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ÖNSÖZ
Çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklk, günümüzün snr tanmayan ve geleceğimizi tehdit eden
en önemli çevresel sorunlarn başnda gelmektedir. Toprak, su, biyolojik çeşitlilik ve diğer hayati
öneme sahip doğal varlklarn tahribi ve kayb başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok ülkede
yoksulluğun ve açlğn artmasna, yaşam kalitesinin düşmesine ciddi ölçüde neden olmaktadr.
Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun geleceğimizi tehdit eden bu sorunlarla mücadelenin
güçlendirilmesi, etkilerinin önlenmesi veya en aza indirilmesi tüm ülkelerin ortak sorumluluğu
ve amac olmaldr. Bu amaç doğrultusunda ortak eylemlerin oluşturulmas 1992 Rio Konferans
kararlar ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözlesmesi ile tüm ülkelerin gündemine
girmiştir. Ülkemiz, çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklkla mücadele konularnda gerçekleştirdiği
başarl çalşmalar ve elde edilen bilgi ve deneyimlerini diğer ülkelerle paylaşmaya ve bu alanda
yürütülen uluslararas etkinliklere katk sağlamaya büyük önem vermektedir. Birleşmiş Milletler
Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansnn (COP 12) 12-23 Ekim 2015
tarihleri arasnda Ankara’da düzenlenmesi bu bakmdan önemli bir frsat oluşturmaktadr.
Ülkemizde çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklk ve bunlarla mücadele konularnda ilgili kurum
ve kuruluşlarn, bilim insanlarnn, uygulayclarn, araştrmaclarn ve halkn ortak terimleri
benimsemesine ve kullanlmasna imkan sağlayc bir terimler sözlüğüne ihtiyaç vard.
UNCCD’nin de üzerinde hassasiyetle durduğu bu eksikliğin giderilmesi amacyla, ağrlkl
olarak, çölleşme, erozyon, toprak, bitki örtüsü, topoğrafya, kuraklk, biyolojik çeşitlilik ve iklim
değişikliği gibi konularda evrensel tanmlarla da uyumlu ortak teknik terimler havuzu
oluşturulmasna ve terim birlikteliğinin sağlanmasna imkan veren bu teknik sözlük
hazrlanmştr.
Düşüncenin dili olan kelimelerin doğru alglanmas ve anlamlandrlmas, tüm ilgili kesimlerce
ortak terimlerin kullanlmas ile mümkün olabilir.
Bu sözlükte yer alan terimlerin ve tanmlarnn belirlenmesinde uygun ulusal ve uluslararas
kaynaklardan yararlanlmştr. Ulusal kaynaklar arasnda özellikle çölleşme, arazi bozulumu ve
kuraklkla doğrudan veya dolayl ilişkili olarak ülkemizde hazrlanmş olan sözlükler ile ulusal
stratejiler ve eylem planlarnda, yasa ve yönetmeliklerde yer alan tanmlardan yararlanmaya
öncelik verilmiştir. Uluslararas kaynaklar arasnda özellikle Birleşmiş Milletler Çölleşme ile
Mücadele Teşkilat (UNCCD) ile diğer uluslararas kurumlar tarafndan çölleşme ve çölleşme ile
mücadele ile doğrudan ilgili olarak hazrlanan ve bu alanda evrensel olarak kabul gören terimleri
sağlayan sözlüklerden yararlanmaya birincil öncelik verilmiştir. Bunun yannda diğer
uluslararas sözleşmelerle (İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
gibi) ile ilgili olarak uluslararas kurum ve kuruluşlarca hazrlanmş bulunan sözlüklerde yer alan
uygun terimlerden yararlanlmaya da özen gösterilmiştir.
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Çok sayda bilim kolunun inceleme alanna girmesi hasebiyle hazrlanan bu sözlük konuyla
yakn ilgisi olan birçok bilim insannn görüş ve önerilerini de alarak daha da olgunlaştrlmştr.
Sözlükte toplam 2295 terim ve kavram için tanmlar yer almaktadr. Terimlerin bir bölümü için
değişik kaynaklardan alnan birden fazla (iki veya üç) farkl tanmn verilmesi, bilgilerin daha
tamamlayc olmas açsndan uygun görülmüştür. Sözlükte yer alan tüm terimlerin İngilizce
karşlklar da verilmektedir.
Bilimsel dinamizmin gereği olarak, bu sözlükte baz eksiklikler ve/veya yetersizler olabilir.
Yaplacak katklarla çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklkla ilintili daha birçok terimin, zamanla,
bu sözlüğe kazandrlmas uygun ve mümkün olabilecektir.
Ülkemizde özellikle çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklkla ilgili hazrlanan bu ilk sözlüğün
hazrlanmasnda katk sağlayan çalşma arkadaşlarma ve büyük katk sağlayan akademisyenlere
sonsuz teşekkür ederim.
Eserin çevre, doğa, ekosistem, ekoloji, toprak ve kuraklk gibi konularla uğraşan değerli
arkadaşlara faydal olmas en büyük dileğimdir.

Hanifi AVCI
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürü
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Dünya Gda ve Tarm Teşkilat
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Güney Afrika Kalknma Topluluğu

SADC

55

GDO

Genetik yaps değiştirilmiş organizma
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Küresel Çevre Fonu
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MEA

82

MERBIS

Mera Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi
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Birleşmiş Milletler Kalknma Program
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1. Çölleşme
Çölleşme // Arazi
Arazi Bozulumu
Bozulumu
ve
ve Kuraklkla
Kuraklkla Mücadele
Mücadele
Terimleri
Terimleri
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No.

Terim

Tanm

Türkçe/(İngilizce)

A
1.

A horizonu
(A horizon)

2.

AB horizonu
(AB horizon)

3.

ABC profilli
toprak

Bir mineral toprakta, solum denilen toprak katnn üstünde en yüksek organik
madde birikmesinin, en yüksek biyolojik aktivitenin olduğu ve/veya
alüminyum ve demir oksitlerle, silikat killerinin ykandğ yüzey horizonu.
Öncelikli olarak A horizonu olmak üzere hem A hem de B horizonlarnn
ortak özelliklerini gösteren mineral toprağn geçiş horizonu.
A, B ve C horizonlarn içeren belirgin olarak gelişmiş bir profili bulunan
toprak.

(ABC Soil)
4.

Abiotik
(Abiotic)

5.

Abiyotik faktörler
(Abiotic factors)

6.

Absorbsiyon
(bitki)

Yaşamn biyolojik aktivitesinin olmadğn ifade eder. Atmosfer gazlar,
inorganik tuzlar, mineral toprak parçacklar ve su gibi ekosistemdeki
faktörleri içerir. Bu ayn zamanda tuzluluk, nemlilik gibi organizma yaşamn
etkileyen fiziksel ve kimyasal olaylarn tanmnda da kullanlr.
Ekosistemlerdeki tüm fiziksel ve kimyasal etkenlerdir. İklime ait şk,
scaklk, yağş, hava hareketleri ile litosfer tabakasna ait toprak, kayalar, gibi
cansz doğal varlklarn hepsi abiyotik faktörler kapsamna girmektedir.
Toprak çözeltisinde bulunan besin maddelerinin ozmos yoluyla toprak
çözeltisinden kök kllarna doğru yukar çekilmesi.

(Absorbtion)
7.

AC profilli
toprak(AC soil)

8.

Açk çallk
(Open scrub
(open shrubland)

Sadece A ve C horizonlar olan, gelişmiş B horizonu bulunmayan bir profilli
toprak.
Toprak yüzeyini örtme derecesi 0,6’nn altnda olan çallk.

-49.

Açk havza
(Open watershed)

10.

Açk kanal

Sularn denize ulaştrabilen havzalar. Açk havzalar, akarsularn ky
kesimlerde denize ulaştklar ve nemli iklim bölgelerinde görülür
Suyu serbest yüzle nakleden her çeşit kanal.

(Open channel)
11.

Açk sistemler
(Open systems)

12.

Adaptasyon
(Adaptation)

İşlevlerini yapabilmeleri için dş çevreden girdi sağlayan, çktlar üreten, dş
kaynaklara bağml olan sistemlerdir. Örnek; orman, çayr, göl ekosistemleri.

1) Doğal veya insan sistemlerinde yeni veya değişen bir ortama uyum
sağlama.
2) Bir bireyde veya popülâsyonda daha iyi hayatta kalmasn ve gelişmesini
sağlayan bir değişim. Değişim süreci, değişen yap veya fonksiyon.

13.

Adezyon

Birbirine benzemeyen maddelerin birbirini çekmesi ve birleşmesi hali.

(Adhesion)
14.

Adsorbsiyon
(Adsorbtion)

15.

Aerobik
organizma

Kat parçacklarn temas sathlarnda adezyon kuvvetinin tesisiyle fevkalade
ince gaz ve sv tabakasnn absorbsiyon olayndan farkl olarak teşekkülü.
Oksijenli ortamda çalşan, hetetrof organizmalar.

(Aerobik
organism)
16.

Afet
(Disaster, hazard)

17.

Afet etkileri
azaltm
(afet riski
azaltm)
(Disaster
mitigation,
disaster risk
mitigation)

Toplumun tamam veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal
kayplar doğuran, normal hayat ve insan faaliyetlerini durduran veya
kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynakl olaylar.
Fiziki tehditlerin (insanlarn oluşturduklar tehditler dahil) potansiyel olumsuz
etkilerinin azaltlmas ve bu amaçla, söz konusu tehditlerin, bu tehditlere
maruz kalmann ve tehditlere karş zafiyetlerin (krlganllklarn)
azaltlmasna yönelik faaliyetlerin yürütülmesi.
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Afet risk yönetimi
(Disaster risk
management)

19.

Afet riski
(Disaster risk)

20.

Afet yönetimi
(Disaster
management)

21.

Agregat
(toprak kümesi)

İnsanlarn güvenliğinin, refah ve yaşam kalitesinin iyeleştirilmesi için, afet
riskinin anlaşlmas, önlenmesi, azaltlmasnn geliştirilmesine, afete hazr
olmann, tepki vermenin ve zararlarnn tamirinin güçlendirilmesine yönelik
stratejilerin, politikalarn ve tedbirlerin tasarlanmas, uygulanmas ve
değerlendirilmesi süreçleri.
Bir toplum veya topluluğun normal işlevine yönelik tehdit oluşturan fiziki
olaylar ile hassas sosyal koşullarn etkileşiminden kaynaklanan ve insan,
ekonomi ve çevre üzerinde yaygn olumsuz etkiler oluşturan durumlarn ve
önemli değişikliklerin belli bir zaman periyodu içinde meydana gelme
olaslğ. Bu durum, acilen dş destekli tedbirlerin alnmasn gerektirir.
Farkl kurumsal ve toplumsal seviyelerde afete hazr olmay, tepki göstermeyi
ve üstesinden gelmeyi destekleyen ve güçlendiren stratejilerin, politikalarn
ve tedbirlerin tasarm, uygulanmas ve değerlendirilmesi süreçleri.
Farkl bağlayclarla bir araya gelen toprak parçacklarnn oluşturduğu toprak
kümesi. Bunlar humus, demir oksit ve karbonatl bir çimento ile bağlanr.

(Aggregate)
22.

Agregat
parçalanmas
(Dispersion (soil
detachment))

23.

Agrobiyoçeşitlilik

1) Yağmur damlalar veya dolu tanelerinin fiziksel etkisi sonucu toprak
parçalarnn (agregatlarnn) kendilerini meydana getiren daha küçük
parçalara ayrlmas.
2) Kayalarn fiziksel etkilerle küçük parçalar halinde ufalanmas. Bu olay
özellikle dağlk kesimlerin dik yamaçlar boyunca meydana gelir. Dağlan
kaya parçalar yerçekiminin etkisi ile yamaç boyunca hareket eder.
Tarm sistemlerinde bulunan bitkilerin, böceklerin ve toprak biyotas'nn
çeşitliliği.

(Agrobiodiversity)
24.

Agro-ekoloji
(tarm ekolojisi)
(Agro-ecology)

1) Ekolojinin, tarm ekosistemlerini inceleyip araştran dal. Tarm ekolojisi,
tarm ekosistemlerini işleten insanlar da dahil olmak üzere bütün canllarla,
ekosistemdeki doğal ve doğala yakn abiyotik faktörler arasnda madde ve
enerji konularndaki karşlkl etkileşimi inceleyen bilim daldr.
2) Kültür bitkilerinin yetişme ortam koşullarn inceleyen ve araştran bilim
dal.
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26.

Agro-ekosistem
(tarm ekosistemi)

1) İnsanlar tarafndan, esas olarak gda ve gda dş değerli ürünlerin ve
hizmetlerin üretilmesi amacyla yönetilen biyolojik doğal kaynak sistemi.

(Agro-ecosystem)

2) İnsanlar tarafndan yararlanlan ekosistemlerdir. Bu ekosistemlerde, yabani
ve kültür bitkileri, doğal yaban hayatna ait hayvanlar ile evcil hayvanlar
arasndaki karşlkl enerji ve maddesel etkileşimler insanlar tarafndan
ayarlanr.

Agroforestry
(tarm-ormanclk
kombine sistemi)

1) Ayn alanda tarmsal ürünler ve ağaçlarn beraberce kullanldğ, sosyal,
ekonomik ve çevresel faydalar artrarak sağlayan sistemlerdir. Agroforestry
sistemlerinde kullanlan ağaçlarn çoğunluğu çok amaçl olup, çeşitli sosyal,
ekonomik ve çevresel yararlar sağlar. Bunlar arasnda, toprağ slah eden ve
verimliliğini artran, meyve, hayvan yemi, tbbi ve aromatik ürünler, yapacak
ve yakacak odun sağlayan, rüzgâr erozyonunu önleyen, gölgeleme, gibi
hizmetleri sağlayan ağaç türleri yer alr.

(Agroforestry,
agroforestry
systems)

2) Ayn arazide tarm ve ormanclk faaliyetlerinin bir arada yürütülmesi ve
tarm ve ormanclk ürünlerinden beraber faydalanma.
27.

Agroklimatoloji
(Agroclimatology)

28.

Agroloji
(Agrology)

29.

Agronomi
(Agronomy)

30.

Agronomik önlem
(Agronomic
measure)

İklimsel ve hidrolojik etmenler ile tarm, hayvanclk ve ormanclk
arasndaki ilişkileri konu alan bilim dal, çalşma alan. Amac, iklim
bilgilerinin tarmsal amaca yönelik olarak kullanlmas suretiyle tarmsal
uygulamalarn iyileştirilmesi, ürün miktar ve kalitesinin artrlmasdr.
Agroklimatoloji ve agrometeoroloji ayn amaç ve yöntemi kullanr. Ancak
agrometeoroloji günlük scaklk, yağş ve rüzgâr kapsayan hava tahmini
üzerinde yoğunlaşrken, agroklimatoloji uzun süreli planlamalarda ortalama
verileri kullanr.
Ürün verimliliği ile ilgili olarak topraklarn oluşum, yap, analiz snflandrma
gibi özelliklerini inceleyen bilim dal.
Toprak yönetimi ve tarla bitkilerinin yetiştirilmesi ile ilgili ilkeleri, kurallar,
bitki slah, üretim ve idaresi konularn inceleyip araştran bilim kolu.
Bitki örtüsünü koruma ve geliştirme, münavebeli ürün yetiştirme ve uygun
toprak işleme tekniklerinin kullanmna dayal toprak ve su koruma önlemleri.
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Ağaç
(Tree)

1) Ormanlarda doğal olarak yetişen veya emekle yetiştirilen, en az 8 metre
boy yapabilen, yaş ve çap ne olursa olsun kökü, gövdesi ve tepesi olan yerli
veya yabanc (egzotik) kökenli odunsu bitkiler.
2) Belirgin bir ana gövdesi bulunan, bu gövdeden çkan dal ve sürgünlerin
uzamasyla türüne göre ayrt edici bir tepe tac oluşturan, olgun yaşlarda 8
metre’nin üstünde boy yapabilen çok yllk odunsu bitki.

32.

Ağaç kabuğu
(Bark)

33.

Ağaç snr
(ağaç yetişme
snr)
(Tree line)

Odunsu bitkilerin gövde ve köklerinin en dş tabakas. Kabuklu bitkiler
arasnda ağaç ve ağaççklar, çallar, asmalar yer alr. Kabuk, vasküler
(damarl) kambiyumun dşndaki dokularn tümünden oluşmakta olup, iç
kabuk ve dş kabuk olarak iki tabakay kapsar.
1) Ağaçlarn büyüme yeteneğini muhafaza edebildikleri habitatn snr.
Ağaçlar, bu snrn ötesindeki çevresel koşullara (düşük scaklk, nem
yetersizliği, gibi) dayanamazlar. Ağaç snr, ağaçlarn tepe çats kapallğ ile
bir orman oluşturabildiği snr/hatt ifade eden orman snr terimi ile
karştrlmamaldr.
2) Ağaçlarn yetiştiği ortamn üstünden veya altndan geçen snr. Baz
yerlerde kuraklk ve vejetasyon devresinin ksalmasna neden olan aşr
soğuklar ağacn yetişmesini engeller. Ormann üst snr, Kuzey Anadolu
dağlarnda 2400 m’ye, Kuzeydoğu Anadolu’da ise 2700 m’ye yükselir. Bu
snrn üstünde ise alpin ot türleri yetişir.
3) Yüksek dağlk arazide yükseklere çkldkça, sert iklim koşullar (soğuk ve
don, susuzluk, rüzgâr, radyasyon) nedeniyle ağaçlarn büyüyemediği ve yerini
çal ve otlara braktğ alan. Bu snrn üstünde alpin kuşak (yüksek dağ
kuşağ) yer alr.

34.

Ağaç bozkr
(ağaç stepi)

Orman yetişme bölgelerinden bozkrlara geçiş kuşağnda teker teker yaylmş
orman ağaçlarnn bulunduğu bozkr ksm.

(Tree steppe)
35.

Ağaççk

Biyolojik yap olarak “çal” ve “ağaç” arasnda özellikler gösteren, yaklaşk 8
metre’ye kadar boylanabilen, toprak yüzeyine yakn yerlerden itibaren türüne
(Small tree, shrub)
göre bir veya daha fazla sayda ana gövdeye ve bunlarn oluşturduğu nispeten
dağnk bir tepe tacna sahip odunsu bitki.

36.

Ağaçlandrma
(Tree plantation
establishment)

Bozuk orman alanlar veya orman rejimi dşndaki uygun alanlar üzerinde
orman ağaç ve bitkilerinin dikimi, ekimi veya iyileştirilmesi faaliyetleriyle
oluşturulan orman örtüsü. Ağaçlar genellikle ayn türe ait ve ayn yaşta olup,
aralk mesafeleri düzenlidir. Ağaçlandrmann amac odun veya odun dş
ürünlerin üretimi (üretim amaçl orman ağaçlandrmas) veya ekosistem
hizmetlerinin sağlanmas (koruma amaçl orman ağaçlandrmalar).
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Ağaçlk alan
(Woodland)

1) Orman olarak snflandrlmayan, 5 m’den yüksek ağaçlarn, % 5-10
orannda kapallk oluşturduğu, 0,5 hektardan geniş alanlar.
2) Ağaçlar ve ağaççklarn beraberce % 10 üzerinde kapallk oluşturduğu
alan. Tarmsal ve kentsel kullanm sahalardaki bu çeşit alanlar ağaçlk alan
tanmna girmemektedir.

