları; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM), TİKA ve 

FAO’ dur.  

Proje bütçesi 

KURUM MİKTAR (USD) 

FAO/FTPP 300 000 

GDCDE/Orman ve Su İşleri Bakanlığı 130 000 

TİKA 200 000      

ÜLKELER 79 775 

TOPLAM 709,775 

 

Projenin amacı: 

 Kamu oyunun, politikacıların ve karar vericilerin Dağlık havza uygulamaları, rehabilitasyonu 

ve sürdürülebilir yönetimine yönelik katılımcı ve entegre yaklaşımlar konusunda 

farkındalıklarının arttırılması  

 Ormancılık ve diğer ilgili kuruluşların bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesi amacıyla proje 

hayata geçirilmektedir. 
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2. PROJE ORTAKLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

 

 ÇEM Genel Müdürlüğü; Bölgesel proje koordinatörü atayacak ve projenin genel 

koordinasyonu, Türkiye’deki eğitimlerin organizasyonu ve masraflarından sorumlu 

olacaktır.  

 TİKA; Türkiye’de yapılacak eğitimlere diğer ülkelerden katılacakların yol masrafı ile bu 

eğitimlerdeki çeviri masraflarını karşılayacak, ayrıca bir proje ülkesinde yapılacak pilot 

uygulama çalışmasının masraflarını karşılayacaktır. 

 FAO; Uzmanların masrafları, belli seyahat ve toplantıların masrafları, eğitimlere 

katılacakların cep harçlıkları, yayın ve eğitim malzemeleri ve diğer masraflarını 

karşılayacaktır.  

3. PROJE ÇIKTILARI-FAALİYETLERİ VE İŞ PLANI 

3.1. Proje Çıktıları 

 

Proje sonunda aşağıdaki çıktıların elde edilmesi beklenmektedir. Proje İş Planı (EK-1)’nda bu 

çıktılar ve alt faaliyetlerine yer verilmiş olup aşağıda detaylı olarak açıklanacaktır.  

Çıktı 1: Mevcut su yönetimi tecrübelerinin gözden geçirilmesi, teknik ve kurumsal 

talimatnamelerin proje ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması. 

Çıktı 2: Dağlık havzaların bütünleşik ve katılımcı biçimde rehabilitasyonu ve sürdürülebilir 

yönetiminin planlanması ve uygulanmasında yaklaşım ve metodolojilerle ilgili olarak karar 

vericiler ve ormancılık departmanlarından ve ilgili diğer kurumlardan seçilmiş uzmanların 

farkındalık, bilgi, tecrübe, kapasite ve sorumluluklarının arttırılması. 

Çıktı3: Bütünleşik-katılımcı su havzası rehabilitasyon planının hazırlanması ve proje ülkelerinin 

bir tanesinde örnek bir mirohavzada pilot uygulama olarak bu planın uygulanması. 

Çıktı 4. Bilinç arttırmanın geliştirilmesi, kapasite oluşturma ve eğitim materyali. 

 

3.2. Proje Çıktılarına Göre Faaliyetler ve İş Planı 

 

Çıktı 1 ve altındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirme: Bu çıktı altında yer alan ülke 

deneyimlerinin, mevcut plan ve dokümanlarının gözden geçirilmesi işleri, projede çalışacak olan 
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Ulusal Proje Koordinatörü (NPC), Bölgesel Proje Koordinatörü (RPC) ve Ulusal Danışman (NC) 

tarafından derlenerek bir araya getirilecektir. 

Çıktı 2 ve altındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirme: Bu kapsamda 2.1. no’lu faaliyet için 5-9 

Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya’da Katılımcı Entegre Havza Yönetimi ve Rehabilitasyonu 

Eğitimi ve Çalıştayı düzenlenmiştir (Havza Dairesi Hizmet İçi Eğitimi ile çalıştayın ilk 2 günü 

birleştirilmiş, sonra yabancı katılımcılarla çalıştaya devam edilmiştir). 

 Çalıştaya her ülkeden 4 üst düzey yönetici katılmıştır 

 Çalıştayın ilk 2 günü büro olarak ilerlemiştir (HİE ile birlikte) 

 3. Gün “1. Yönlendirme Komitesi Toplantısı- 1st Steering Commitee Meeting” yapılmış 

ve katılımcılarla faaliyetler ve iş planı üzerinde görüşülmüştür.  

