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Proje Tanıtımı
Konya Kapalı Havzasında 4 yıl süreyle yürütülecek olan proje, bir yandan 

bozulmuş orman ve mera alanlarının rehabilitasyonunu ve iklim dostu tarımsal 

uygulamaların gerçekleştirilmesini, bir yandan da kapasite geliştirme ve izleme 

çalışmalarına yoğunlaşarak sürdürülebilir arazi yönetiminin sağlanması için 

uygun ortamın oluşturulmasını sağlayacaktır. 

Proje her aşamada yenilikçi yaklaşımları öne çıkarmaktadır. Bu kapsamda;  

model arazi kullanım planlarının hazırlanması, ekosistem hizmetleri odaklı 

biyolojik çeşitlilik entegrasyon sistemlerinin kurulması, sıfır toprak işleme ile 

tarım uygulamaları, su hasadı, biyogaz tesislerinden faydalanılarak hayvan 

gübresinin atık olmaktan çıkarılması, kapasite geliştirmeye ve yenilikçi 

uygulamaların sürdürülmesine imkan sağlayacak çiftçi okullarının hayata 

geçirilmesi ve benzeri pek çok yaklaşımdan faydalanılacaktır. 

Proje sonunda tarım orman ve mera alanları rehabilite edilmiş, biyolojik 

çeşitliliğin ortaya konması ve korunması sağlanmış, alanda yaşayan çiftçilere 

karlılıklarını arttıracak yeni yöntemler önerilmiş ve aynı zamanda bunun 

için yeterli kapasite geliştirilmiş olacaktır. Öte yandan yürütücü Bakanlıkları 

ve karar vericileri de kapsayan çalışmalar sonunda, proje faaliyetlerinin 

sürdürülebilir olmasını sağlayacak yasal yapının oluşturulması için de önemli 

adımlar atılmış olacaktır.
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Proje Gayesi

Proje Alanı: 
Konya Kapalı Havzası

Arazi bozulumu, iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin korunması, tarım ve orman 

alanlarının verimli şekilde kullanılması çerçevesinde düşük karbon salımı 

teknolojilerinin adaptasyonu ve yaygınlaştırılması sureti ile tarım ve orman 

alanları arazi kullanımı yönetiminin sürdürülebilirliğini geliştirmektir.
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• Ayrancı (Karaman), 

• Yeşil Kuşak (Konya),

•  Karapınar, Ereğli, Emirgazi (Konya) 

• Sarayönü-Cihanbeyli (Konya)

Yürütücü Kuruluşlar: 

• Orman ve Su İşleri Bakanlığı

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

• Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Proje süresi: 

• 4 yıl (2015-2018)

Proje 
Pilot Alanları
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Proje Bütçesi (ABD Doları)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10.100.000

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 8.700.000

GEF Uygulama Ajansı-FAO 700.000

Doğa Koruma Merkezi 1.800.000

Konya Şeker 1.000.000

GEF Finansmanı 5.750.000

TOPLAM 28.050.000

Proje Bütçesi Toplam: 28.050.000 ABD Dolarıdır. 

Proje Bütçesi
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Proje Yönetimi
GEF

FAO - Merkez

FAO - ANKARA

Ulusal Proje Uygulama Birimi

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 

Bakanlığı (GTHB)

Saha Ofisi

İlçeler / Köyler Pilot Alanlardaki Yerel Paydaşlar ve 
Topluluklar 

Proje Yürütme Komitesi (PSC)

Koordinasyon

Fon Akışı

Ulusal Paydaş Komitesi (NSC)

Bağımsız Uzmanlar Grubu (IEG)

Sürdürülebilir Ormancılık Uzm.
Sürdürülebilir Tarım Uzm. 

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Uzm. 
Sürdürülebilir Orman Yönetimi Uzm.

Biyolojik Çeşitlilik Uzm.
İklim Değişikliği Uzm. 

Metan Tutma Uzm.
Toprak ve Sulama Uzm.
Yayım Hizmetleri Uzm.

Otlak Alanları Yönlendirme Uzm.
Toplumsal Cinsiyet Uzm.

İletişim Uzm.
Orman ve Otlak Alanlar Uzm.

Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı

(OSİB)
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Koordinasyon

Fon Akışı

Proje Bileşenleri

Çıktı 1.1  Yenilikçi teknolojiler ve 
uygulamalarla bozulmuş mera ve orman 
alanlarının rehabilitasyonu 

Çıktı1.2  Mera ve orman arazileri için karar 
alma araçları kurulması ve sürdürülebilir 
arazi yönetimi, biyolojik çeşitlilik ve iklim 
değişikliği faydaları elde edilmesi

Çıktı 2.1  Yenilikçi tarımsal rehabilitasyon 
teknolojilerinin uygulanması 

Çıktı 2.2 Yenilikçi metan gazı tutma ve 
tarımsal üretim teknolojilerinin uygulanması 

Çıktı 3.1 Ulusal ve yerel karar vericiler 
için kurumsal bütünleşik kapasite artırımı 
programının oluşturulması

Çıktı 3.2 Kapsamlı sürdürülebilir arazi 
yönetimi ve iklim dostu tarım yayım ve 
farkındalık programının oluşturulması 

Çıktı 3.3 Proje izleme ve EX-ACT tabanlı 
karbon izleme sistemlerinin oluşturulması

Bileşen 1: Bozulmuş orman ve 
mera alanlarının rehabilitasyonu

Bileşen 2. İklim dostu tarımsal 
uygulamalar  

Bileşen 3. Sürdürülebilir arazi 
yönetiminden elde edilen çoklu faydalar 
için kolaylaştırıcı ortamın güçlendirilmesi
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Planlanan 
Proje Faaliyetleri
FAALİYET ADI FAALİYET MİKTARI

Bozuk orman rehabilitasyonu 20.000 hektar

Mera rehabilitasyonu (Rehabilitasyon-Otlatma planı) 30.000 hektar

Tarımsal iyileştirme 30.000 hektar

FCS Arazi Sertifikasyonu 10.000 hektar

Biyolojik çeşitliliğin korunması 80.000 hektar

Arazi Yönetiminin geliştirilmesi (Konya Havzası) 4.840.000 hektar

Model Amenajman Planı (Orman-Mera-Tarım) 1 adet

Eğitim faaliyetleri 2500 kişi

Örnek Uygulamalar Proje alanlarında

Biyolojik çeşitlilik, Karbon ve Proje İzleme Sistemi 1 adet

Doğrudan ekim (Nadas alanlarında) 22.650 hektar

Azaltılmış toprak işleme (Tarım alanlarında) 10.750 hektar

Hayvan gübresi uygulaması (Tarım alanlarında) 3.450 hektar

Meyve bahçesi tesisi 200 hektar

Su hasadı ile sulamaya açılacak arazi 100 hektar
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Stratejik rehabilitasyon planı hazırlanması 

Yerel halkın ve göçebe toplulukların desteklenmesi, bu toplulukların yaşam standartlarını artırıcı 
önlemlerin alınması

Seyyar çoban kulübeleri, yaylalarda güneş enerjili elektrik üretimi vb. demonstratif faaliyetler

Toprak karbon haritalarının hazırlanması

Yaygınlaştırma planı hazırlanarak Konya Kapalı Havzasındaki diğer stratejik noktaların belirlenmesi

Orman ve mera alanlarında sertifikalandırma çalışmaları yapılması

Biyolojik çeşitlilik izleme sisteminin hazırlanması ve uygulanması

Ereğli Sazlıklarında biyolojik çeşitlilik ve hidrolojik izleme programları hazırlanması

Rüzgar perdeleri, sulama kanalına gölge sağlayan ağaç şeritleri oluşturulması, bitki kalıntıları yönetimi, 
ekim nöbeti, damla sulama, kuraklığa dayalı ürünler denenmesi vb. tekniklerin uygulanması 

Islah çalışmalarının başarısını izlemek üzere izleme sistemleri oluşturulması

10 000 ton CO2 eşdeğerinde metan tutumu sağlayacak tesislerin kurulması.

Çiftçi okulları kurulması ve verilecek eğitim ile sera gazı emisyonu azaltma tekniklerinin yaygınlaştırılması

Uygulama rehberleri ve direktiflerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Yerel halka, kurum personellerine ve karar vericilere yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülmesi

EX-ACT tabanlı karbon izleme sisteminin kurulması
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Gübre yönetimi ile kimyasal gübre kullanımı uygulama yapılan alanlarda 

% 35 azaltılacaktır.    

4000 çiftçi tarafından faaliyetlerin uygulanması hedeflenmektedir

Hedefler ve 
Beklenen Sonuçlar
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Proje uygulama sonunda bozulmuş tarım arazisi, orman ve mera alanı 
rehabilite edilecek

Bozulmuş orman ve mera alanlarını daha verimli ve sürdürülebilir 
yaklaşımlarla rehabilite etmek için yenilikçi yaklaşımlar kullanılacak.
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Ekosistem bütünlüğünü korumak için model arazi kullanım planları, 
yönetim ve izleme araçları tanımlanacaktır. 

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliği azaltım/uyum öncelikleri 
yönetim anlayışlarına entegre edilecektir. 

İklim değişikliği azaltım ve uyumu geliştirecek tarımsal teknikleri 
uygulamak için gerekli kapasiteyi oluşturulacaktır. 



S
A
Y

13

Projede küçük ve orta ölçekli hayvan yetiştiricileri için metan gazı tutma 
uygulamaları gerçekleştirilerek ekonomilerini geliştirmelerine katkı 
verilecektir. 