38.

Ağr metaller
(Heavy metals)

39.

Ağr otlatma
(Heavy grazing)

40.

Ağr toprak
(Heavy soil)

41.

Ahr hayvanclğ
(Stall feeding)

42.

Ahşap Eşik
(Wooden check
dam)

43.

Akaçlama- drenaj
(Drainage)

Zehirlenme ve potansiyel zehirleme ile ilişkili metaller ve yar metaller
(arsenik, kadmiyum, krom, bakr, kurşun, cva, nikel, çinko gibi) grubu için
kullanlan ad.
Bir merann bir mevsimde ürettiği yem bitkilerinin yarsndan fazlasnn
hayvanlara yedirilmesi
İnce çapl toprak taneciklerinin ve özellikle kilin fazla olduğu toprak. Bu tip
topraklar uygun olmayan nem koşullarnda fazla çeki gücüne ihtiyaç
gösterirler ve bu nedenle de işlenmeleri güçtür. Havalanma ve drenaj
sorunlar yaşanabilir.
Ticari amaçla veya temel hayvansal ürünlerin temini amacyla ahrlarda
beslenerek et, süt, yumurta gibi hayvansal maddelerin üretimine dayanan
hayvanclk.
Oyuntu slah amaçl odun kullanlarak oluşturulan eşikler. Bu amaçla, 0.6 m
derinliğinde, 2 m uzunluğunda ve 1 m genişliğinde temel kazs yaplp açlan
çukur içine 13-16 cm çapnda 1.5 m. uzunluğunda ahşap 2 direk kenarlara
yerleştirilir. 1 m uzunluğundaki direkler 50 cm aralklarla bu direklere 20’lik
çivilerle çaklr ve sabitlenir. Oluşan yapnn içi toprak, taş ve moloz ile
doldurulur ve skştrlr. Yapnn üstüne 2 m’lik iki direk tekrar kenarlara
yerleştirilir ve çaklp üstüne tekrar 1 m uzunluğunda direkler 50 cm aralkla
çaklr ve içi toprak, taş ve moloz doldurulup skştrlr. Bu işlemler her
katta tekrar edilerek ahşap eşik, taban 1,5 m yüksekliği 1,6 m savak uzunluğu
4,5 m genişliği 1 m olacak şekilde tesis edilir.
1) Doğal veya yapay tesisler araclğyla ihtiyaç fazlas yüzey veya toprak içi
suyunun boşaltlmasna hizmet eden su taşma tesisleri sistemi.
2) Herhangi bir arazide yerüstü ve yeralt suyunun fazlasnn boşaltlmas.
3) Akarsu ve nehirler tarafndan bir sahada yüzeysel akşa geçen sularn
oluşturduğu akarsu ağ şekli. Bu terim, drenaj ağ ve drenaj sistemi için de
kullanlr. Akarsular, bulunduklar sahann eğim, ana materyalin geçirgenliği,
yapsal özellikleri ve akarsu ağnn geçirdiği evrime göre çeşitli drenaj tipleri
oluşturur.
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Akarsu
(Stream)

45.

Akarsu akm
azalmas

Yağşlarla yeryüzüne düşen ve kaynaklardan çkp bir yatak içinde bir araya
gelerek bir deniz veya göle dökülen sular. En küçüğüne dere, biraz büyüğüne
ve devaml akş halinde olana çay, büyüklerine ise rmak veya nehir denir.
Bir vadi veya belirli bir arazi alanna giren su miktar ile bu vadi ve araziden
çkan su miktar arasndaki fark.

(Stream flow
depletion)
46.

Akarsu gücü
(Stream power)

47.

Akarsu ky
erozyonu
(Stream bank
erosion)

48.

Akarsu ky
erozyonu kontrolü
(Stream bank
erosion control)

49.

Akarsu ky
orman tampon
sistemi

Akarsuyun sarf ettiği enerji orandr. Akarsu boyunca potansiyel (gizil) enerji,
diğer enerji şekillerine, özellikle kinetik enerjiye dönüşür. Akarsuyun
aşndrma ve taşma gücü; yataktan geçen su miktarna, akşkanlğ belirleyen
su yoğunluğuna, suyun hzna, yatağn eğimine ve yatağn pürüzlülüğüne
bağldr.
Çeşitli büyüklükteki akarsularn kylarnda meydana gelen ve akarsu
yatağnn kylarnn oyularak yklmas ile bitişikteki arazilerin kaybna
neden olan bir erozyon tipi.

Çeşitli büyüklükteki akarsularn kylarnda oluşan veya olas tahribatn, ky
boyunca söğüt ve kavak gibi ağaçlarn dikilmesi, kazklar çaklp aralarnn
çallarla örülmesi, çakl ve taş döşenmesi, blok taşlarn yerleştirilmesi ve
benzeri önlemlerin uygulanmas suretiyle korunmas.
Akarsu kylarndaki erozyonu önlemek için oluşturulan orman şeridi.

(Riparian forest
buffer system)
50.

Akarsu rejimi
(Stream regime)

Bir akarsuyun veya yatağnn, kararllklar bakmndan durumu. Akm
karakteristikleri sonucu yatağ kararl bir duruma ulaşmşsa, o akarsu “rejim”
halindedir. Rejim hali kat madde yükü, ancak tamamen etkin olan bir yatakta
karşlaşlan bir yüktür. Yatağn etkinliğindeki herhangi bir azalma, ksmi bir
hareketsizlik meydana getirir; limit halde ise yatak tamamen hareketsiz hale
gelir.
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51.

Akarsu sediment
verimi
(Sediment yield)

1) Akarsuyun drenaj alann terk ederek göl veya denize döküldüğü yerdeki
toplam sediment miktardr. Bu miktar ton/yl olarak tanmlanr. Akarsu
havzasnn sediment verimi ise ton/km2/yl olarak tanmlanr. Toplam
sediment yükünü, akarsuyun yatağndaki yük ile akarsuda yüzer halde taşnan
(ask materyali) yük oluşturur.
2) Bir akarsu ve sele, bir sahada erozyon sonucu karşan yük veya bir alanda
akarsu veya sellere karşan malzeme miktar. Bu verim, arazinin eğim, bitki
örtüsü ve erozyon durumuna ve özellikle ana materyalin taneli olmasna
bağldr.

52.

Akarsu sedimenti
(akarsu tortulu)
(Fluvial sediment)

53.

Akarsu yatağ
(Stream bed
(stream channel))

54.

Akarsu yükü
(Stream load)

55.

56.

Akdeniz iklimi
(Mediterranean
climate)

Akll kullanm
(Wise use)

57.

Akm (debi)
(Discharge (rate
of flow))

Akarsularn taşdğ maddelerden oluşan tortul, çökel. Akarsu çökelleri,
akarsuyun taşdğ inorganik ve organik maddeler ile çözünmüş haldeki
yükün birikmesiyle oluşur.
Doğal veya yapay devaml veya kesikli olarak içinde akarsu bulunduran
belirli su yolu veya iki su kütlesini birbirine bağlayan su yolu.

Akarsuyun taşdğ çözünür ve kat haldeki yük. Bu yük miktar kg/gün,
ton/gün, ton/ay, ton/yl olarak ifade edilir. Baz akarsular daha çok çözünür
halde çeşitli karbonatlar ve tuzlar taşr bazlarnda ise mil, kum, kil, çakl
boyutunda olan kat yük daha fazladr. Sularda yüzer halde taşnan yüke su
yükü, akarsu yatağnn tabannda sürüklenerek taşnan kum ve çakl
boyutundaki malzemelere ise yatak yükü denir.
Yazlar scak ve kurak, kşlar lk ve yağşl geçen bir iklim tipi.
Thornhweit’in iklim snflamasna göre yar nemli mezotermal iklim snf
içersine girer. Bu iklim Akdeniz çevresinde, Kaliforniya’nn güneyinde,
Şilinin orta sahil kesiminde, Güney Afrika kysnda Cape Town civarnda,
Avustralya’nn güney sahil bölümünde görülür. Türkiye’de ise kuzeyde
Gelibolu yarmadasndan başlayarak Ege ve Akdeniz ky kesimi boyunca
hüküm sürer.
Ekosistemlerin doğal varlklarnn, insanlarn yarar için, sürdürülebilir
kalknma çerçevesinde devamllklarn garanti altna alan bir anlayş ve
uyum içinde kullanm.
Bir akarsuyun (rmak, dere, kanal, gibi) birim enine kesitinden, birim
zamanda geçen su miktar (2 m3/sn gibi).
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Akm ölçer

Debiyi (akm) veya geçen suyun miktarn ölçen bir alet.

(Meter, flow
meter)
59.

Akm rejimi
(Flow regime)

60.

Akş
(Runoff)

Akarsu yatağndan bir ylda geçen su miktarnn değişimidir. Akarsu rejimini,
iklim koşullar, topografya, özellikle eğim, jeolojik yap, taşlarn suyu
geçirgenlik durumlar ile akarsuyu üzerindeki baraj gibi yaplar belirler.
1) Bir araziye düşen yağşlarn araziyi aknt kanallar vastasyla terk eden
bölümüdür. Toprağa nüfus edemeden araziyi terk eden yüzey akşna
yüzeysel akş, akarsu yatağna erişmeden toprağa nüfuz edene taban suyu
akş veya taban suyundan szma aknts denmektedir. Toprak ilminde yüzey
akş, yalnzca yüzey akş ile kaybedilen suyu; jeoloji ve hidrolikte ise
yüzeysel ve yüzey alt akşlarn beraber ifade etmektedir.
2) Belli bir sahaya düşen toplam yağşn doğal veya yapay yerüstü
akarsularnda akan ksm.
3) Yağşn buharlaşmayan ve terleme yoluyla uzaklaşan ksm dşnda kalan
ve toprak üstünde ve içinde akarak ana su gövdelerine (göl, deniz, gibi)
ulaşan ksm.

61.

Akş depolanmas

Yağş izleyen ksa süre içinde akarsulara akş yolunda veya akarsu sistemi
içinde geçici olarak depolanan yağş miktar. Akş depolanmas, yüzeyde
(Detention storage
veya kanalda tutulan akş kapsarken, Çöküntü (depresyon) depolanmasn
(runoff detention))
kapsamaz.

62.

Akş sarfiyat

Bir yüzeyden birim zamanda akan su miktar

(Rate of runoff)
63.

Aklimatizasyon
(Acclimatization)

64.

Aktif kök bölgesi

Canllarn scaklk, nem gibi yabanc iklim koşullarna alşmalar süreci.
Diğer toplumlara, beslenme koşullarna ve yerleşim şekillerine uyum
sağlamas olay.
Klcal köklerin en yoğun olduğu bölge

(Active root area)
65.

Aktif nüfus
(Active
population)

Bir yerde çalşma gücüne sahip olan nüfus. 15-64 yaşlar arasndaki nüfus,
faal veya aktif nüfus olarak kabul edilir.
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Aktüel arazi
bozulumu
(Actual land
degradation)

67.

Akifer
(Aquifer)

68.

Akut yoksulluk
(Acute poverty)

69.

Alan
(Area)

70.

Alçak arazi (alçak
alan)

Belli fiziki koşullar, bitki örtüsü ve kullanm şekli altndaki bir arazinin
uygunluğu ve verimliliğinde, erozyon, tuzlanma, kirlenme ve aşr kullanm
gibi nedenlerle meydana gelen azalma.

1) Yer altnda, geçirimsiz bir tabaka üzerinde toplanan su haznesi.
2) Yer altnda, yeralt sularnn üzerinde toplandğ jeolojik yap
Gelir veya hayati temel ihtiyaçlarn karşlanmasndaki yetersizlik. Gda,
barnma, temiz su, tedavi, sağlk bilgisi ve eğitimle ilgili eksiklikler ve
yetersizlikler akut yoksulluğa yol açmaktadr. Akut yoksulluk özellikle Afrika
ve Güneydoğu Asya’nn birçok ülkesinde yaygndr.
Bir proje, program veya girişim tarafndan hedeflenen toplam alan
tanmlamakta olup genelde hektar olarak ifade edilir.

Çevresine göre nispeten düşük yükseltide ve düz arazi.

(Lowland)
71.

Alçtaş (jips)
(Gypsum)

72.

Alg
(Algae)

73.

Alkoyma
(suyun toprakta
alkonmas)
(Retention)

Bünyesinde kalsiyum sülfat ve su taşyan kaya (CaSO42H2O). Kapal
havzalarda çözünür haldeki kireçli ve kükürtlü maddelerin buharlaşmas
sonucunda oluşur.
Fotosentez yaparak büyüyen, çoğunluğu tek hücreli mikroskobik geniş bir
canl topluluğu. Baz algler çok hücreli olup deniz ve göllerde yaşar, bazlar
nemli ağaç gövdelerinde ve toprak yüzeyinde bulunur.
Bir drenaj alanna düşen yağş miktarnn yüzeysel akş halinde
uzaklaşmasndan sonra arta kalan su olup, yağş ile yüzeysel akm arasndaki
su miktardr.
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Alnabilir besin
(Available
nutrient)

75.

Alkali toprak
(Alkali soil)

1) Element ve bileşiklerin gelişmekte olan bitkiler tarafndan absorbe ve
asimile edilmeye hazr (uygun) bölümü.
2) Toprakta bitkiler tarafndan kolaylkla absorbe edilen ve özümlenen bileşik
veya element halindeki besin maddesi miktar.
1) pH’ 8,5 veya daha fazla olan, yüksek düzeyde alkalilik veya %15’den
yüksek değişebilir sodyum doygunluğu veya her ikisini birlikte gösteren
toprak.
2) Ürün bitkilerinin gelişmelerini önleyecek miktarda alkali iyon (sodyum)
içeren toprak.

76.

Alkalin toprak
(Alkaline soil)

77.

Alüvyal
(Alluvial)

78.

Alüvyon
(Alluvium)

79.

Alpin
(Alpine)

80.

Alpin kuşak
(Alpine zone)

81.

Alpin mera
(Alpine pasture
(alpine meadow)

Kesin olarak tarif edildiğinde pH değeri 7’den büyük olan toprak. Pratik
olarak pH değeri 7,5’den büyük olan topraktr. Bu terim genellikle yüzey
katmanlar veya kök bölgesi için kullanlmakla birlikte buralardaki bir
horizon veya bunlardan alnmş bir toprak örneği için de kullanlr.
Akarsular tarafndan taşnp, belirli yerlerde yğşmş olan tortul materyaldir.
Türkiye’nin birçok nehir ağz verimli ovalar alüvyal (kum, silt, kil)
materyalden oluşur.
Akan veya çekilmekte olan suyun etkisi ile çökelen birikinti malzemesi
(tortul, sediment).
Ağaç yetişme snr üzerindeki yüksek dağ ve yayla alanlarnda yer alan ve
soğuk iklimin hakim olduğu yöre.
Yerkürede orta ve alçak enlemlerdeki dağlarda ağaç yetişme snrnn
üzerinde ağacn doğal halde yetişemediği, çoğunlukla otsularn yetiştiği
yüksek dağ kuşağ. Yüksek enlemlerde bu kuşak deniz kysndan
başlayabilir.
Ormann üst snrndan sonra alpin alanlarda yer alan meralardr. Rakmn
fazla olmasndan dolay uç (ekstrem) şartlara sahiptir.
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82.

Alpin vejetasyon
Yerkürede orta ve alçak enlemlerdeki dağlarda ağaç yetişme snrnn
(alpin bitki örtüsü) üzerinde ağacn doğal halde yetişmediği kuşakta, çoğunluğunu otsularn ve
bodur çallarn oluşturduğu bitki örtüsü.
(Alpine vegetation)

83.

Alt bölgesel eylem Alt bölgede yer alan ülkelerle danşma ve işbirliği ile hazrlanan bu eylem
program (ABEP) programlar,
ulusal
eylem
programlarnn
geliştirilmesi
ve
uyumlaştrlmasnda katk sağlar. Alt bölgelere örnek olarak, Bat Afrika,
(Sub-regional
Güney Afrika alt bölgeleri verilebilir.
action programme
(SRAP))

84.

Alt bölgesel
teşkilat (ABT)
(Sub-regional
organization
(SRO))

85.

Alt familya

Belli coğrafi veya jeopolitik snrlar içersinde yer alan ülkeler arasnda
işbirliğini, politik ve ekonomik entegrasyonu ve diyalogu geliştirmek, küresel
ve Uluslararas sözleşme ve programlarn uygulanmasn güçlendirmek
amacyla tesis edilen, uluslararas statüye sahip kuruluştur.

Sistematikte familyadan önce gelen ve ondan daha küçük bir birlik.

(Sub-family)
86.

87.

Alt havza

1) Bir havzay oluşturan küçük havzalardan her biri.

(Sub-catchment
(sub-watershed))

2) Havzann sularn denize boşaltan ana akarsuya bağl, daha küçük akarsular
veya göllerin su toplama alandr.

Alt toprak

1) Belirli horizonlar gösteren topraklar içinde B horizonunda, horizonlarn
belirgin gelişmediği topraklarda yüzeydeki toprağn altnda yer alan, içinde
köklerin normal olarak geliştiği tabaka. Alt toprak, yaklaşk 30-35 cm.
derinlikten ana kayaya kadar olan derinliği içine almaktadr. Alt topraklar,
özellikle hacm ağrlklar fazla ve bundan dolay da fiziksel özellikleri üst
topraklara oranla daha olumsuzdur. Buna rağmen alt toprak, bitkinin
büyümesi ve gelişmesi yönünden büyük önemi olan toprak katmandr.

(Sub-soil)

2) Tarm alanlarnda toprağn pulluk katman altnda kalan ksm.
88.

Alt toprak işleme
(Sub-soiling)

1) Yağşn toprağa nüfuzunu, köklerin yaylmasn ve havalanmay arttrmak
için alt toprağn mekanik olarak gevşetilmesi veya parçalanmas olay.
2) Skşmş bulunan alt topraklar, özel bçak benzeri kesici ksmlar ile
kran/yaran çizel, dipkazan ve/veya riper ad verilen aletlerle işleme yöntemi.
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Alt toprak tarm
(Subsoil farming)

90.

91.

Erozyon sonucu yüzeye çkmş alt toprak üzerinde yaplan, genellikle düşük
verim sağlayan tarm türü.

Alt tür

1) Biyolojik snflamada tür altnda yer alan bir taksonomik düzey.

(Sub-species)

2) Bir türün özellikle coğrafi veya ekolojik alt birimi.

Alternatif enerji
kaynaklar

Fosil yaktlar ve nükleer enerji dşnda, su, güneş rüzgâr, dalga, jeotermal ve
biyolojik kaynaklardan enerji üretimi.

(Alternative
energy sources)
92.

Altimetre

Hava basncna bağl olarak yükseltiyi ölçen alet.

(Altimeter)
93.