 4. ve 5. Gün Burdur ve Antalya illerindeki ağaçlandırma çalışmaları ile fidanlıklar ziyaret 

edilerek havza planlama çalışmaları görülmüştür. 

Faaliyet 2.2.1 ve 2.2.2 birleştirilerek 26 Mayıs-1 Haziran 2013 tarihleri arasında Mersin ve 

Kahramanmaraş illerinde “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi: Planlama, Rehabilitasyon ve Gelir 

Getirici Faaliyetler Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Bu eğitime proje yabancı ortağı ülkelerden, 

uygulamada çalışan 8’er katılımcı (bu katılımcılardan 1’er tanesi Ulusal Proje Koordinatörüdür) 

gelmiştir. 

 Eğitimin ilk 2 günü büroda gerçekleştirilmiştir. Büro çalışmalarında katılımcı havza 

planlama konularına ağırlık verilmiş, çalışma grupları oluşturularak bu gruplardan 

dağıtılan dokümanların yardımı ile havza planı hazırlamaları ve sunmaları istenmiştir. 

 Eğitimin sonraki günlerinde Mersin ve Kahramanmaraş illerinde arazi çalışmaları 

gerçekleştirilmiş:  

o Tarımsal faaliyetler ve seracılık 

o Fidanlık  

o Kumul ağaçlandırmaları 

o Toprak muhafaza ve sel kontrol çalışmaları yerinde görülmüştür 

 Ulusal Proje Koordinatörleri (NPC) ile bir toplantı gerçekleştirilerek proje ilerlemesi, 

planlanan faaliyetler ve sorumluluklar üzerinde görüşülmüştür. 

Faaliyet 2.2.3. “Tohum, fidan, kuru alan ağaçlandırma teknikleri üzerine eğitim” in 7-11 Nisan 

2014 tarihleri arasında Eskişehir’de proje ülkelerinden 18 yabancı uzmanı da kapsayan yaklaşık 

50 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.  Eğitim süresince Eskişehir Orman Fidanlığı’nda 

incelemelerde bulunulmuş, uygulamalar yapılmış ve fidanlık tekniği konusu detaylı olarak ele 

alınmıştır. Ayrıca Proje ulusal koordinatötleri ile bir kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Faaliyet 2.4. proje ortağı ülkelerde gerçekleştirilecek eğitimlerle ilgilidir. –İptal edilmiştir- 

Çıktı 3 ve altındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirme:  Bu çıktı pilot Mikrohavzada MH planının 

hazırlanmasına ilişkin olup, 3.1. no’lu faaliyet için 29 Eylül-07 Ekim 2013 tarihleri arasında 
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Kırgızistan ve Tacikistan’a Genel Müdürümüz Sn. Hanifi Avcı, Daire Başkanı Behlül Şenyürek 

ve Proje Koordinatörü Erdoğan Özevren tarafından bir misyon ziyareti gerçekleştirilmiştir.  

3-22 Mayıs tarihleri arasında Kırgızistan/ Bişkek’te seçilen Cholok Kaiyndyn mikrohavzasında, 

ÇEM Genel Müdürlüğü uzmanları ve FAO danışmanlarından oluşan bir ekip tarafından katılımcı 

entegre mikrohavza planı hazırlanmıştır. 

Çıktı 4 ve altındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirme: Bu faaliyetler iş tanımları hazırlanan 

uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek, bu ülkeler için bir teknik rehber hazırlanacaktır. Bu teknik 

rehberin son taslağı Proje Danışmanı Sn. Muzaffer DOĞRU tarafından gönderilmiştir. 

Çıktı 5 ve altındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirme: Bu çıktı Proje Yönetimi, Raporlama, İzleme, 

Değerlendirme, Destekleme  faaliyetlerini içermekte olup, Ulusal Proje Koordinatörleri, Proje 

Bölgesel Koordinatörü ve danışmanlarca gerçekleştirilecektir.  

 Projenin kapanış toplantısı 2015 yılında ülkemizin ev sahipliği yaptığı UNCCD COP12’de 

yapılmıştır. 
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