Yerel seviyede, tesis edilecek yeni bir eğitim yaklaşımı ile tarım okulları 
modeli geliştirilecek, daha etkili ve iyi bir üretim için gerekli kapasitelerin 
oluşturulması sağlanacaktır. 
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Proje kapsamında yürütülen çalışmaların sürdürülebilir ve proje 
döneminden sonra da uygulanabiliyor olması maksadı ile yasal mevzuat 
ve kurumsal yapılanmadaki eksiklikler belirlenecek, daha üst seviyede 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarının 
bu hedeflere ulaşmak için geliştirmesi ve uygulamaya koyması gereken 
yasal ve yapısal değişiklikler tanımlanacaktır. 

GEF ve FAO’nun küresel düzeydeki statejik amaçlarına uygun sonuç ve 
çıktıların sağlanması hedeflenmektedir.
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YABANKEÇİSİ
Wild Goat
(Capra aegagrus Erxleben, 1777)

Physical Features
Length: 130 to 180 cm, Tail Length: 15 to 18 cm, Shoulder Height: 80-100 cm. Males 
weigh up to 50 to 85 kg, while females weigh 35 to 60 kg. Fur is short, dense and hard. 
Adult male goats have a long black stiff-bristled beard under the chin. Male’s horns are 
curved backwards like a long dagger. Females have also 25-30 cm. horns. Each year a 
growing part of the horn is separated by a line. This line is used for age determination. 
Color of the animal is red-brown-gray in summer and pale yellowish-gray in winter. 
Females have lighter colors. The black column, which only specific to males, starts from 
shoulder and extends to the front legs, back and neck.  

Biology and Habitats
Steep cliffs 3000 m. above sea level, forest-covered and difficult to reach places, places 
covered by stunted bushes are their main habitats. They feed on grass, leaves, fresh 
branches, fruits. All kinds of mountain plants, aromatic herbs, cereals, fresh leaves, 
oak, alder, elm, sumac, and the juniper berries are among the foods they eat fondly. 
Depending on the climate conditions of the region inhabited, mating time is the period 
from December to February. The strong males join the herds formed by females in mating 
season. Males smell very sharp because of the scent glands near the roots of horns. Birth 
would be in early May following the end of April after a 5-month-long gestation period. 
Females younger than 2 years old have only one lamb for each gestation but than they 
give birth for 2 or 3.

Fiziksel Özellikler
Boyları 130-180, kuyrukları 15-18, cidago yükseklikleri 80-100 cm; ağırlıkları ise 
erkeklerde 50-85, dişilerde 35-60 kg arasındadır. Postları kısa, sık ve sert kıllıdır. Ergin 
tekelerde, çene altında sert kıllı, siyah ve uzun bir sakal bulunur. Erkeklerin boynuzları 
uzun ve geriye hançer gibi kıvrıktır. Dişilerde de 25-30 cm.’lik boynuz vardır. Her yıl 
büyüyen boynuz kısmı bir çizgi ve boğumla ayrılır. Bu çizgi ve boğumlardan yaş 
saptamasında yararlanılır. Renkleri kırmızı-kahverengi-gri, kışın soluk sarımsı gridir. 
Dişilerin renkleri daha açıktır. Erkeklerde bulunan omuz başından ön ayaklara, sırta 
ve enseye uzanan siyah kolon dişilerde bulunmaz.

Biyoloji ve Yaşam Alanları
Deniz seviyesinden 3000 m yüksekliğe kadar olan sarp kayalıklarda; ormanlarla 
örtülü ve ulaşılması güç yerlerde, bodur çalılıklarla örtülü kayalıklarda yaşarlar. Ot, 
yaprak, taze sürgün, dal, meyve ve yosun gibi bitkisel gıdalarla beslenirler. Her çeşit 
dağ bitkileri, kokulu otlar, taze hububat yaprakları, meşe, kızılağaç, karaağaç, sumak, 
piskata gibi ağaç ve ağaççıkların sürgün ve tomurcukları ile ardıç meyveleri severek 
yedikleri besinler arasındadır. Çiftleşme zamanı yaşadığı bölgenin iklim şartlarına 
bağlı olarak Aralık-Şubat arası dönemdir. Diğer zamanlarda yalnız başına yaşayan 
güçlü erkekler bu dönemde dişilerin bulunduğu sürüye katılır. Bu devrede tekeler 
boynuz diplerine yakın bezlerden çıkan koku yüzünden çok keskin kokarlar. 5 ay 
süren gebelik dönemini takiben Nisan sonu Mayıs başında doğum olur. İki yaşından 
küçük keçiler her gebelikte yalnız bir oğlak, daha büyük yaştaki dişiler ise 2-3 oğlak 
doğururlar.   

Sponsor:  Enerji SA
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