Alüvyal toprak
(Alluvial soil)

1) Jeolojik olarak yakn zamanlarda depolanmş bulunan alüvyon
formasyonunda gelişmekte olan ancak halen herhangi bir genetik horizon
gelişmesi (toprak oluşum süreci) göstermeyen veya değişime uğramamş olan
genç toprak.
2) Akarsuyun taşdğ ince malzemelerin akarsuyun yayldğ alanlarda
birikmesi ile oluşmuş topraklar. Alüvyal topraklarn fiziksel ve kimyasal
özellikleri ve devaml taşkna maruz kalma Alüvyal malzemenin ayrşmasn,
toprağn yüzeyinden ykanan maddelerin altta birikmesini engeller. Ancak
uzun müddet taşkna uğramayan alanlarda Alüvyal malzeme veya ana
maddenin üzerinde sğ da olsa A horizonu oluşur. Alüvyal topraklarn fiziksel
ve kimyasal özelliklerini, Alüvyal malzemenin kaynaklandğ yerlerdeki
kayalarn fiziksel ve kimyasal özellikleri tayin eder. Genellikle drenajn iyi
olduğu Alüvyal topraklar, besin maddeleri bakmndan zengin ve işlenmesi
kolay olduğu için tarma uygundur.

94.

Alüvyum
(Alluvium)

95.

Alüvyal çayr
toprağ
(Alluvial meadow
soil)

Akarsular tarafndan bir yerde yğlan veya akarsular içinde taşnan çakl,
kum, silt, kil ve bunlarn her türlü karşmndan oluşan tüm aşnma ürünü
materyaller için kullanlan genel bir terimdir.
Genç Alüvyal birikintilerden oluşmuş yeralt suyu içindeki toprak. Taban
suyu derinde olmadğ zaman buna “gley orman toprağ - Gleysol” denir.
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97.

Alüvyal koni
(birikinti konisi)

1) Bir akarsuyun dik bir yamaçtan düzlüğe indiği yerlerde oluşan tabakal
koni görünümlü tortullaşma.

(Alluvial cone)

2) Kat materyal yükü fazla olan akarsularn ova veya oluklara açldğ
yerlerde oluşturduğu, yamaçlar fazla eğimli birikinti konisi.

Alüvyal taşkn
ovas

Akarsu taşknlar ile oluşmuş geniş ovalk alanlar. Kurak dönemlerde kuru
olan ovalar, taşkn döneminde sularla kaplanr. Sularn yayldğ alanlarda
genellikle ince materyaller birikir. Bu ovalar, akarsu yatağnn çok geniş
olduğu yerlerde veya suyun geniş alanlara yayldğ çukur yerlerde bulunur.

(Alluvial flood
plain)
98.

Alüvyal yelpaze
(Alluvial fan)

99.

Amaç
(Objective)

100.

Ana akarsu
(Main stream)

101.

Ana kaya
(Parent rock)

102.

Ana kaya
ayrşmas
(Weathering of
parent material)

Dağlarn dik yamaçlarndan hzl akan suyun taşdğ taşlarn birden düzleşen
bölgede yğlmalar.

Bir projenin veya kuruluşun ulaşmay hedeflediği sonuçlarn kavramsal
tanm. Amaçlar, proje uygulamalarnn veya kuruluşun hizmetlerine ilişkin
politikalarn uygulanmas ile elde edilecek sonuçlar ifade eder. Amaçlar:
misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu, iddial, ama gerçekçi ve
ulaşlabilir olmal, ulaşlmak istenen sonuçlar açk bir şekilde ifade etmeli,
ancak bunlara nasl ulaşlacağn ayrntl olarak açklamamal, durum analizi
sonuçlarna göre şekillenmeli, orta vadeli bir zaman dilimini kapsamal,
önemli dşsal değişiklikler olmadğ sürece değiştirilmemelidir.
Bir havzadaki akarsuyun ikincil kollarnn birleşerek oluşturduğu en üst
derecedeki akarsu.

Sert ya da gevşek yapda, toprak oluşturan kayalar. Toprağn altnda bulunan
sfr derinlikten başlayarak birkaç yüz metreye kadar ulaşabilir. Toprak
altnda bulunan veya jeolojik yapy oluşturan kum, çakl, volkan kumu ve
tüfü gibi gevşek malzeme veya kireçtaş, mermer, granit, gnays gibi sert
kayaç.
Dünya yüzeyinde ya da yüzeyin yaknnda bulunan kayalarda, atmosferik
etkilerle oluşan tüm fiziksel ve kimyasal değişimler. Bu, toprak oluşumunun
ilk aşamas olarak kabul edilir.
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Ana sel deresi
(Main flood basin)

104.

Anabatik rüzgâr
(Anabatic wind)

105.

Anahtar tür
(Keystone species)

Bir su toplama havzasnn, sel derelerinin 3.00 m’den daha derin olan
ksmndan birikinti konisine kadar (boğaz bölgesi dahil) olan bölümü. Ana
sel deresi mecra slahnda, havzann en önemli bölümüdür. Dere havzasnn
bu bölümünde alnacak önlemlerin türü, miktar ve boyutlar, yukar havzann
karakteristikleri ile yakndan ilgilidir. Su toplama havzasnn genişliği, bitki
örtüsü durumu, toprak, jeoloji, eğim, hidrolojik karakteristikleri boğaz
bölgesinde slah çalşmas yaplp yaplmayacağ, çalşlacaksa yaplacak
tesislerin niteliklerinin tayininde etken olur.
Yamaca doğru yükselen scak rüzgâr. Dağlar arasnda yer alan bir vadide aşr
radyasyonla snan vadi tabanndan yamaçlara doğru yükselen scak hava
lokal olarak snmaya neden olur. Buna vadi rüzgâr da denir.
1) Bir ekosistemden yok olmalar halinde, diğer tür popülasyonlar üzerinde
ortalamadan daha yüksek bir değişime yol açacak tür veya toplumda diğer
türlere nazaran orantsz derecede büyük etkiye sahip tür.
2) Yoksunluğu durumunun, ait olduğu toplumun ekolojik bileşimini
(kompozisyonunu), yapsn veya işlevini, bol olarak bulunmas durumuna
göre çok daha fazla etkilediği tür.
3) Bir topluluğun hayatiyetini sürdürmesinde önemli etkisi, belirleyici
özelliği olan tür. Örneğin baz bitki türleri, gölgeleme yaparak ve diğer
organizmalar besleyerek ortamda biyolojik açdan kritik bir rol oynarlar.

106.

Andezit
(Andesite)

107.

Ani taşkn (ani
sellenme)
(Flash flood)

108.

Anz
(Stubble)

İsmini And dağlarndan alan, ince taneli, cams maddeli, plajyoklas, amfibolit
ve mika içeren volkanik kökenli yüzey kayas. Ankara çevresinde bol
bulunduğu için buna Ankara taş da denir. pH değeri 7 civarndadr.
Genellikle küçük bir saha üzerinde çok şiddetli bir yağş sonrasnda meydana
gelen, ksa süreli, ani çkşl ve nispeten yüksek zirve sarfiyat olan taşkn. Bu
sellerin taşdğ malzeme miktar fazladr. Türkiye’de doğal bitki örtüsünün
yok edildiği fazla eğimli yerlerde, ilkbahar sonu ve yaz başlarnda meydana
gelir. Ani sellenme bazen önemli can ve mal kayplarna neden olur.
Ekinleri biçtikten sonra tarlada kalan sap ksmlar ve bunlarn bulunduğu
tarla. Anz, yağşn özellikle eğimli arazilerde toprağa doğrudan doğruya
düşmesini önlemekte, yağmur şiddetinin düşmesine neden olarak yüzey akş
hzn düşürmekte, yağmur suyunun toprağa szmasn artrmakta ve
erozyonun şiddetini azaltmaktadr.
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Anz yakma.
(Stubble burning)

110.

Anormal

Üreticilerin hasat sonras tarlada kalan anz artklarndan kurtulmak için
bunlar yakmas. Bu durum topraklarda humus ve nem kaybna ve erozyonun
hzlanmasna neden olmaktadr.
Normalden önemli ölçüde sapan.

(Abnormal,
anomaly)
111.

Antropik
toprak

Doğal topraklarn insanlar tarafndan sürekli işlenmesi ve uygun olmayan
kullanmlar sonucu oluşan toprak.

(Anthropic soil)
112.

Antropojen bozkr
(Anthropogenic
steppe)

113.

Antropojen
ekosistemler
(Anthropogenic
ecosystems)

114.

Antropojen
emisyon (insan
kaynakl emisyon)
(Anthropogenic
emission)

115.

Antropojen etkiler
(Anthropogenic
influences,
(anthropogenic
impacts)

116.

Antropojen (insan
kaynakl)
(Anthropogenic,
human induced)

İnsan etkisi ile ormanlarn tahrip edildiği yerleri istila eden ve o alanlarda
yetişen bozkr bitkileri. Türkiye’de İç ve Doğu Anadolu bölgelerindeki
alanlarn büyük bölümü, burada yetişen kurakçl ormanlarn tahrip
edilmesiyle meydana gelmiş antropojen bozkrlarla kaplanmştr.
İnsanlarn çeşitli etkileriyle tamamen değiştirilmiş doğa koşullarnn ve insan
yaps varlklarn yer aldğ çevrelerden oluşan ekosistemlerdir. Kent
ekosistemleri ve slah edilmiş bitkilerin yetiştirildiği yeşil alan ekosistemleri
buna örnek olarak verilebilir.
İnsan faaliyetleri ile ilişkili olarak oluşan sera gazlar, aerosollar ve sera gaz
oluşturucu maddelerin meydana getirdiği salnmlardr (emisyonlardr).
Bunlar, fosil yaktlarn yaklmas, ormanszlaşma, arazi kullanm
değişiklikleri, hayvanclk, gübreleme, gibi faaliyetler nedeniyle oluşan net
salnmlar kapsar.
İnsanlarn doğal bir olay ve doğa üzerindeki uzun süreli etkisi. Örneğin aşr
kesim, traşlama, aşr otlatma ve aşr yararlanma sonucunda ormanlarn
tahrip olmas. Anadolu’daki antropojen bozkrlar bu şekilde ormanlarn insan
etkisi ile tahribi sonucunda meydana gelmiştir.

İnsan etkisi olan, insan etkisi ile oluşturulan.
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Ara bağlantlar
(Inter-linkages)

118.

Arap Magreb
Birliği
(Arab Magreb
Union (UMA))

119.

Arazi
(Land)

Süreçlerin, faaliyetlerin
bağlantlar.

veya

uluslararas

anlaşmalarn

aralarndaki

1989 ylnda kurulan ve Cezayir, Fas, Tunus, Libya ve Moritanya ülkelerini
kapsayan Arab Magreb Birliği (AMB), diğer etkinlikleri yannda, Kuzey
Afrika ülkelerine Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin uygulamalaryla
ilgili yardm sağlayan bir alt bölgesel hükümetler aras kuruluşudur.

1) Toprak, bitki örtüsü ve diğer canllar kapsayan biyo-üretken karasal
sistem ve sistem içinde işleyen ekolojik ve hidrolojik süreçler.
2) Toprak, iklim, topografya, ana materyal, hidroloji ve canllarn değişik
oranda etkileri altnda bulunan yeryüzü parças.

120.

Arazi bozulumu
(Land
degradation)

1) İklimsel değişiklikler ile fiziksel, biyolojik, siyasal, sosyal, ekonomik ve
kültürel etmenler ve bunlar arasndaki karşlkl etkileşimler sonucunda,
belirli zaman süreci içinde, ilgili arazideki (ekosistemdeki) potansiyel
biyolojik varlklarn sürdürmekte olduklar ekonomik ve ekolojik işlevlerinde
ve hizmetlerinde olan azalma, bozulma veya yok olmadr. “Çölleşme”, arazi
bozulmas sürecinin ulaştğ son aşamadr.
2) Arazinin insan faaliyetlerinden kaynaklanan nedenlerle, doğal süreçlerle
daha da şiddetlenen ve boyutlar iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kayb
nedeniyle sklkla artan şekilde, biyolojik ve ekonomik üretkenlik
kapasitesinin herhangi bir şekilde azalmas veya kaybedilmesi.
3) Doğal olaylar ve/veya insan faaliyetleri nedeniyle, tarm alanlarnn yan
sra, bozkr, mera, maki/fundalk, ağaçlk ya da ormanlk alanlarda toprağn
su ve rüzgâr erozyonuyla kaybedilmesi başta gelmek üzere, toprağn fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulmas, bitki örtüsünün uzun süreli
kayb ve bunlarn sonucunda arazinin ekolojik ve ekonomik verimliliğinin
azalmas veya kaybdr.

121.

Arazi
Bozulumunun
Ekonomisi
Girişimi
(The Economics of
Land Degradation
Initiative (ELD))

Arazi ve arazi ekosistemlerinden elde edilen ekonomik yararlar ile ilgili
küresel açdan değerli bilgiler ve veriler üzerinde, politika, bilim ve özel
sektörden paydaş temsilcilerinin beraberce odaklanmasn ve çalşmasn
sağlayan bir platformdur.
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Arazi
Bozulumunun
Dengelenmesi
(ABDG)

1) Ekosistemden sağlanan hizmetleri desteklemek için gerekli olan sağlkl ve
verimli arazi kaynaklar miktarnn belirlenmiş zamansal ve mekansal
ölçekler dahilinde ayn kalmas veya artmasnn sağlanmas.

Arazi
Bozulumunun
Dengelenmesi
Hedefi

15.3.2020 itibariyle çölleşmeyle mücadele, çölleşmeden, kuraklktan ve
sellerden olumsuz etkilenmiş araziler dahil olmak üzere bozulmuş arazi ve
toprağn restorasyonu ve arazi bozulumunun dengeli olduğu bir dünyaya
erişmek için çaba harcanmas.

2) Ekosistemlerden sağlanan hizmetleri sürdürmek için gerekli olan sağlkl
(Land Degradation
ve verimli arazi kaynaklarnn miktarnn ayn kaldğ veya arttğ dünya
Neutralization
koşullarn oluşturmak.
(LDN))

123.

(Land Degradation
Neutralization
Target)
124.

Arazi
değerlendirme
(Land appraisal,
land resource
assessment)

125.

126.

Arazi drenaj

Kaynaklarn tahsis edilebileceği farkl potansiyel arazi kullanmlarnn ve
belli amaçlarla kaynak kullanmlarnn arazi üzerindeki etkilerinin
değerlendirilmesi.

(Land drainage)

Toprağn suyla aşr doymasn, zararl miktarlardaki tuz birikmesini ve
toprak yapsnn kötüleşmesini önlemek veya böyle durumlardan kurtulmak
amacyla arazilerden fazla sularn uzaklaştrlmas. Bu işlem özellikle tarm
arazisinde yaplyorsa buna “tarm arazisi drenaj” da denilmektedir.

Arazi eğimi

Bir arazinin yüzeyinin yatayla yaptğ aç.

(Land slope)
127.

Arazi
ekosistemleri
(Land based
ecosystems)

128.

Arazi etüdü
(Field survey,
land survey)

Sadece karalar üzerinde bulunan ekosistemlerdir. Alt adet temel karasal
ekosistem arasnda: tundralar, taygalar, lman kuşak yaprakl ormanlar,
tropikal yağmur ormanlar, otluk alanlar ve çöller yer alr.

Yerel düzeyde bilgilerin, arazi incelemeleri, gözlemler, ölçmeler, çizimler ve
mülakatlar vastasyla toplanmas ve derlenmesi.
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Arazi slah
(Land
reclamation)

130.

131.

Bataklk, taşlk, sazlk, tuzlanmş ve kurak arazileri slah ederek ürün
yetiştirmeye ve yerleşime uygun hale getirme işlemi.

Arazi izleme
sistemi
(Türkiye’nin)

Orman ve Su İşleri Bakanlğnca hazrlanan, Avrupa Çevre Ajans standart
snflandrmas ve metodolojisi doğrultusunda uydu görüntülerinin
yorumlanmas ile elde edilen arazi örtüsü (1990-2000-2006) verileri, uydu
görüntüleri ve bu verilerden hazrlanan istatistiki verilerin sunulduğu internet
(Land monitoring
tabanl uygulamadr. Sistem konumsal ve istatistiki verileri içermektedir.
system (of Turkey))
PostgreSql veritaban üzerine kurulmuş, php ve html kodlama ile
geliştirilmiştir. OSİB sunucularnda çalşan Sistem barndrdğ konumsal
verileri OGC (Open Geospatial Consorsium) standartlarnda Mapping,
WMS ve WFS olarak ArcGIS Server üzerinden servis etmektedir.
Arazi kabiliyet
snflamas
(Land capability
classification)

1) Toprak bozulmasna neden olmayacak şekilde arazinin en uygun kullanm
şeklini belirlemek için kullanm ve koruma verilerini bir araya getirerek temel
toprak etütlerine ve iklim koşullarna dayal yaplan plânlamalara yönelik arazi
snflamas. Bu snflama, toprak koruma ve kullanma verilerinin birlikte
değerlendirilerek nitelikleri bakanlk tarafndan belirlenen, arazi kullanma
kabiliyet snflar da denilen I'den VIII’e kadar yaplan snflamadr.
2) Toprak çeşitlerinin, entansif kullanma karş kapasitelerine ve devaml
kullanmlarnn sağlanmas için talep edilen muamelelere göre özel birimlere
(ünitelere), alt snflara ve snflara ayrarak gruplanmas.

132.

Arazi (tarla)
kapasitesi
(Field capacity)

1) Bir toprağn su ile doygun hale geldikten 2-3 gün sonra ve serbest drenajn
pratik olarak kesildiği anda toprakta kalmş suyun yüzde miktar. Toprak su
potansiyeli -33 kPa’dadr.
2) Zemin içindeki gravite ile drene edilebilecek suyun alnmasndan ve aşağya
doğru olan akmn durmasndan sonra zemin içinde kalan artk su. Yeralt suyu
terimleri içinde kalc su terimi ile benzerdir. Ancak kalc su hacm cinsinden
verildiği halde arazi kapasitesi ağrlk cinsinden ifade edilir.

133.

Arazi kullanclar
(Land users)

Toprak, su, orman veya bunlarn kombinasyonlarnn kullanmna dayal
ekonomik faaliyetlere sahip bireyler veya gruplar.
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Arazi kullanm
kabiliyeti haritas

1) Arazilerin, erozyon durumu, eğim derecesi, mevcut kullanma şekli ve diğer
özellikleri ile ilgili bilgilerin dikkate alnmasyla hazrlanan ve kullanma
kabiliyet snflar, alt snflan ve/veya birimlerine göre dağlmn gösteren
(Land use capability
harita. Bunlar ayrntl temel toprak haritalarnn yorumlanmasyla
map)
çizilebilirler.
2) Arazilerin potansiyel kullanmlarn belirlemek amacyla geliştirilen
haritalardr. Bu amaçla farkl göstergelerden yararlanlmakta olup, bunlar
arasnda en çok kullanlan beşi: ana kaya, toprak tipi, meyil, erozyon çeşidi ve
derecesi ve bitki örtüsüdür. Bunlar daha bilimsel olarak, litoloji, edafiloji,
topografya, meyil ve biyotik özellikler olarak ifade edilebilir.
Potansiyel yararlanmalar hakknda bilgi sağlayan arazi kullanm kabiliyeti
haritalar, aktüel kullanm gösteren arazi kullanm haritalar ile
karştrlmamaldr.

135.

Arazi kullanm
kstlamas

Araziden belli kullanmlarda yararlanamama veya araziyi belli bir süre
kullanamama.

(Land-use
restriction)
136.

Arazi kullanm plan Uzun bir dönem içinde genel reform sağlanmasna en iyi bir şekilde hizmet
etmek üzere arazi kullanmay ve bu kullanmann gerçekleşmesi için gereken
(Land-use plan)
usul ve yollar formüle eden gelişme planlar.

137.

Arazi kullanm
planlamas

1) Her ölçekte plânlamaya temel oluşturmak üzere, toprağn ve diğer çevresel
kaynaklarn bozulmasn önlemek için ekolojik, toplumsal ve ekonomik şartlar
gözetilerek, sürdürülebilirlik ilkesine uygun, farkl arazi kullanm şekillerini
(Land use planning) oluşturmaya yönelik toprak ve su potansiyelinin belirlenip, sistematik olarak
değerlendirilmesini ve birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koyan aklcl arazi
kullanm plânlamas.
2) Arazinin uzun süre içindeki kullanm biçimini genel refah ve gelişmeye
hizmet edecek şekilde sağlayacak ve bu çeşit kullanmlarn gerçekleştirilmesi
için yöntem ve araçlar formüle edecek planlarn geliştirilmesi.
3) Uzun bir süreç içerisinde halk refahna etkisi dokunacak arazi kullanmnn
ve araziden yararlanma şekillerinin gerçekleşmesi için yol gösteren planlar
hazrlama işi.
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Arazi kullanma
şekilleri
(Land use types)

1) Potansiyel arazi kullanmlarnn belirlenmesi için yerel, bölgesel veya
ülkesel ihtiyaçlar gözetilerek tarmsal ve tarm dş arazi kullanm türlerinin
belirlenmesi.
2) Arazinin hali hazr kuru tarm, sulu tarm, mera, orman, yerleşim yeri, terk
ve benzeri kullanm şekilleri.

139.

Arazi kullanm
(Land use)

1) Belli bir arazi parças üzerinde tarm, mera ve ormanclk açsndan
uygulanmakta olan faaliyet çeşidi.
2) Arazi ile doğrudan ilişkisi olan, arazi kaynaklarnn kullanm veya onlar
üzerinde etki yaratma ile alakal insan faaliyetleridir. Diğer bir tanma göre,
arazi kullanm, bir arazinin hangi sosyal ve ekonomik amaçlarla yönetildiği ile
ifade edilebilir (otlatma, odun istihsali, koruma, gibi). Belli bir arazi kullanm
bir veya birçok arazi parças üzerinde yer alabileceği gibi, farl birçok arazi
kullanm uygulamalarnn ayn bir arazi parças üzerinde uygulanmas da
mümkündür.

140.

Arazi kullanm-arazi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryas tanmna göre AKAKDO:
kullanm değişikliği- "insanlarn oluşturduğu arazi kullanmlar, arazi kullanm değişimleri ve
ormanclk
ormanclk faaliyetleri sonucu oluşan sera gaz salmlarn ve bunlarn
(AKAKDO)
uzaklaştrlmasn kapsayan sera gaz envanteri sektörü"'dür. AKAKDO
küresel karbon döngüsünü etkilemekte ve bu kapsamdaki faaliyetler, iklimi
(Land use, land-use
etkileyen atmosferdeki karbon dioksit miktarnn artmasna veya azalmasna
change and forestry
neden olmaktadr.
(LULUCF))

141.

Arazi kullanma
kabiliyeti

Arazinin, aşr erozyon ve verimlilik kaybna yol açmakszn, ürün yetiştirme
veya başka kullanmlar için uygunluğu.

(Land use capability)
142.

Arazi kullanma
kabiliyeti alt snf

Ayn önemde muhafaza problemleri bulunan arazi kabiliyet birimleri grubu.

(Land use capability
sub-class)
143.

Arazi kullanma
kabiliyet snflar

Arazi kullanma kabiliyeti (AKK) snflamasnda kullanlan en büyük snflar
olup, arazilerin toprak işlemeli tarmda kullanlmalar srasnda söz konusu
olacak erozyon riskinin derecesine göre ayrlrlar. Birinci snftan dördüncü
(Land use capability
snfa kadar olan araziler toprak işlemeli tarmda kullanlr, ancak artan riske
classes)
sahiptirler. V-VII. snf araziler devaml bitki örtüsü altnda bulundurulmak
zorundadr. VIII. snf arazilerden sadece milli park veya su toplama havzas
olarak yararlanlr.
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Arazi kullanma
kabiliyeti
snflandrlmas

Toprak etütlerinde haritalama ünitelerini ve arazi kullanma kabiliyetinin
ünitelerini alt snflar, snflar ve genel ksmlar olarak snflandrma.

(Land use capacity
classification)
145.

Arazi örtüsü
(Land cover)

146.

Arazi örtüsü
değişimi

147.

Arazi örtüsü
snflama sistemi
(AÖSS)

Arazinin insanlar tarafndan kullanm veya yönetimi neticesinde arazi
örtüsünde meydana gelen değişikliklerdir. Arazi örtüsü
değişikliği,
evapotranspirasyon, sera gaz kaynaklar ve yutaklar veya iklim sisteminin
(Land cover change)
diğer nitelikleri üzerinde etkiler oluşturur. Arazi değişikliği konusundaki
çalşmalar şu konular üzerine odaklanr: (i) değişmelerin nerede meydana
geldiği; (ii) hangi arazi örtüsü tiplerinin değişmekte olduğu; (iii) meydana
gelen değişiklik tipleri; (iv) arazi değişikliği oranlar ve miktarlar; (v)
değişime neden olan nedenler ve etkenler. Tüm bu çalşmalarn nihai amac,
meydana gelen değişiklik eğilimlerinin anlaşlmas, sonuçlarnn
değerlendirilmesi ve yönetimi ve gelecekteki değişiklik senaryolarnn
tanmlanmasdr.

(Land cover
classification system
(LCCS))
148.

Genellikle bitki örtüsü veya onun yoksunluğu cinsinden ifade edilen fiziki arazi
örtüsü. Arazi kullanm ile ilişkili olmakla beraber eş anlaml değildir.

Arazi reformu
(Land reform)

Birleşmiş Milletler Gda ve Tarm Teşkilat (FAO) tarafndan, belli kullanm
ihtiyaçlarnn karşlanmas ve haritalama uygulamalar için geliştirilen,
kapsaml, standart bir snflandrma sistemidir. Bu, mevcut snflandrmalar ve
lejantlarla bağlantlar mümkün klan bir seri bağmsz teşhis kriterini kullanan
bir sistemdir.

1) Bir ülkede sosyal ve siyasi yönden arazi kullanm hakk, bölüşümü ve
iyileştirilmesi yönünde meydana gelen değişme. Arazi reformu; arazi kiralama
siteminin iyileştirilmesi, topraksz çiftçi ailelerine toprak verilmesi ve
kullanma hakk tannmas, küçük tarm alanlarnn toplulaştrlmas, toprak
slah ve tarm alanlarnn amaç dş kullanmlarnn önlenmesi, gibi işlevleri
kapsar.
2) Topraktan daha fazla ürün almak, tarm için harcanan emeğin daha verimli
kullanlmasn sağlamak ve bazen topraksz olan köylülere toprak dağtmak
için devlet tarafndan yaplan uygulama. Arazi reformunda bazen küçük
birimler halindeki topraklar büyük parçalara, bazen de büyük toprak parçalar
daha küçük işletme birimlerine dönüştürülür.
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Arazi
rehabilitasyonu

1) Baz zararl süreçler (sanayi faaliyetleri, doğal afetler, gibi) sonucu
bozuluma uğramş belli bir arazinin daha önceki durumunun bir derecesine geri
döndürülmesi, iyi koşullarnn, işlevlerinin ve kapasitelerinin geri kazanlmas
(Land rehabilitation)
süreci. Madencilik, tarm, ormanclk ve benzeri alanlarda yürütülen birçok
proje ve kalknma amaçl faaliyetler de arazi bozulumuna neden
olabilmektedir.
2) Bozulmuş bir ekosistem veya habitattaki belli ekosistem hizmetlerinin
yeniden kazanlmas.

150.

Arazi şekli
(Landform)

151.

Arazi snflamas
(Land classification)

Dünya yüzeyi üzerinde, aşnma, birikme ve yer hareketleri sonucu oluşmuş
plato, dağ ve tepelik gibi kendine özgü dağ şekli, özelliği.

1) Arazi birimlerinin, arazinin özelliklerine ya da belli amaçlar için
uygunluğuna göre çeşitli kategorilere ayrlmas.
2) Baz özel kullanmlar için arazilerin nispi uygunluklarn göstermek
amacyla arazi birimlerinin snflandrlmas.

152.

Arazi tasarrufu
(arazi kullanm
imtiyaz)
(Land tenure)

153.

Arazi tesviyesi
(tarmsal arazi)

Belli bir alana girme ve bu alan kullanma hakkdr. Tasarruf hakk bir
arazideki tüm kaynaklar için olmayp, sadece belli kaynaklarla snrl da
olabilir. Tasarruf haklar, bireyler, topluluklar, hükümetler, tüzel kişiler veya
firmalar tarafndan sahiplenmiş olunabilir.
Sulama yaplacak arazilerde suyun toprağa homojen olarak uygulanmasn
kolaylaştrmak amacyla tarla yüzeyinin düzleştirilmesi.

(Land leveling)
154.

155.

Arazi toplulaştrmas Arazilerin doğal ve yapay etkilerle bozulmasn ve parçalanmasn önlemek,
parçalanmş arazilerde doğal özellikler, kullanm bütünlüğü ve mülkiyet
(Land consolidation) haklar gözetilerek birden fazla arazi parçasnn birleştirmesi suretiyle
ekonomik, ekolojik ve toplumsal yönden daha işlevsel yeni parsellerin
oluşturulmas ve bu parsellerin arazi özellikleri ve alan değerlendirilerek
kullanm şekillerinin belirlenmesi, köy ve arazi gelişim hizmetlerinin
sağlanmas.
Arazi üstü akm
(Overland flow)

Şiddetli ve ani sağanaklar sonucu arazi yüzeyini kaplarcasna oluşan akm.
Bu akmn arazinin szma (infiltrasyon) kapasitesini aşmasna "szmay aşan
akm (infiltration-excess overland)" denir. Toprak veya arazinin doyma
noktasn aşmas ise "doygunluğu aşan akm (saturation overland flow)"
olarak ifade edilir. Bu akm şekilleri toprak erozyonuna ve heyelanlara neden
olur.
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Arazi verimliliği
(Land
productivity)

157.

Arazi yetenek
snflamas

Tarmla ilgili olarak arazi verimliliği, ana ürünlerin sağladğ verim
(ton/ha/yl, gibi) olarak tanmlanabilir

Bkz. Arazi kabiliyet snflamas.

(Land capability
classification)
158.

Arazi yükselti
kuşaklar
(Altitudinal zones)

Denizden yükseldikçe belirli yükselti kuşaklarnda iklime bağl olarak baz
ekolojik karakteristikler kendini göstermekte ve ekolojik bakmdan
birbirinden farkl olan yükselti kuşaklar ayrlmaktadr. Buna örnek olarak,
aşağdan yukarya doğru; alçak bölge, tepelik, alçak dağlk, dağlk, yüksek
dağlk, alçak alpin ve alpin kuşaklar gösterilebilir.

159.

Arazi buharlaşmas Zemindeki buharlaşma ile yağşn bitkiler tarafndan tutulup buharlaşan
ksmnn toplam.
(Land
evaporation)

160.

Arazilerin fiziksel
bozulumu
(Physical land
degradation)

161.

Arberetum
(Arboreta)

162.

Arclk
(Bee-keeping,
apiculture)

Özellikle topraklarn yapsna ve tipine uygun olmayan ekipmanlarla
işlenmesi ve/veya yüksek tonajl tarm makineleri ve ekipmanlarnn
toprağn tav koşullar dşndaki dönemlerde kullanlmas sonucu arzu
edilmeyen fiziki yapnn oluşmas (kompaktlaşma, levhal strüktür oluşumu,
pulluk taban katman oluşumu, kabuklaşma, gibi).
Değişik ağaç ve ağaççk tür ve varyetelerinin (ligninli bitkiler) zengin bir
koleksiyonunun oluşturulduğu, ilmi ve eğitim amaçlaryla kullanlan özel
yerlerdir. Arberetum, zengin tür çeşitliliği itibariye, sadece bir veya birkaç
ağaç türünün kullanldğ ağaçlama sahalarndan farkldr.
Balars kolonilerinin beslenmesi ve bakm ile ar ürünleri elde edilmesi
suretiyle zirai kazanç sağlanan meslektir. Bu işi yapanlara arc denir.
Arclkta en çok bal üretimi hedeflenir. Bunun yannda balmumu, polen, ar
sütü, ar zehiri ve propolis gibi ar ürünleri de elde edilebilir. Ar
kolonilerinin çoğaltlp pazarlanmas da bunlara ilave edilebilir.
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Artm
(ormanclkta)
(Increment
(in forestry))

1) Bir orman ağacnda (veya ağaççklarda) belirli sürede (bir ylda veya
belirli zaman aralklarnda) meydana gelen biyokütle üretimi. Biyokütle
oluşumu dallarda, gövdede, yapraklarda, kökte, kozalak ve meyvelerde
meydana gelir. Mevcut hacim (veya canl biyokütle) anapara (kapital) ise,
artm onun faizi olarak düşünülür.
2) Ormanda yllk olarak oluşan ve genellikle m3 olarak ifade edilen
hacm/biyokütle miktar.

164.

Aşağ alanlarda
etkiler

Üst ve orta havza alanlarnda alnan toprak muhafaza ve benzeri tedbirlerinin
havzann aşağ alanlarnda yarattğ etkiler.

(Downstream
effects)
165.

Aşağ havza

Akarsu havzasnda ana akarsuyun deniz veya göle döküldüğü alt bölümüdür.

(Lower catchment)
166.

Asalak
(Parasite)

167.

Aşlama (bitki)
(Grafting (plant))

168.

Asl
sedimentasyon
(asl tortul)

Bir organizmaya bağl olarak yaşayan ve yaşamlar için gerekli enerjiyi bu
organizmadan (konukçudan) onu öldürmeden ancak olumsuz etki oluşturarak
alan canllardr. Bunlara parazit de denmektedir.
Canl bir bitki veya bitki parçasna başka bir bitki veya bitki parçasnn
birleştirilmesi, kaynaştrlmas.
Akarsuda askda taşnan, çoğunlukla ince kumdan daha ince materyalden
oluşan malzeme.

(Suspended
sediment)
169.

Asimilasyon
(Özümleme)
(Assimilation)

1) Başka bir yerden gelen toplumun, yeni yerindeki toplumla bütünleşerek
ona uymas, benzeşmesi. Asimilasyon, yerli toplum ile gelen arasndaki
uzlaşma ve kaynaşma durumu belirler.
2) Bitkilerin, gdalarn meydana getirip, kullandklar metabolik işleme ait
genel bir terim. Çoğu zaman fotosentezin eşdeğeri olarak kullanlr.

170.

Asit depolanmas
(Acidic deposition)

Atmosferden kat, sv ve gaz halinde gelen, asidik özelliğe sahip bulunan
kirletici maddelerin yeryüzünde birikmesi olay.
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Asit kaya
(Acid rock)

172.

Asit toprak
(Acid soil)

Ağrlğnn % 60'ndan fazlas silis veya silikat içeren ve çoğunlukla yer
kabuğuna enjekte olan derinlik kayas. Ayrca bu kayalarn %10'dan
fazlasnda serbest kuvars bulunur. Bunlara örnek olarak granit, granodiyarit
ve riyolit verilebilir.
1) Sulu çözeltisinde hidrojen ve alüminyum iyonlarn hidrosit iyonlarndan
daha fazla oranda içeren toprak. Daha açk bir ifadeyle, pH değeri 7'den
küçük olan topraklar.
2) Fazla yağştan dolay sudaki hidrojen iyonlarnn (H+) toprakta bulunan
diğer katyonlarn yerini almas ve bu nedenle toprakta hidrojen iyon
birikiminin artmas. Nemli bölgelerde topraklar genellikle asit reaksiyonu
göstermekte olup, pH' 7'den küçüktür. Örnek olarak Karadeniz bölgesindeki
asit reaksiyonlu topraklar verilebilir.

173.

Asit yağmuru
(Acid rain)

174.

Asitleşme
(Acidification)

175.

Aşnabilir
(Erodible)

176.

Aşnlrlk
(Erosivity)

Yağşn asit bileşimli şekilde düşmesi. Yaklan kömür, petrol gibi fosil
yaktlardan havaya kükürt dioksit ve azot oksitler dahil olur. Bunlarn
havadaki su ile birleşmesi sonucu oluşan yağmurun asitliği artar. Başka bir
anlatmla, yağmur, kar, çğ şeklindeki yağş suyunun pH' 5,6’nn altndadr.
Havadaki kükürt dioksit miktar bir m3''te 0,2 ppm'e ulaştğ srada oluşan asit
yağşlar bitkiler için zararldr. Havadaki kükürt dioksitin 1 ppm'in üzerine
yükselmesi insan için de zararldr. Asit yağşlar doğal ortamda önemli
zararlar oluşturur. Toprakta hidrojen iyonunun artmas ile bakteri faaliyetleri
azalr, alüminyum ve kurşun gibi ağr metaller serbest hale geçerek suyun
kirlenmesine neden olur. Göl sularnda alüminyumun yükselmesi akuatik
flora ve faunann ölmesine yol açar.
Organik madde miktarnn fazla olduğu topraklarda organik maddenin
ayrşmasyla toprakta hidrojen iyon konsantrasyonunun artmas ile oluşan
asitleşme. Orta kuşaktaki ormanlk alanlarda toprakta oluşan organik
maddenin ayrşmasyla toprak asitleşir. Ayrca asit bir maddede, alkalilerce
nötralize edilenden fazla hidrojen iyonlarnn bulunmas, başka bir anlatmla,
hidrojen iyon konsantrasyonunun yüksekliği, toprakta H+iyonlarnn, OHiyonlarndan fazla olmasna yol açarak asitleşmeye neden olur.
Aşndrc kuvvetlerin etkileri altnda aşnmaya müsait anlamna gelir. Bir
toprak aşnmaya az veya çok müsait olabilir.
Aşndrc amillerle topraklarn aşnma potansiyelleri.
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Aşr bazik kaya
(Ultrabasic rock,
ultramafik rock)

178.

Aşr drenaj
(Excessive
drainage)

179.

Aşr hayvan stoku
(Overstocking)

180.

Aşr snma
(Overheating,
superheating)

181.

Aşr otlatma
(Overgrazing)

182.

183.

%45'in altnda kuvars veya feldspat ile silis içeren, genellikle okyanus
tabanlarna püskürmüş olan volkanik kaya. Bol miktarda demir magnezyum
mineralleri, metalik oksitler, sülfitler ile oksit bileşimindeki mineral madde
içeren bu kayalara örnek olarak gabro, peridotit-serpantin verilebilir.
Suyun, toprakta ürün tüketimi için yeterli su brakmayacak ölçüde
uzaklaşmas.

Belli bir mera veya otlak alan üzerine o alann bitki bileşenlerini olumuz
etkileyecek aşr sayda otlak hayvanlarnn getirilmesi durumu.
Değişim olmakszn su gibi maddelerde scaklğn normal geçiş noktasnn
üzerine yükselmesi. Suyun kaynatlmadan kaynama noktas üzerine çkmas
gibi.
Bir merann bir mevsimde üretmiş olduğu otun yarsndan fazlasnn
hayvanlar tarafndan tüketilmesine neden olan otlatma.

Aşr tarm
(sömürücü tarm)

1) Toprağ ksa bir periyot dahilinde yoran ve verimlilikten düşüren tarmsal
faaliyet. Koruyucu tarmn karşt.

(Exhaustive
farming)

2) Bir sahada gübre kullanmakszn verim gücünün üzerinde tarm yaplmas.
Bu durum topraktaki bitki besin maddelerinin giderek azalmasna ve
bitkilerin verim gücünün düşmesine yol açar.

Aşr tüketim (aşr
kullanma)

Doğadaki flora ve fauna türlerinin istihsalinin bunlarn üremelerinden fazla
olmas durumu. Bu durum baz türlerin yok olmasna yol açabilir.

(Overexploitation)
184.

Atk
(Waste)

185.

Atk su
(Waste water)

Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atlan veya terk edilen her
türlü madde. Kat şekildeki atk maddelere kat atk denir. Toplumun huzuru
ile çevrenin korunmas bakmndan, kat maddelerin düzenli bir şekilde
bertaraf edilmesi gerekir.
Evsel, endüstriyel, tarmsal ve diğer kullanmlar sonucunda kirlenmiş veya
özellikleri ksmen veya tamamen değişmiş sular.
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Atmosfer
(Atmosphere)

Dünya yüzeyini 80 km yüksekliğe kadar saran gaz kütlesi. Bu hava kütlesinin
bileşimi su buhar dşnda ana gazlar yönünden az çok ayndr. Atmosferde su
buhar % 1 ile 3 arasnda değişim gösterir. Ayrca karbondioksit ve ozon
konsantrasyonu da yerel olarak değişim gösterir. Yer yüzeyinden 80 km
yüksekliğe kadar havann %79'u azot, %20’si oksijen, % 0.04 kadar
karbondioksit ve geriye kalan eser gazlardan oluşur. Ayrca bu gaz kütlesi
içinde su buhar, kat parçacklar, ozon, tuzlar ve amonyak da bulunur.

187.

Av ve yaban hayat Av ve yaban hayatnn sürdürülebilirliğinin sağlanmas hedefinden hareketle;
yönetimi
av ve yaban hayvanlar ile yaşama alanlarnda gerekli araştrma, etüt ve
envanter çalşmalarnn yaplmas, koruma ve geliştirme faaliyetlerinin
(Hunting and
belirlenmesi, faydalanmann düzenlenmesi de dahil; yönetim plânlarnn
wildlife
yaplmas, uygulanmas, denetlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi.
management)

188.

Ayraç tür
(anahtar tür)

Lezzeti, rastlanma oran ve diğer özellikleriyle, bir merann kullanlma
derecesini ve durumunu tahmin etmeye yarayan otsu bitki türü.

(Key species)
189.

Ayrc erozyon
(seçici erozyon)

Özellikle kumlu zeminlerde akan suyun kaba ve ağr taneleri geride brakarak
daha ince ve hafif taneleri topraktan alp götürmesi olay.

(Selective erosion)
190.

Ayrşma
(Weathering)

191.

Ayrşmş kaya
(Weathered rock,
decomposed rock)

192.

Azaltlmş veya
sfr sürüm
(Reduced or zero
tillage)

Kayalarn fiziksel ve kimyasal yollardan çözülmesi ve bu çözülme sonucu
içinde bulunan mineral maddelerin açğa çkmas. Ayrşma olaylarn önemli
derecede scaklk, yağş ve bitki örtüsü belirler. Nitekim en fazla ayrşma,
yağş ve scaklğn fazla olduğu tropikal bölgelerde, en az ayrşma ise kurak
ve soğuk bölgelerde oluşur. Organik maddenin ayrşmas ile oluşan asitler,
köklerin büyümesinden kaynaklanan hacm genişlemesi, kayalarn
parçalanmas ve ayrşmas olaynda önemli rol oynarlar.
Su, rüzgar ve diğer atmosferik etmenler nedeniyle zaman içinde parçalanmş
ve ayrşmaya uğramş kaya.

Çizel pulluk, kültivatör veya diğer toprak işleme ekipmanlar kullanarak
toprağn mümkün olduğunca az işlenmesine dayal olan azaltlmş sürümde,
kritik erozyon periyodunda toprak üzerinde % 15-30 orannda örtü artğ veya
hektarda 560-1100 kg küçük taneli artk braklmas öngörülür.
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Azonal topraklar
(Azonal soils)

194.

Azonal vejetasyon
(Azonal bitki
örtüsü)
(Azonal
vegetation)

195.

Azot
(Nitrogen)

196.

Azot bağlama
(Nitrogen fixation)

197.

Azot bağlayan
bitki

Topografya, gençlik ve ana materyallerin özelliğinden dolay profili iyi
gelişmemiş, çoğunlukla horizonlar olmayan genç topraklardr. Alüvyal ve
kumullar üzerindeki horizonlaşmamş genç topraklar azonal topraklar
kapsamndadr. Bu gruba giren başlca toprak gruplar arasnda; Alüvyal,
kolüvyal, taşl topraklar ve regasoller yer almaktadr.
1) Ekstrem ve elverişsiz toprak (yüksek taban suyu, bataklk, kumul, tuzlu
topraklar, gibi) ve lokal iklim özelliklerine sahip yetişme ortamlarnn bitki
toplumlardr.
2) İklimin etkisinden çok, toprak özelliklerine bağl olarak yaylş gösteren
bitki toplumlardr.
Havada beşte dört orannda bulunan, rengi, tad ve kokusu olmayan, bitkisel
organik maddelerin oluşumunda başlca unsur olan gaz maddesi.

Atmosferdeki azotun baz mavi, yeşil algler ve toprakta yaşayan azot
bağlayan bakteriler (azot bakterileri) tarafndan organik azot bileşikleri
halinde bağlanmas. Toprakta bağmsz olarak yaşayan bakterilerin bazlar
ve baklagil türü bitkilerin köklerindeki yumrularda bulunan diğer simbiotik
bakteriler atmosferdeki azotu absorbe ederek organik azot bileşiklerine
dönüştürür.
Atmosferdeki azotu, köklerinde yumrular halinde bulunan bakteriler
vastasyla azot içeren bileşiklere dönüştüren bitki.

(Nitrogen fixingplant)
198.

Azot bakterileri
(Azotobacter)

199

Azot döngüsü
(azot dolaşm)
(Nitrogen cycle)

Serbest haldeki azotu tutma (tespit etme) kabiliyetine sahip türleri kapsayan
bir bakteri cinsi.

Bitkiler aminoasit, protein sentezleyebilmek için azota ihtiyaç duyarlar. Ama
hiçbir bitki havann serbest azotunu alamaz. Kökleriyle suda çözünmüş
olarak alabilirler. Hayvanlar ise yedikleri bitki ve canllardan alrlar.
Atmosfer azotu, azot bağlayc bakteriler tarafndan ve şimşek, yldrm ve
yağmurlarn etkisiyle toprağa bağlanr. Toprağa bağlanan azot tuzlarnn bir
bölümü denitrifikasyon bakterileri tarafndan azot gazna dönüştürülür.
Böylece havadaki azot sabit kalr. Topraktaki azotun bir bölümü bitkiler
tarafndan alnp, aminoasit, organik baz gibi azotlu bileşiklere dönüştürülür.
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hayvan artk ve ölüleri olarak toprağa karşr. Bitki, hayvan artklaryla
ölülerindeki azotlu organik bileşikler, üre ve ürik asit, ayrştrclar tarafndan
parçalannca NH3 ve H2S oluşur. Ayrştrclarn oluşturduğu NH3 gaz
kemosentez yapan nitrit bakterileri tarafndan kimyasal enerji eldesinde
kullanlnca nitrit asit (HNO2) oluşur. Nitrit asit, bir başka kemosentetik
bakteri olan nitrat bakterisi tarafndan enerji eldesinde kullanlnca nitrat asit
(HNO3) oluşur. Böylece azot, dolanmn tamamlamş olur.
200.

Azot tutumu
(Nitrogen fixation)

Bkz. Azot bağlama.
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B
201.

B horizonu
(B horizon)

1) Genellikle A horizonunun altnda bulunan ve aşağdaki özelliklerin biri
veya birkaç tarafndan karakterize edilen toprak katman: (i) silikat killerinin
demir ve alüminyum oksitlerin ve humusun tek olarak ya da birlikte birikmiş
olmas; (ii) blok ya da prizmatik yapnn (strüktürün) bulunmas.
2) Kil, demir, alüminyum, humus yönünden zengin, prizmatik veya
sütunumsu yapda, hidroliz, redüksiyon veya oksidasyonla renk kazanmş
özelliklere sahip olan toprağn alt kat. Bu kat, üst toprak katndan ykanan,
taşnan çeşitli maddelerin birikmesiyle oluşur.

202.

Bağl nem

Bir hava kütlesinde belli bir scaklkta bulunan nem miktar ile ayn scaklkta
havann doygun duruma gelebilmesi içim alabileceği nem miktar arasndaki
(Relative humidity)
oran. Bu oran yüzde olarak ifade edilir. Havann bağl nemi %70
denildiğinde doygunluk açğnn % 30 olduğu, doygun hale gelebilmesi için
daha % 30 orannda nem almas gerektiği anlaşlr. Bağl nem miktar bitkiler
ve buharlaşma açsndan son derece önemlidir. Bağl nem oran düştükçe
bitkilerde terleme ve buharlaşma, dolaysyla kuraklk o derecede artar. Bağl
nem % 100 olduğunda ise buharlaşma ve terleme durur. Bağl neme nispi
nem de denir.

203.

Bağlanmş su
(Bound water)

204.

Bağlayc anlaşma
(Binding
agreement)

205.

Bak
(Aspect, exposure)

206.

Toprak ve diğer kat maddelere skca bağlanmş su molekülleri. Bu su
topraklarn kurumasyla kolayca uzaklaşmadğndan bitkiler için faydal
değildir.
Uluslararas hukukta bir sorumluluk oluşturan (gerektiren) bir belge
(genellikle devletler için).

Bir yamacn güneş şnlarna göre konumu, güneş şnlarn alma durumu.
Bak, iklim özellikleri ve buna bağl olarak bitkilerin yetişmesi ve toprak
oluşumu açsndan son derece önemlidir.

Bakir alanlar
(yabanl alanlar)

1) İnsanlarn sürekli yerleşme ortam olmayan, doğal haliyle korunmaya
çalşlan alanlar.

(Wilderness)

2) Genellikle ulaşlabilir olmayan, üretim amaçl kullanlmayan arazi.
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Bakir orman
(Primary forest)

208.

Baklagiller
(Nitrogen fixing
plant,
Leguminosae)

209.

Bakteri
(Bacterium)

210.

Balçk
(Loam)

Başlangcndan beri gelişimine insanlar tarafndan kullanlmamş, insan eli
değmeden yaşamn sürdürmüş ve sürdürmekte olan orman. Bu anlamda
orman, dünyann çok az yerinde kalmştr. Türkiye’de de bakir orman
parçalar çok az olup, ancak yol ve diğer ulaşm olanaklar bulunmayan
yerlerde rastlanabilir.
Azot bakterileri vastasyla havadaki azotu köklerindeki yumrulara
bağlayarak topraklarn azot yönünden zenginleşmesini ve azotun insan ve
hayvanlara geçmesini sağlayan ve azot dolaşmnda önemli bir rol oynayan
bitkilerdir. Fasulye, bakla, yonca, akasya gibi çok sayda türleri olan bitki
familyas.
Klorofilin olmadğ tek hücreli organizma. Bakteriler haval veya havasz
ortamlarda yaşayarak ayrştrma yapan önemli organizmalar arasndadr.
Uygun ortamlardaki bakteriler tek ve çok hücreli mikroskobik canllardr.
Coğrafi açdan bakterinin önemi, topraktaki organik maddeleri parçalayarak,
enerji ve madde dolaşmn sağlamasdr. Örneğin baz bakteriler azot
dolaşm ve azotun toprağa bağlanmasn sağlar. Bakteriler yararl ve zararl
olarak gruplara ayrlr. Faydallar, antibiyotikler ile mayalanma dahil organik
maddelerin ayrşmasn sağlar. Zarallar ise insan ve hayvanlarda hastalklara
neden olur.
1) Kum, silt (toz) ve kilin dengeli olarak bulunduğu toprak tekstür snf.
Tnl toprak olarak da tanmlanr; % 7-27 kil, % 38-50 silt ve % 52'den az
kum içerir.
2) Kum, silt ve kil miktarnn aşağ yukar eşit olduğu toprak bünyesi.

211.

Baltalk orman
(Coppice forest)

212.

Baraj
(Dam)

213.

Baraj gölü
(Dam lake)

Kök veya kütük sürgünlerinden oluşan ağaçlardan meydana gelen ve
genellikle yakacak amaçl ve ince çapl odun üretimine yönelik olarak
işletilen orman.
Suyu biriktirme veya seviyesini yükseltmek veya yönünü çevirmek, oyuntu
erozyonunu önlemek veya toprak, kaya veya diğer döküntüleri tutmak için
oluşturulan sedde.
Sulama veya elektrik enerjisi üretimi veya hem sulama hem de elektrik
üretimi amacyla bir akarsu önünde oluşturulan bir set (baraj) ile bu setin
gerisinde oluşan göl.
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Barkan
(kum tepeciği)
(Barchans)

215.

Barometre
(Barometer)

216.

Başar hikayesi
(Success story)

217.

Bask grubu
(Pressure group)

218.

Baskn türler
(Dominant
species)

219.

Baskya dayanm
(Impact resistance)

220.

Başlangç
halindeki erozyon

Kumlarn birleşerek hilal şeklini oluşturduğu büyük ve geniş kumullardr.
Rüzgarn tek yönden esmesi ile oluşurlar. Kayma-akma yüzeyi konkav
tarafndadr. Kurak bölgelerde rüzgarlar tarafndan taşnan kumlarn
birikmesiyle oluşan barkann rüzgar yönündeki ön ksm bask, arka ksm ise
diktir. Dünya üzerindeki en büyük enine kumullar Çin’deki Taklamakan
Çölü’nde (1000 km boya, 400 km ene ve 337,000 km2 alana sahip)
bulunmaktadr.
Hava basncn ölçen ve genellikle cam tüpe cva doldurulmas ile
oluşturulmuş alet. Cam tüp içindeki cvann yüksekliği hava basncn
belirler. Normal hava basnc 76 cm yüksekliğindeki bir cva tüpünün yaptğ
basnca eşittir.
Bir kişi veya kurum tarafndan bir başar, varlk veya ün kazanmnn
anlatm olup, diğerlerinin de yararlanmas için paylaşlan deneyimlerdir.
Belli amaç ve hedeflere ulaşmak için bir grubun diğer gruplar üzerine yaptğ
bask.
Bir ekosistem içinde, hem saylar hem de ekolojik işlevleri açsndan en
önemli olan türler, egemen türler.

Bir canl varlğn veya bir ekosistemin değişikliğe uğramadan, dşardan
gelen basklara dayanabilme yeteneği ve gücü.
Özellikle oluk erozyonu ile ilgili olarak, erozyonun ilk aşamalar.

(Incipient erosion)
221.

Başlangçta tutulan Yağş srasnda veya hemen sonra, szma veya yüzey akş şeklinde
su
görülmeyen yağş ksm olup bitkiler tarafndan yakalanan su, çukurluk
depolamas ve yağş srasndaki buharlaşmay içerir, yüzeyde tutulan suyu
(Initial retention)
içermez.

222.

Bataklk
(Swamp)

Yeralt suyu seviyesinin yüksek olduğu veya taşkna uğramş sahalarda suyun
birikmesi ile meydana gelmiş, çoğu zaman içersinde durgun su bulunan, düz,
slak, ağaçsz, baz boylu ot, saz ve kamş gibi bitkilerinin yetiştiği alan.
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Bayrak tür
(Flagship species,
flag species)

224.

Bazik
(Basic)

225.

Beklenen sonuçlar
(Expected results)

226.

Belirsizlik
(Uncertainty)

Koruma bilinci ve eylemlerini teşvik etmede sembol veya slogan objesi
olarak hizmet eden popüler, karizmatik türler.

Kimyada baz' kapsayan veya baz tabiatnda olan, alkali, bazik, kalevi, pH
değeri 7‘den yüksek olan.
Bir proje veya programdan elde edilen veya elde edilmesi beklenen ürünler,
sermaye mallar, hizmetleri şeklindeki sonuçlar.
1) Bir değerin veya ilişkinin bilinmeme derecesidir. Belirsizlik bilgi
yetersizliğinden, neyin bilindiği hakknda fikir ayrlğndan, veri
hatalarndan, muğlak olarak belirlenen kavram veya terminolojiden veya
benzeri nedenlerden kaynaklanabilir.
2) İleriye yönelik beklentilerin tahmin dş gelişme olaslğnn artmas, özel
bir konu veya alanda olaslk ve değişimlerin bilinememesi. Belirsizlik, karar
vericilerin üzerinde önemle durduğu konular arasndadr.

227.

Besin
(Nutrient)

228.

Besin ağ
(Food web)

Bir organizmann hayatta kalmak ve gelişmek için yararlandğ gdalarn
içindeki besleyici maddeler. Besinler, dokular geliştirmek ve onarmak, vücut
süreçlerini düzenlemek ve enerji üretmek için yararlanrlar.
1) Birçok besin zincirlerinin bir araya gelerek oluşturduklar karmaşk bir
beslenme ilişkileri ağ veya dokusu.
2) Doğal ekosistemlerde besin tüketiminin gerçek şeklidir. Organizmalar
besinlerini birçok farkl şekil ve düzeylerde alrlar ve böylece enerji geçişi
serilerinden oluşan karmaşk bir doku meydana getirirler. Ekosistemlerde
enerji sağlanmas için meydana getirilen bu durum "besin ağ" olarak
isimlendirilir.

229.

Besin alm
(Nutrient uptake)

230.

Besin döngüsü
(Nutrient cycle)

Topraktan bitki besin maddesinin alnmas olay. Bunun için kök ve
topraktaki besin maddeleri arasnda şu üç olayn meydana gelmesi gerekir; (i)
kök intersepsiyonu; (ii) kütle alm ve (iii) difüzyon.
1) Bitki besin maddelerinin toprak, su, hayvanlar ve bitkiler arasnda
gösterdiği sistemli dolaşmdr. Örneğin, yeşil bitkiler topraktan kökleriyle su
ve besin maddelerini alr, bunlar yapraklarnda fotosentezle organik
maddelere çevirir, bunlar da meyve, tohum ve yaprak olarak mikroorganizma
ve hayvanlar tarafndan yenir, bunlarn atklaryla tekrar toprağa geçer.
Böylece besin dolaşmn tamamlanmş olur.
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elde edildiği (ekstrakte edildiği) veya organik formlarndan geri kazanldğ,
biyotik almn meydana geldiği iyonik forma dönüştürüldüğü ve sonunda
atmosfer, su veya toprağa döndürüldüğü süreçler.
231.

Besin zinciri
(Food chain)

1) Organizmalarn bir beslenme seviyesinden diğerine gda halinde enerji ve
karbon akm. Beslenme trofik seviyeleri, organizmalarn hangi kaynaktan
beslendiğine dayanr. Beslenme zincirinin ilk halkasn, doğada ilk (primer)
üretici olan yeşil bitkiler oluşturur. Bunu otoburlar, otoburlardan etoburlar, et
ve ot oburlardan et ve ot yiyen insan dahil diğer canllar izler. Böylece bir
beslenme seviyesinden diğerine madde ve enerji taşnr. Bir trofik seviyeden
diğerine madde taşnmas % 10 civarnda olur.
2) Besin alma ilişkileri bakmndan üreticiler, tüketiciler ve ayrştrclarn
oluşturduğu bir zincirin halkalar şeklindeki doğrusal model.

232.

Besleme yağmuru
(Priming rain)

233.

Besleyici
mineraller

Akş meydana getirmeyen, kurak ve yar kurak bölgelerde akş
başlangcndan haftalarca veya aylarca önce meydana gelen yağş.
Bitkilerin gelişmesi ve yaşamas için gerekli olan kimyasal besin maddeleri
veya besleyici tuzlar (Ca, Mg, NH4, NO3 gibi).

(Nutrients)
234.

Bileşen
(proje bileşeni)
(Component,
project
component)

235.

Bilgi paylaşm
sistemi

Bir proje, program veya girişim içinde yer alan özel unsurlar. Bileşenlerle
ilgili olarak, tanmlar, mantki çerçeve içindeki yerleri ve maliyet değerleri ile
ilgili bilgiler genellikle proje dokümanlar içinde sağlanr.

Bir kurumun veya bir ağn (örneğin PRAIS portal) üyeleri arasnda bilginin
yönetimi ve paylaşm için tasarlanan web tabanl sistem.

(Knowledgesharing system)
236.

Bilgi toplama
metodu
(Data collection
method)

Lider kuruluş veya istatistik kurumu tarafndan gösterge ile ilgili bilginin
toplanmasnda kullanlan metodu tanmlar.
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Bilgi ve iletişim
teknolojisi
(Information and
communication
technology (ICT))

238.

Bilim insan
(Scientist)

239.

Bilim ve teknoloji
ağ (BTA)

Bilginin, radyo, televizyon, video, DVD, telefon, uydu sistemleri, bilgisayar
gibi elektronik vastalarla iletişimi, depolanmas, üretilmesi, sunumu ve
paylaşmnda kullanlan teknoloji formlar ile video konferans, email, blog
gibi bu teknolojilerle ilgili ekipmanlar ve hizmetler.

Akademik veya politik perspektiflerden bilim ve teknoloji ile uğraşan
bireyler olup, kamu veya kamu dş kuruluş çalşanlarn kapsamaktadr.
Bilim ve teknoloji ile uğraşan ve içinde ilgili kuruluşlarn yer aldğ ağlar.

(Science and
technology
network (STN))
240.

Bilim ve teknoloji
komitesi (BTK)
(The Committee on
Science and
Technology (CST))

241.

Bilim ve teknoloji
kurumlar
(Science and
technology
institutions (STIs))

242.

Birikinti konisi
(Debris cone)

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi altnda oluşturulan ve
Taraflar Konferansna çölleşme ve çölleşmeyle mücadele ile ilgili konularda
bilimsel ve teknolojik bilgi ve tavsiyeleri sağlayan bir alt organdr.

Bilim ve teknoloji alannda çalşan ve araştrma, geliştirme, eğitim, bilimsel
ve teknolojik destek ve benzeri konularda hizmet ve katklar sağlayan kurum
ve kuruluşlar.

1) Dağ ile vadinin birleştiği noktada, taşnma hznn azalmas ile oluşan
toprak, kum, çakl ve kaya birikintileri. Bunlar, birikinti yelpazesine nazaran
daha fazla eğime sahip yamaçlar üzerinde yatan malzemelerden oluşur.
2) Sel deresinin ana dere ile birleştiği yerde eğimin azalmas sebebiyle
sularn, toplanma mntkasndan alarak buraya kadar getirdiği taşnt
materyalinin, ana derenin tabannda yelpaze şeklinde çökelmesi. Derenin
taşdğ sediment miktar ne kadar çok olursa moloz konisi de o kadar dik
olur. Taşnt konisinde genel olarak taban ve yüzey erozyonu görülmez.
Ancak sediment ile yüklü sularn taşkn şeklinde su ve rusubat baskn söz
konusudur.
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Birikinti yelpazesi
(Dejection fan)

244.

Birikme
(Sedimentation)

Akarsularn dağlarn eteklerinden düzlük alanlara açldklar yerlerde
biriktirme şekli. Birikinti yelpazesinin kalnlğ ve yaylş alan akarsuyun
gücüne, taşdğ maddenin boyutuna ve miktarna göre değişir. Kaba
malzeme birikintileri çoğunlukla koni şeklinde oluşur. Buna karşn ince
malzeme taşnmas ile oluşturulan yelpaze geniş olup, eğimi de azdr. Sel
karakterinde akarsularn oluşturduğu birikinti koni ve yelpazeleri genellikle
hem eğimli hem de kalndr.
1) Akarsular vastas ile orijinal yerlerinden aşndrlp, taşnan toprak
materyalinin suyun hznn kesildiği yerlerde genellikle katmanlar halinde
birikmesi olay.
2) Rüzgar, akarsu, dalga ve akntlar tarafndan mekanik olarak taşnan
maddelerin birikmesi.
3) Sularda çözünür halde bulunan çeşitli bileşiklerin suyun buharlaşmas ile
çökelmesi.
4) Su ortamlarnda yaşayan flora ve faunaya ait kalntlarn tortullarla birlikte
birikmesi.

245.

Birim su ihtiyac
(bitki)

Birim ağrlkta kuru maddenin üretilmesi için bitkiler tarafndan kullanlan
suyun miktar.

(Unit water
requirement)
246.

Birleşmiş Milletler
(BM)
(United Nations
(UN))

24 Ekim 1945 tarihinde 51 ülkenin katlmasyla kurulmuş uluslararas bir
örgüttür. Ana amaçlar: (1) uluslararas barş ve güvenliği, anlaşmazlklarn
barşç çözümü ve ortak etkin önlemler yoluyla korumak; (2) ülkeler arasnda
eşit haklara, halklarn kendi geleceklerini belirleme ilkelerine saygya dayal
dostça ilişkileri geliştirmek; (3) uluslararas ekonomik, toplumsal, kültürel ve
insancl sorunlar çözmede, rk, cins, dil, din ayrm gözetmeksizin, insan
haklarnn geliştirilmesinde işbirliğini sağlamak; (4) ülkelerin bu amaçlarla
gösterecekleri çabalar arasnda uyum sağlayan bir merkez olmak.
Birleşmiş Milletlerin aşağdaki ana organlar bulunmaktadr: (i) Genel kurul;
(ii) Güvenlik Konseyi; (iii) Ekonomik ve Sosyal Konsey; (iv) Vesayet
Konseyi; (v) Uluslararas Adalet Divan. Bu ana organlar yannda çok sayda
ihtisas kuruluşlar, bölgesel komisyonlar ve uluslararas örgütleri
bulunmaktadr. Bunlarn başlcalar; Milletler Cemiyeti, BM Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü (UNESCO), BM Sanayi ve Gelişme Örgütü (UNIDO), BM
Ticaret ve Kalknma Konferans, BM Kalknma Program (UNDP), BM Gda
ve Tarm Teşkilat (FAO), BM Çevre Program (UNEP).
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Birleşmiş Milletler
Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi
(BMBCS)
(United Nations
Convention on
Conservation of
Biological
Diversity
(UNCBD))

1992 ylnda imzalanan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, biyolojik çeşitliliğin
korunmas, sürdürülebilir kullanm ile genetik kaynaklarn kullanmndan
doğacak faydann adil şekilde paylaşm konularnda atlan önemli bir adm
oluşturmaktadr. Sözleşme, biyolojik çeşitliliğin ve biyolojik kaynaklarn,
etik, ekonomik yarar ve insanlarn geleceği açsndan korunmas gerektiğini
kabul etmektedir. Bu şekilde, uluslararas toplum biyolojik çeşitliliğin
korunmas konusunda, sektörel yaklaşm yerine ilk defa bütüncül bir
yaklaşm sergilemiştir.
Sözleşme, Taraflara, biyolojik çeşitliliğin korunmas konusunun ulusal
biyolojik çeşitlik stratejileri yoluyla karar verme mekanizmalarna dahil
edilmesi yükümlülüğünü getirmektedir. Ayrca, Taraflarn, kamu bilincinin
artrlmas amacyla araştrma ve eğitim programlar yürütmesini, bilgi
değişimini desteklemesini, teşvik önlemleri almasn ve biyolojik çeşitlilik
üzerinde olumsuz etkileri olabilecek projeler için çevresel etki
değerlendirmeleri yapmalarn gerektirmektedir.
Türkiye Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne 1996 ylnda taraf olmuştur.
Sözleşme’ye 2012 yl itibariyle toplam 193 ülke taraftr.

248.

Birleşmiş Milletler
Çevre Program
(BMÇP)

1972 ylnda tesis edilen Birleşmiş Milletler Çevre Program (UNEP),
Birleşmiş Milletlerin çevre ile ilişkili faaliyetlerini koordine etmek suretiyle
sürdürülebilir kalknmaya kak sağlayan bir kuruluştur.

(United Nations
Environment
Programme)
249.

Birleşmiş Milletler
Çevre ve
Kalknma
Konferans
(UNCED)
(The United
Nations
Conference on
Environment and
Development
(UNCED))

250.

Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile
Mücadele Eylem
Plan (BMÇMEP)

1992 ylnda düzenlenen ve Rio Yeryüzü Zirvesi olarak da bilinen Birleşmiş
Milletler Çevre ve Kalknma Konferans (UNCED), çölleşme problemine,
sürdürülebilir kalknmaya dikkati çeken, yeni bir entegre yaklaşm
getirmiştir. Rio Zirvesi, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna, 1994 Haziranna
kadar Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesini hazrlamas
için bir Hükümetler aras Müzakere Komisyonu kurmasn tavsiye etmiştir.

20 Ağustos 1974'de Nairobi de toplanan Birleşmiş Milletler Çölleşme
Konferans kapsaml bir Çölleşme ile Mücadele Eylem Plann (ÇMEP)
kabul etmiştir. Bu rapor, 17 Ekim 1977 tarihinde Sosyal ve Ekonomik
Konsey tarafndan Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna BMGK) sunulmuştur.
BMGK’nun 1977 ylndaki üçüncü toplantsnda ÇMEP raporunu onaylanmş
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(United Nations
Plan of Action to
Combat
Desertification
(PACD))
251.

Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile
Mücadele
Sözleşmesi
(BMÇMS)
(UN Convention to
Combat
Desertification
(UNCCD))

252.

Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile
Mücadele
Sözleşmesinin
Uygulanmasn
Güçlendirmek için
On Yllk Stratejik
Plan
(The 10-Year
Strategic Plan and
Framework to
Enhance the
Implementations of
the Convention
(2008-2018))

ve bu plan uygulamalarnn izlenmesi ve eşgüdümü görevi Birleşmiş
Milletler Çevre Programna (UNEP) verilmiştir. Ayn gün alnan diğer bir
kararla çölleşme ile mücadele çalşmalarnn izlenmesi sonuçlar hakknda bir
raporun ilk kez 1978 ylnda ve bunu takiben her iki ylda bir Sosyal Konsey
araclğyla Genel Kurula sunulmasn talep edilmiştir.

1992 ylnda Rio'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalknma
Konferans, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin
(BMÇMS) hazrlanmasn tavsiye etmiştir. Konferansn kabul ettiği Gündem
21 altnda önerilen tek sözleşme olan BMÇMS Paris'te 17 Haziran 1994
tarihinde yaplan toplantda benimsenmiş ve 1996 Aralk aynda yürürlüğe
girmiştir. Sözleşme, iyi yönetişimin belkemiğini oluşturan katlmclk,
işbirliği ve yerelleşme ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. BMÇMS halen 180 üye
ülkesi ile küresel ölçüde geniş bir kapsama ulaşmştr.

Taraflar Konferansnn 8. toplantsnda kabul edilen (3/COP.8 karar)
Çölleşme ile Mücadele On Yllk Stratejik Plan ve Çerçevesi, Sözleşmenin
temel zorluklarna dikkat çekme, yarattğ imkanlar ve finansman
frsatlarndan yararlanma ve BMÇMS'nin tüm paydaşlar için ortak bir görüş
ve rehber yaratma bakmndan son derece önemli bir frsat sağlamaktadr.
Stratejik plan, aşağda özet halinde verilen vizyon, stratejik hedefler ve
işlevsel amaçlar üzerine inşa edilmiştir.
Vizyon: Yoksulluğu azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek
amacyla etkilenmiş arazilerdeki kuraklk etkilerini azaltmak ve çölleşme ve
arazi bozulumunu engelleyip geriye döndürmek için küresel bir ortaklk
oluşturmaktr.
Stratejik hedefler: (1) Etkilenmiş nüfusun yaşam koşullarnn iyileştirilmesi;
(2) Etkilenmiş ekosistemlerin koşullarnn iyileştirilmesi; (3) BMÇMS’nin
etkili bir şekilde uygulanmasnn sağlanmas suretiyle küresel faydalarn
oluşturulmas; (4) Sözleşmenin uygulanmasn desteklemek için ulusal ve
uluslararas aktörler arasnda etkili bir ortaklk oluşturularak kaynaklarn
harekete geçirilmesi.
İşlevsel (Operasyonel) amaçlar: (1) Savunuculuk, bilinçlendirme ve eğitim
(çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklkla ilgili konulara eğilerek ilgili
uluslararas, ulusal ve yerel süreçleri ve aktörleri etkilemek); (2) Politik
çerçeve (çölleşme/arazi bozulumuyla mücadele ve kuraklğn etkilerini
hafifletme çözümlerinin yaygnlaştrlmasna imkan verecek ortamlarn
yaratlmasna destek olmak); (3) Bilim, teknoloji ve bilgi (çölleşme/arazi
bozulumu ve kuraklğn etkilerini hafifletmeyle ilgili teknik ve bilimsel bilgi

- 42 konusunda küresel bir yetkili olmak; (4) Kapasite Geliştirme (kuraklğn
etkilerini azaltmak ve çölleşme/arazi bozulmasn engelleyip geriye
döndürmek için kapasite geliştirme ihtiyaçlarn tanmlamak ve ele almak);
(5) Finansman ve Teknoloji transferi (ulusal, iki tarafl ve çok tarafl
finansman ve teknolojik kaynaklarn etkinliğini ve verimini artrmak için
eşgüdümü ve hedef saptamasn geliştirmek ve harekete geçirmek).
253.

Birleşmiş Milletler
Çölleşme
Konferans
(United Nations
Conference on
Desertification
(UNCCD))

254.

Birleşmiş Milletler
Ekonomi ve
Sosyal İşler
Konseyi

29 Ağustos-9 Eylül 1977 tarihlerinde Kenya’nn Nairobi şehrinde 94 ülke
temsilcisinin katlmyla, çölleşme ile ilgili durumu ve sorunlar tartşmak ve
değerlendirmek, çölleşme ile mücadelede işbirliği ve etkinliği artrmaya
yönelik tedbirleri belirmek amacyla gerçekleştirilen toplant (konferans).
Konferansn önemli sonuçlar arasnda, çölleşmenin, biyolojik verimlilik
kriterlerine dayal tanmnn ve kapsaml bir Çölleşme ile Mücadele Eylem
Plannn (ÇMEP) hazrlanmas hakknda geliştirilen raporun kabul etmesi yer
almaktadr.
Birleşmiş Milletlerin, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlk, çevre ve
ilgili diğer alanlarla ilgilenen ana organlarndan biri.

(UN Economic and
Social Council
(ECOSOC))
255

Birleşmiş Milletler
Gda ve Tarm
Örgütü (FAO)
(Food and
Agriculture
Organization of
the United Nations
FAO)

256.

Birleşmiş Milletler
Kalknma
Program (BMKP)
(United Nations
Development
Programme.
(UNDP))

Birleşmiş Milletlerin, açlkla mücadele, gda, tarm, ormanclk, balkçlk ve
ilgili konulardaki faaliyetlerine önderlik eden ve bu amaçla gelişmekte ve
gelişmiş ülkelerde hizmet sağlayan bir kuruluşudur. FAO tüm ülkelerin
politikalar ve anlaşmalar eşit koşullarda beraberce müzakere edip
geliştirmeleri için tarafsz bir forum oluşturan, ülkelere bilgi, eğitim ve teknik
yardm ve tavsiyeler sağlayan, bu amaca yönelik projelerin hazrlanmas ve
uygulanmasnda katk ve destek (hibe şeklinde) sağlayan bir kuruluştur. 1993
Ağustos ay itibariyle 194 ülke ile Avrupa Birliği FAO teşkilat üyesidir.

1965 ylnda kurulan ve Birleşmiş Milletlerin bir küresel kalknma ağn
oluşturan BMKP (UNDP), insanlara daha iyi bir yaşama kavuşmalar için
yardm etmeye yönelik değişimi savunan ve ülkelerin bilgi, deneyim ve
kaynaklara ulaşmlarn destekleyen bir kuruluştur. Halen 166 ülkede faal
olan BMKP, bu ülkelere, küresel ve ulusal sorunlarla mücadelede kendi
çözümlerini geliştirilmeleri ve yerel kapasiteleri geliştirmeleri konularnda
destek sağlamaktadr.
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Bitki
(Plant)

258.

259.

Bitki besin
maddesi

1) Bitkiler tarafndan bünyesine alnan, gelişmeleri için gerekli olan,
dokularnn oluşmasn sağlayan maddeler.

(Plant nutrient)

2) Bitkilerin beslenmesi için kesinlikle gerekli olan maddeler. Bitki besin
maddeleri ana (makro) ve ikincil (mikro) olarak ikiye ayrlr. Makro besin
maddelerinin başlcalar; azot, fosfor, kükürt, potasyum, kalsiyum ve
magnezyumdur. Bunlar bitkilerin en fazla ve bol miktarda kullandğ
elementlerdir. Mikro besin maddelerinin başlcalar ise, manganez, çinko,
bakr, iyot, molibden ve sodyumdur. Bunlar bitkiler tarafndan az miktarda
kullanlr, ancak eksiklikleri bitki büyümesini önemli derecede engeller.

Bitki birliği

1) Çevre faktörleri bakmndan tekdüze olan bir yerde, aralarnda karşlkl
ilişkiler oluşturularak bir araya gelmiş bulunan tüm bitki türleri ve bireyleri.

(Plant community)

260.

Bitki coğrafyas
(Plant geography)

261.

Merkezi sinir sistemi olmayan ve toprağa bağl olarak yaşayan canl
organizma. Tipik bitki hücreleri, topraktan aldklar mineral maddeler ve su
ile havadan aldklar karbondioksiti klorofil ve şk araclğyla şeker ve diğer
karmaşk maddelerin üretiminde kullanr. Ancak baz bitkiler, örneğin mantar
ve bakteriler bu özelliklere sahip değildir. Bitkiler doğada birincil (primer)
üretici olup, kendi dşndaki tüm canllara enerji ve madde veren ana bir
kaynaktr. Bitkiler olmakszn diğer canllar yaşayamaz.

Bitki formasyonu
(Plant formation)

2) Ekolojik koşullara göre bir yerde karşlkl ve dengeli bir etkileşim
içindeki bitkilerin oluşturduğu topluluk. Bir veya birkaç türden oluşan bitki
birlikleri ortamn özellikleri hakknda önemli bilgiler verir.
Bitki ekolojisi, bitki topluluklarnn oluşumu ve dağlş üzerinde duran bir
bilim dal.

1) Dünya üzerindeki bitki topluluklarnn ekoloji ve bitki coğrafyas
bakmndan snflandrlmasnda kullanlan en büyük birimlerden biri olup,
formasyon "tür bileşimi gözetilmeksizin, belirli ekolojik koşullara bağl
olarak dünya yüzüne yaylmş bulunan ve benzer yaşam şekline sahip olan
bitki toplumlar (herdemyeşil sert yaprakl çallar, çayrlar, makilikler gibi)"
şeklinde tanmlanr.
2) Genel iklim tipi ve fiziksel yetişme ortam koşullarna bağl olarak benzer
dş görünüm özellikleri taşyan en büyük coğrafik bitki topluluklardr
(bozkrlar, savanlar, gibi).
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Bitki iklimi
(Phytoclimate)

263.

Bitki örtüsü
(Vegetation cover,
vegetation)

Orman ağaçlar gibi büyük ve geniş alanlar kaplayan bitkilerin etkisiyle
meydana gelen özel iklim.

1) Her hangi bir alan veya bölgede yaşayan ve ayrt edici özelliklere sahip
bitki örtüsü ve/veya bitki topluluğu tipidir. Bir bölgede hangi bitki örtüsü
tipinin oluşacağ ve bileşiminin (onu oluşturan bitki türlerinin) ne olacağ
konusu şu etkenler tarafndan belirlenir: V = f (Cl, o, r, p, t…). (Ksaltmalar
srasyla İklim, Organizmalar, Toprak ana materyali, Zaman). “Vejetasyon
oluşum etkenleri” denilen bu faktörlerin özellikleri bilinirse, zaman içinde
bir bölgede ortaya çkabilecek klimaks vejetasyon tipi de (ve klimaksa
ulaşmadan öncedeki süksesyon evrelerinin hangi sray takip edeceği konusu
da) önceden kestirilebilir
2) Bir yerde doğal olarak yetişen bitkilerin oluşturduğu topluluklar. Orman,
bozkr, çayr, maki gibi. Bitkiler yetişebilmek için besin maddesi, su ve
scaklğa ihtiyaç duyar. Bu özellikler bakmndan yeryüzündeki ortam şartlar
büyük farkllklar gösterir. Baz yerlerde çok uygun özellikler bulunurken
baz yerler son derece olumsuz şartlara sahiptir. Bu nedenle, yeryüzünde
bitki örtüsü yönünden çok fakir alanlar olduğu gibi son derece zengin
bölgeler de bulunmaktadr.

264.

Bitki örtüsü oran
(Plant cover
percentage)

265.

Bitki örtüsünün
yağş tutma
kapasitesi

Ağaç ve ağaççklarn tepe çatsndaki ve/veya alt tabakalardaki bitkilerin
yaprak örtüsünün toprak yüzeyine yansyan toplam izdüşümlerinin, birim
arazideki % oran. Arazi, bitki yaprak ve dokularyla “tam kapal” ise bitki
örtüsü oran %100 olarak kabul edilir. Bitki örtüsü içinde ağaçlar, çallar,
otlar, hatta yosunlar kendisini yanstr. Bitki örtüsü, biyokütle miktar ve
ekosistem işlevlerinin etkinliği ile yakndan ilişkilidir. Özellikle hidrolojik
süreçleri (infiltrasyon, yüzeysel akş, erozyon vb.) ve toprak özelliklerini
açklama bakmndan bitki örtüsü önem taşr.
Bkz. İntersepsiyon kapasitesi.

(Interception
capacity of plant
cover)
266.

Bitki sosyolojisi
(Plant sociology)

Bitkilerin hiyerarşik bir sisteme ve floristik bölgelere göre snflandrlmasn
kapsayan bir çalşma alan.
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Bitki su sarfiyat
(Plant water
consumption)

268.

Bitki tepe örtüsü
(Canopy cover)

Bitkilerin gelişme işlemi srasnda kullandklar su. Bu su bitki bünyesi içinde
depo edilen ve yapraklar ve vücut yüzeyinden terleme ve diğer yollarla olan
kayplar kapsar.
1) Ağaçlar, ağaççklar, çallar ve yüksek boylu diğer bitkilerin tepe çatlarnn
toprak yüzeyini örtme yüzdesidir.
2) Toprak yüzeyinin, üzerindeki bitkinin örtüsü tarafndan örtülme yüzdesi.
Bu oran % 100'ü geçemez.

269.

Bitkilendirme
(Building
vegetation cover,
vegetating)

270.

Bitkilerin
Korunmas için
Küresel Strateji
(BKKS)

Bir arazi üzerinde doğal veya yapay yolla (ekim, dikim, rehabilitasyon
uygulamalar ile) bitki örtüsünün (otsu veya odunsu) oluşturulmas veya
zenginleştirilmesi.

Mevcut ve devam etmekte olan bitki çeşitliliği kaybn durdurmak amacyla,
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Altnc Taraflar Konferans tarafndan kabul
edilmiş bulunan, sonuca yönelik, hedefe odakl strateji.

(Global Strategy
for Plant
Conservation
(GSPP))
271.

Bitkilerin yaşam
beraberliği
(Phytocoenosis)

272.

Bitkisel önlemler
(toprak muhafaza)
(Vegetative
measures for soil
conservation)

Ekolojik istekleri benzer olan bitki türlerinin, aralarnda karşlkl etki ve
ilişkiler kurarak meydana getirdikleri yaşam beraberliğini simgeleyen
toplumlar.

Bitki örtüsü oluşturmak veya mevcut bitki örtüsünü geliştirmek suretiyle
erozyonu durdurmay amaçlayan uygulamalar. Havzada yaplan
ağaçlandrma, örtü geliştirme, otlandrma, mera slah çalşmalar, taban
oyulmasnn olmadğ, fazla sediment taşmayan dere yataklarnn, yöreye
uygun bitki türleri ile ağaçlandrlmas, otlu su yolu tesisi gibi çalşmalar
bitkisel ve kültürel önlemler kapsamndadr. Dere yataklarnn bitki örtüsü ile
tahkim edilmesine dönük önlemler yukar havzada teknik önlem alndğ
halde yeterli görülmeyen veya yukar havzada teknik önlem alnamayan
derelerin slah için kullanlabilir. Tarm alanlarnda yeşil gübreleme, bitki
münavebesi, kontur tarm, şeritsel tarm vb faaliyetler.
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Bitkisel rüzgar
erozyonu kontrol
yöntemleri

Çapa bitkileri, sk yetişen bitkiler ve çallar ve ağaçlar gibi odunsu bitkiler
yetiştirerek rüzgar erozyonunu kontrol etme yöntemleri.

(Vegetative
methods of wind
erosion control)
274.

Biyo-coğrafya

Organizmalarn coğrafi dağlş ile ilgili bilimsel çalşma.

(Biogeography)
275.

Biyo-degredasyon
(canl bozundurma)

Organik maddenin bakteriler araclğyla temel element ve bileşikler halinde
parçalanmas olay. Organik artklarn çoğu biyo-degredasyona uğramaktadr.

(Biodegradation)
276.

Biyoekoloji
(Bio-ecology)

277.

Biyoenerji
(Bio-energy)

278.

Biyofizik
(Biophysics)

279.

Biyogenetik
rezervler
(Biyogenetik
koruma alanlar)
(Biogenetic
reserves)

280.

Biyo-güvenlik
(Biosafety)

Bu terim "Popülasyon Ekolojisi'" ile eş anlamda kullanlmakta olup, belirli
bir türün bireylerinden oluşan toplumlar ve çevreleri ile olan karşlkl
ilişkilerini inceleyen bir ekoloji daldr.
Bir yaşam mekanndaki organizmalarn veya artklarnn sahip olduğu
kimyasal, enerjiye biyoenerji denir. Odun hammaddesinin yaklnca verdiği
enerji, biyoenerji için tipik bir örnek oluşturur.
Biyolojik yaplar ve süreçlerle ilgili çalşmalarda fizik metotlarn kullanan
biyoloji dal.
1) Soyu tükenmekte, ya da genetik çeşitliliği çok azalmakta olan tür ve tür
toplumlarnn korunmas için uluslararas kriterlere göre ayrlmş koruma
alanlardr.
2) Yasal bir statü ile korunmas güvence altna alnmş, bir veya birden çok
nadir ve geleceği tehlikede olan yaşam ortamlaryla karakterize edilen
ekosistemler veya ekosistemlerin belirli ksmlardr.
1) İnsan, hayvan ve bitki sağlğ ile çevre ve biyolojik çeşitliliği korumak için
GDO'lar ve ürünleri ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir şekilde yaplmas.
2) Bitki genetik kaynaklarn, bitki, hayvan ve insan sağlğn veya çevreyi
olumsuz olarak etkileyebilecek biyo teknoloji uygulamalar, transgenik
bitkiler ile diğer organizmalarn ve özellikle mikroorganizmalarn çevreye
salnmas konusunda gerçekleştirilecek güvenlik tedbirleri.
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Biyo gösterge
(canl gösterge)
(Bio-indicator)

282.

Biyogenesis
(Biogenesis)

283.

Biyo jeomorfoloji
(Bio-

geomorphology)

284.

Biyokapasite
(Bio-capacity)

285.

Biyokütle
(Biomass)

Bir ortamda bulunuşlar, bolluklar, iyi gelişim göstermeleri, belirli
koşullarda ortadan kaybolmalaryla, belirli yetişme ortam koşullar hakknda
bir yargya varma olanağ sağlayan canl türlerdir. Örneğin, bir ortamn
toprak reaksiyonu, tuzluluğu, nemliliği, şk, scaklk ve su ilişkileri veya
hava kirliliği konusunda bir yargya varmay sağlayan bitki türleri vardr. Bu
türler canl gösterge (biyo-indikatör) olarak nitelendirilir. Biyo-indikatörler,
özellikle çevreye olan basklarn değerlendirilmesinde büyük bir önem
taşmaktadr. Baz ekolojik basklara, örneğin havann SO2 ile kirlenmesine
duyarl olan baz bitkiler, sararmak, gelişim anormalliği göstermek,
hastalanmak, hatta ölerek bu duruma bir tepki gösterirler.
Belli bir habitatta bitki ve hayvanlardan oluşan toplumun tasvirini kapsayan
Biyo-coğrafya terimi.

Canllar ile yüzey şekilleri arasndaki ilişkiyi inceleyen bilim dal.
Jeomorfoloji ile biyoloji arasndaki ilişki iki açdan ele alnr: (i) Yüzey
şekilleri ve jeomorfolojinin canllarn dağlş ve gelişimi üzerinde etkisi; (ii)
Bitki, hayvan ve mikroorganizmalarn yüzey şekilleri üzerindeki etkisi ve
buna bağl oluşan özel arazi şekilleri. Dağlk kesimlerdeki yükselti ve bak
koşullarnn farkl bitki türlerinin yaylmas ve gelişmesi üzerinde önemli
etkisi bulunmaktadr. Bunlarn tipik örneklerini ülkemizde görmek
mümkündür.
Ekosistemlerin yararl biyolojik materyalleri üretme ve insanlar tarafndan
yaratlan atk materyalleri absorbe etme kapasitesi. Bir arazinin biyo
kapasitesi, aktüel fiziki alannn, haslat faktörü ve uygun eşdeğerlik
(ekivalens) faktörü ile çarplmas suretiyle hesaplanr.
1) Yaşamakta olan veya yakn zaman kadar yaşamş olan organizmalardan
meydana gelen biyolojik materyal. Genellikle bitkiler veya bitkisel
materyallerden oluşmakta olup, ligninli biyokütle olarak tanmlanr. Bir
enerji kaynağ olarak biokütleden, doğrudan yakma veya dolayl olarak
biokütlenin farkl yöntemlerle (termal, kimyasal ve biyokimyasal) değişik
biyo yakt formalarna dönüştürülmesi suretiyle yararlanlabilir.
2) Bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan
organizmalarn herhangi bir dönemde sahip olduğu toplam ağrlk. Biyokütle
ayn zamanda canl ağrlk anlamna da gelir. Yani herhangi bir yerin belli bir
kesimindeki tüm bitkilerin canl ağrlğn kapsar. Bu bazen bitkisel ve
hayvansal kütle olarak da ifade edilir.
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yaşamlarn halen sürdüren canllar ile orada henüz yeni ölmüş canl
kalntlarnn ve oradaki canllardan hasat edilen (veya avlanan) ürünlerin, ele
alnan belirli bir zamanda mevcut olan toplam miktar. Biyokütle, genellikle
kuru ağrlk olarak belirtilir ve o alanda üretilen “enerji” miktarnn
(ekosistem verimliliğinin) bir ölçütü olarak kabul edilir.
286.

Biyokütle yaktlar
(Biomass fuels)

287.

Biyolojik birikim
(Bioaccumulation)

288.

Biyolojik
çeşitliliğin
korunmas

Kendilerini üreten bitki örtüsü korunduğu veya yenilendiği sürece
yenilenebilir olan enerji. Örneğin yakacak odun. Bunlarn fosil yaktlar
yerine kullanlmas sera gaz salmlarnn azalmasn sağlar. Çünkü biyo
yaktlar üreten bitkiler bunlarn yaklmas ile atmosferde oluşan karbon
dioksiti tutmaktadrlar.
Baz kirletici maddelerin yoğunluğunun, besin zincirinin birbirini izleyen
halkalarnda giderek artmas olay.

İnsanlarn genler, türler ve ekosistemlerle etkileşimlerinin yönetimi suretiyle
bugünkü nesillere maksimum faydalar sağlarken, bunlarn gelecek nesillerin
ihtiyaçlarn ve beklentilerini karşlama potansiyelini muhafaza etmektir.

(Conservation
of biodiversity,
biodiversity
conservation)
289.

Biyolojik çeşitlilik
(Biological
diversity)

290.

Biyolojik çeşitlilik
kayb
(Biodiversity loss)

Diğerlerinin yan sra kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu
ekosistemlerin bir parças olduğu ekolojik kompleksler de dahil olmak üzere
tüm kaynaklardan canl organizmalar arasndaki farkllaşma anlamndadr;
türlerin kendi içindeki ve türler arasndaki çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği de
buna dahildir. Küresel ekonominin tahminen yüzde krk biyolojik ürünlere
ve süreçlere dayaldr. Özellikle düşük verimli tarm bölgelerinde yaşayan
yoksul halk büyük ölçüde doğal çevre kaynaklarnn genetik çeşitliliğine
bağml bulunmaktadr.
İnsanlar, yeryüzüne gelmelerinden ve hayvanlar avlamaya, yiyecek ve odun
toplamaya başlamalarndan itibaren biyolojik çeşitlilik üzerinde etkiler
oluşturmuşlardr. Özellikle son iki yüzyl içinde, insan nüfusundaki artş,
doğal kaynaklarn aşr tüketimi ve çevrenin tahribat, küresel biyoçeşitlilikte
çok ciddi ve devam eden azalmalara ve bozulmalara neden olmuştur. Bu
durum sonucu türler sayca azalmakta veya kaybolmakta, ekosistemler
tahribe uğramakta veya yok olmaktadr.
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Biyolojik Çeşitlilik 1992 ylnda Rio’da düzenlenen Dünya Çevre ve Kalknma Zirvesinde kabul
Sözleşmesi (BÇS) edilen kilit sözleşmelerden biri olup, biyolojik çeşitliliğin korunmas,
bileşenlerinin sürdürülebilir kullanm, genetik kaynaklarn kullanm ile elde
(UN Convention
edilen yararlarn adil ve dengeli paylaşm hedefleri üzerine inşa edilmiştir.
on Conservation of
Taraflar konferans, yeryüzündeki ana biyomlar için çalşma programlar
Biological
geliştirmiş olup, her program ilgili olduğu biyom için vizyon ve gelecekteki
Diversity (CBD))
çalşmalara rehberlik sağlayacak temel ilkeleri sağlamaktadr. Bu programlar:
(i) tarmsal biyoçeşitlilik; (ii) kurak ve yar nemli alanlar biyoçeşitliliği; (iii)
orman biyoçeşitliliği; (iv) iç sular biyoçeşitliliği için hazrlanmştr.

292.

Biyolojik değişim
(metamorfoz)

1) Belirli özel bir işlevi görebilmek için canldaki ana organlardan birinin
tipik şeklinin kaltsal olarak değişmesidir.

(Metamorphosis)

2) Kayaçlarn yüksek s ve basnç etkisi ile iç ve dş yaplarnda meydana
gelen başkalaşm.

293.

Biyolojik
Mikroorganizmalar tarafndan organik maddelerin parçalanmas. Aerobik,
degredasyon
yani serbest oksijen kullanan bakterilerin metabolizmas, parçalanmann
(biyolojik bozulum) oluşmasnda ana rolü üstlenir. Organik maddelerin parçalanmas ve ölümü,
toprak ve suya besin maddeleri vererek bitkilerin büyümesini artrr, bu
(Biological
durum ise biyosferde hammaddenin yenilenmesini sağlar. Bitkisel
degradation)
maddelerin suda parçalanmas da sudaki oksijen ihtiyacnn azalmasna neden
olur.

294.

Biyolojik denge
(Biological
equilibrium)

295.

Biyolojik erozyon

Bir toplum içinde iklim, toprak, topografya ve canllar arasnda dengenin
oluşumu.

Doğal hayvanlarn veya bitkilerin neden olduğu erozyon.

(Biologic erosion)
296.

Biyolojik eşik
değeri
(Swell range)

297.

Biyolojik
kaynaklar
(Biological
resources)

Canllarn normal olarak yaşamlarn devam ettirmeleri için belirli bir dozu,
snr olan dş faktörlerin eşik derecesidir. Biyolojik eşik değer aşldğnda
canllarn yaşamsal faaliyetleri önemli ölçüde sarslarak ortadan kalkmaya
yüz tutar.
Biyolojik kaynaklar, genetik kaynaklar, organizmalar veya parçalarn,
popülasyonlar veya ekosistemlerin insanlk için halen ya da gelecekte
kullanm imkân veya değeri olan diğer biyotik unsurlarn kapsar.
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Biyolojik
mücadele
(Biological
combating)

299.

Biyolojik
potansiyel
(Biological
potential)

300.

Biyolojik saat
(Biological clock)

301.

Biyolojik üretim
(Biological
production)

302.

Biyolojik
verimlilik
(Biological
productivity)

303.

Biyolojik yap
(Biological
structure)

304.

Biyom
(Biome)

Bitkide zararl, hastalk ve yabanc otlara karş diğer canl organizmalarn
kullanlmasyla, zararl etmenin ekonomik zarar seviyesinin altnda
tutulabilmesi için yaplan mücadele.

Dş faktörlerin etkileri dikkate alnmakszn bir canlnn üreme, yaşam gücü,
rekabet, beslenme gibi yaşam aktiviteleri bakmndan sahip olduğu genetik
özelliklerinin ve yeteneklerinin toplu halde ifadesidir.

Organizmalarn zamana göre yaşamsal faaliyetlerini düzenlemesi.
Hayvanlarn belli zamanlarda çiftleşmeleri, bitkilerin belli bir zaman
geldiğinde yaşamsal faaliyetlerine (tomurcuklarn patlatarak vejetasyon
dönemlerine) başlamalar.
Bir ekosistem veya bir organizmann birim alanda, belli bir zamanda büyüme
miktar. Bu miktar bir ylda bir hektar alanda kg olarak ifade edilir. Bazen bu
bir günde cm2 alanda gr olarak da belirlenir.

Bir ekosistemde belli bir zaman sürecinde meydan gelen üretimin miktar ve
oran. Bu, tek bir organizma, bir popülasyon, tüm topluluklar ve ekosistemler
için geçerli olabilir. Verimlilik birim alanda birim zamanda üretilen kuru
madde veya enerji miktar olarak ifade edilebilir. Sulak alanlarda ise ölçme
alan yerine hacm için uygulanr.
Dere yataklarnda sürgün verme yeteneği yüksek canl bitkilerle yaplan
enine yap.

1) Sahip olduğu seçkin bitki örtüsü ile karakterize edilen ve yerel iklim
koşullar tarafndan desteklenen bir yaşayan çevrenin (göknar orman veya
mera alan gibi) ana parças, ana ekolojik birim.
2) Belli özellikte canllarn barndğ biyolojik birim. Bu birim, damgasn
vuran ekolojik faktörlere göre isimlendirilir. İklim koşullarna göre
zonobiyomlar ayrt edilir. Bunlar; tropikal yağmur ormanlar, scak çöller,
savan, bozkr, iğne yaprakl orman bölgeleri gibi.
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Biyosfer
(Biosphere)

306.

Biyosfer rezervi
(Biosphere
reserve)

Dünya üzerinde hayatn olduğu veya canllarn yaşadğ hidrosfer, litosfer ve
atmosferi kapsayan ortam. Bu ortam, geosfer yani taş kürenin üst bölümü ile
atmosferin alt katn kapsar. Kara yüzeyinde flora ve fauna zeminin 3 m alt
ile 30 m yukars arasnda bulunan kuşakta yer alr. Biyosfer deniz ve
göllerde ise 200 m derinliğe kadar olan sahalar kapsar. Bitkiler besin
maddelerinin bir bölümünü litosferdeki topraktan, bir bölümünü atmosferden,
bir ksmn da hidrosferden alr. Bitki ayrştğnda ortaya çkan enerji ve
karbon dioksit atmosfere, mineral maddeler toprağa ve suya karşr.
1) Bilim, eğitim ve ekolojik bakmdan dünya çapnda önem taşyan az
rastlanan canl türleri ve yaşam mekan örneklerini barndran, doğal
peyzajlara
ait
uluslararas
bir
koruma
alan
çeşididir.
2) UNESCO'nun İnsan ve Biyosfer (MAB) Program altnda tesis edilen ve
koruma ile kalknma arasndaki ilişkiyi ortaya koymay amaçlayan koruma
alanlar olup, küresel bir ağ vastasyla bağlanan bir biyolojik rezerv alanlar
serisini oluştururlar.

307.

Biyota

Belli bir alandaki tüm organizmalar (deniz biyotas, kara biyotas gibi).

(Biota)
308.

Biyoteknik
yöntemler
(Biotechnical
methodologies)

309.

Biyo teknoloji
(Biotechnology)

Hedeflenen zararl türlere karş, tuzak ve tuzak sistemleri, feromonlar, cezp
ediciler, uzaklaştrclar, böcek gelişme düzenleyicileri, beslenmeyi ve
yumurtlamay engelleyiciler kullanlarak yaplan mücadele.

1) Özgün bir kullanm amacyla ürünler veya süreçler meydana getirmek
veya var olanlar değişime uğratmak üzere biyolojik sistemlerin, canl
organizmalarn veya bunlarn türevlerinin kullanldğ her türlü teknolojik
uygulama.
2) Mikroorganizma, doku kültürü yahut bu organizmalarn belirli
ksmlarndan teknik amaçlarla yararlanmak için biyokimya, mikrobiyoloji ve
mühendislik bilim dallarnn kombine olarak kullanldğ biyolojik ilkelere
dayal teknoloji.

310.

Biyotik
(Biotic)

1) Canllarla, yaşamla ilgili. Genellikle bir ekosistemdeki biyolojik
bileşenleri içerir.
2) Yaşamn, özellikle popülasyonlarn ve ekosistemlerin tamam ile alakal,
her bir yönü.
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Biyotik çevre
(Biotical
environment)

312.

313.

Biyotik faktörler

1) Canl çevreyi oluşturan bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar ve insanlar.

(Biotic factors)

2) Organizmalarn yaşam faktörlerinde etkili olan özellikler. Orman tahribat,
aşr hayvan otlatmas, regresif süksesyon ile bitkilerin gelmesi, bitkilerin
kendi arasndaki rekabet biyotik faktörler kapsamndadr.

Biyotop (habitat)

Bir canllar toplumunun, çevresinden oldukça keskin snrlarla ayrlabilen
homojen özellikteki yaşam mekan. Bios yaşam, hayat tope yer (mekan)
anlamnda olup, mekandaki canl ve cansz ortam arasndaki ilişkileri ve bu
ortamdaki canl toplumun kendine özgü yetişme koşullarn kapsar. Habitatn
en son alt bölümüdür. Biyotop çoğunlukla habitat ile eş anlaml olarak
kullanlr. Ancak baz ülkelerde Biyotop ile habitat farkl kabul edilmekte ve
habitat kapsamna belli bir tür veya popülasyon girerken, biyotop ise
biyolojik toplumun tümünü kapsamaktadr.

(Biotope)

314.

Bir ekosistemdeki üretici, tüketici ve ayrştrc olarak faaliyet gösteren tüm
canllarn toplu olarak ifadesi.

Blok

250 mm'den büyük çapta olan köşeli kaya bloklarndan oluşan parça.

(Block)
315.

Blok kayma
(Blok slumping)

316.

Dik bir yamaç veya falez boyunca kayalarn bloklar halinde düşmesi veya bir
kütlenin bütünüyle bulunduğu sahadan kayarak uzaklaşmas.

BMÇMS Bilgi
Taraf ülkeler tarafndan iki ylda bir BMÇM Sekretaryasna sunduklar
Tabanl Etkileşimli raporlarda sağlanan bilgi tabanlar ve web sayfalarnn genel bir açklamasn
Haritas
sağlayan harita.
(UNCCD
Knowledge Base
Interactive Map)

317.

BMÇMS
Sekretaryas
(Secretariat of the
UNCCD)

318.

Boğaz
(Gorge)

Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansna, dokümanlarn
hazrlanmas, toplantlarn düzenlenmesi dahil hizmetleri sağlama görevini
yüklenen ve kurumsal olarak Birleşmiş Milletlere bağl olan, İdari Sekreter
ve personeli.
Yamaçlar dik, bazen kayalk olan derin ve dar nehir vadisi.
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Bonitet

Orman ekosisteminde yetişme ortamnn verimliliği.

(Site quality
site index)
320.

Borç

Geri ödemesi gereken finansal transferler.

(Loan)
321.

Boşaltm
(Discharge)

322.

Boşaltma kanallar
(su yollar)
(Discharge
channels)

323.

Botanik

Bir drenaj sistemindeki belli bir noktadan birim zamanda geçen (boşaltlan)
suyun hacmi, örneğin saniyede m3 olarak ifade edilen akş, özellikle sv akş
oran.
Toprak koruma sistemi içerisinde; tesviye eğrilerine paralel tarm alanlarnda,
terasl arazilerde, çevirme teraslarda ve sulanan sahalarda, yüzey akş
sularn, erozyon olmayacak bir hzla, uygun bir boşaltma ayağna taşyan
tesislerdir. Su yollarnn boyutlar genelde 10 ylda gelmesi muhtemel en
yüksek maksimum yağşa göre hesap edilmektedir.
Bitki bilimi.

(Botany)
324.

Botanik
kompozisyon

Bir bitki birliği içinde onu oluşturan bitki türlerinin yüzde oranlar.

(Botanical
composition)
325.

Boyuna kumul

Srtlar hakim rüzgar yönüne paralel olarak uzanan kumullar.

(Longitudinal
dune)
326.

Boz esmer
podsolik toprak
(Gray brown
podsolic soil)

327.

Boz orman toprağ
(Gray forest soil,
gray wood soil)

İnce, orta derecede koyu renkli A1 horizonu ve grimsi kahverengi A2
horizonunu, yüksek baz yüzdesine sahip olup önemli miktarda A2'den
taşnmş bulunan silikat killerinin izlediği B horizonunu içeren bir zonal
büyük toprak grubu.

Açk renkli ağarmş bir A2 horizonu üzerindeki ince bir A1 horizonu, nispeten
yüksek baz yüzdesine sahip olup, A2'den dikkati çekecek miktarda taşnmş
silikat killerini içeren B horizonuna sahip topraklardan ibaret zonal bir büyük
toprak grubu.
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Bozkr
(Steppe)

1) Tropik bölgeler dşndaki kurak-lman bölgeler içinde geniş alanlarda
yaylş gösteren, ağaçsz, özellikle ksa ot örtüsüne sahip çayr formasyonu.
2) Ağacn yetişmesi için yeterli yağşn olmadğ yerlerde kurak mevsimin
başlamas ile yaşamsal faaliyetlerini tamamlayarak sararan ot topluluğu. İç
Anadolu'da Tuz Gölü çevresinde ve Güneydoğu Anadolu'nun güney
kesiminde görülen bozkrlar gibi.
3) Yağşn ağaç yetişmesine yeterli olmadğ kurak ve yar kurak bölgelerde
yer alan, çoğu otsu, yaz başndan itibaren sonbahar sonuna kadar çoğu yaşam
döngüsünü tamamlayan bitki topluluğu.

329.

Bozuk makilik
(Degraded
maquis)

330.

Bozuk orman
(Degraded forest)

331.

Bozuk orman
rehabilitasyonu
(Rehabilitation of
degraded forest)

332.

Bozulan alan
(Degraded land)

333.

Böcek
(Insect)

334.

Böcek öldürücü
(pestisit)
(Pesticides)

Franszcadan gelen bir terim olup, toprağn erozyonla aşr derecede kayba
uğrayp kayalarn yüzeye çktğ, bozulmuş (degrade olmuş) makilikleri ifade
eder. Bozuk makiliklere İspanya'da "Tomillares", Yunanistan'da "Phrygana"
ad verilmektedir.
İnsan faaliyetleri nedeniyle, o sahadaki doğal bir orman tipine nazaran, yap,
işlev, tür bileşimi (kompozisyonu) veya verimlilik açsndan kayba ve
bozuluma uğramş sekonder orman. Bozuk orman sahasndan ürün ve
hizmetlerin sağlanmasnda azalma meydana gelmekte ve bu sahalar biyolojik
çeşitliliğin sadece kstl bir bölümünü muhafaza edebilmektedir. Bozuk
orman alanlarnn biyoçeşitliliği çoğunluğunu alt tabaka örtüsünde yer alan
odun dş bileşenler oluşturmaktadr.
Bozuk veya verimsiz orman alanlarnda mevcut türlerden gerekenlerin
korunmas, aşlanmas, canlandrma kesimi, boşluk alanlara ormanlarda tabii
olarak yetişen türlerin ekimi ve bu türlerin aşl veya aşsz fidanlarnn
dikimi.
İnsanlarn neden olduğu süreçler nedeniyle doğal yap ve verimliliğinin bir
bölümünü kaybetmiş alan.
Eklembacakllardan alt bacakl, çok kanatl ve vücutlar baş, göğüs ve karn
olmak üzere eklemli üç parçadan meydana gelen hayvanlar.

Hastalk ve zararllarn etkileri önleyen, azaltan veya yok eden kimyasal ve
biyolojik bir etken (virüs, bakteri, dezenfektan, gibi). Söz konusu zararllar,
böcekler, bitki patojenleri, otlar, kuşlar, memeliler, balklar, nemotodlar ve
mikroplar olabilir. Pestisitlerin bazlar sağladklar yararlar dşnda baz
olumsuz etkilere (örneğin, insanlar üzerinde zehirleyici etkilere) de sahip
olabilirler.
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Bölge
(Region)

336.

Bölgesel Ekler
(Regional
Annexes)

337.

Bölgesel
Ekonomik
Entegrasyon
Örgütü (BEEÖ)

Bir veya daha fazla doğal özelliği veya insan faaliyetleri itibariyle
çevresindeki sahadan ayrlan bir alan. Bölge ayrmnda, kültürel, ekonomik,
morfolojik, doğal, fizyografik ve politik ölçütler kullanlr. Coğrafi bölge,
iklim bölgesi, ekolojik bölge gibi. Bölge içinde yeryüzü şekilleri, iklim, gibi
farkllklara dayal olarak alt bölgeler de ayrlabilir. Örneğin Göller Bölgesi
Akdeniz bölgesi içinde bir alt bölgedir.
BMÇMS'nin uygulanmas ile ilgili olarak mevcut beş adet bölgesel ek,
Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler, Kuzey Akdeniz ve Orta ve Doğu
Avrupa bölgelerini kapsamaktadr.
Belli bir bölgedeki bağmsz devletler tarafndan oluşturulan ve bu sözleşme
ile düzenlenen konularda yetkili olan ve kendi usulleri uyarnca bu
sözleşmeyi imzalamaya, onaylamaya, kabul etmeye ve uygun görmeye veya
sözleşmeye katlmaya yetkilendirilmiş olan bir örgütü ifade eder.

(Regional
Economic
Integration
Organization
(REIO))
338.

Bölgesel eylem
plan (BEPl)

Bölge düzeyinde durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde
hazrlanan plan.

(Regional action
plan (RAPl))
339.

Bölgesel eylem
program (BEP)
(Regional action
programme
(RAPr))

340.

Bölgesel gruplar
(Regional groups)

Etkilenen taraf ülkelerin istişare ve işbirliği ile ulusal programlarnn
uyumlulaştrlmas ve verimliliğinin arttrlmasna katk sağlamak amacyla
bölgesel düzeyde hazrlanan eylem programlardr. 10’uncu madde
hükümleri, gereken değişikliklerle bölgesel programlara da uygulanacaktr.
Bu işbirliği, snrlar ötesi doğal kaynaklarn sürdürülebilir yönetimi, bilimsel
ve teknik işbirliği ve ilgili kurumlarn güçlendirilmesi için üzerinde mutabk
kalnmş müşterek programlar da içerebilir.
BMÇM kapsamnda, beş bölgesel grup tesis edilmiş olup, bu gruplar
gündemdeki konular tartşma, büro üyelerini ve diğer elemanlar seçme
görevlerini yürütürler. Bunlar, Afrika, Asya, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve
Karayipler (GRULAC), Bat Avrupa ve diğer gruplardr (WEOG).
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Bölgesel İşbirliği
Ağlar (BIA)
(Regional
Cooperation
Networks (RCN))

342

Bölgesel
koordinasyon
birimi
(Regional
coordinating unit
(RCU))

343.

Bölgesel teşkilat

344.

Brüt erozyon

BMÇMS uygulamalar çerçevesinde belli konularda katk sağlamak
amacyla, etkilenen ülkeler tarafndan bölgesel düzeyde tesis edilen işbirliği
ağlardr.

Taraf ülkeler tarafndan, bilgi toplama, tematik ağlar geliştirme, işbirliğini
teşvik etme, ulusal, alt bölgesel ve bölgesel eylem planlarnn hazrlanmas,
müzakeresi ve uygulanmas çalşmalarn destekleme ve koordine etme
amacyla tesis edilen mekanizmalar.

Belli coğrafi veya jeopolitik snrlar içindeki devletler ve kuruluşlar arasnda
politik ve ekonomik entegrasyon ve diyaloğu, ayrca diğer bölgesel
(Regional
teşkilatlarla eşgüdüm ve işbirliğini güçlendirmek amacyla tesis edilen
organization (RO))
teşkilatlardr.
Bir havzada arazi yüzeyi ve kanallardan meydana gelen toplam erozyon.

(Gross erosion)
345.

Brüt yeşil milli
ürün (YBMG)
(Green Gross
Domestic Product
(GGDP))

346.

Bugünkü net değer

347.

Buharlaşma

Bir ülkenin geleneksel brüt milli gelir hesaplamalarnn, çevresel sonuçlarn
da dikkate alnmas suretiyle belirlenmesine dayal bir ekonomik büyüme
göstergesi. YMBG, biyolojik çeşitlilik kaybnn parasal değerlerinin
hesaplanmas ve iklim değişikliğin maliyetlerinin dikkate alnmas suretiyle
belirlenir.

Bir projenin değişik yllarnda elde edilecek net faydalarn bugüne
indirgenmiş değerleri toplam. Bir kaynağn kullanm ile elde edilen net
(Net present value)
faydalarn bugüne indirgenmiş değeri.

(Evaporation)

Yeryüzünden suyun scaklk etkisiyle buharlaşmasdr. Suyun atmosfere
buhar halinde geçişini, havann scaklğ, hava içinde bulunan su buhar ve
basnç durumu etkiler. Kuru havada scaklk artkça buharlaşma da artar,
hava doygun hale geldiğinde buharlaşma durur. Hava basnc artkça
buharlaşma artar. Rüzgar ve yükselti de buharlaşmay artrr. Havadaki su
buhar, terleme ve buharlaşmay etkilediğinden bitkiler için son derece
önemlidir.
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Buharlaşma
1) Bitkilerin kökleri ile aldklar suyu yapraklarndaki stomalarndan buhar
(bitkilerde terleme) halinde atmosfere vermeleridir. Bitki ile çevresindeki hava arasndaki nem
açğnn yarattğ gerilim sonucunda bitki, çevresine su verir. Evaporasyon ve
(Transpiration)
transpirasyonun birbirinden ayrlarak ölçülmesi zor olduğu için birleştirilerek
evapotranspirasyon terimi kullanlmaktadr.
2) Suyun bitkiler tarafndan alnarak su buhar halinde atmosfere
döndürülmesi süreci. Evapotranspirasyon ise transpirasyon (terleme) ve
evaporasyonun (buharlaşma) her ikisi tarafndan beraberce atmosfere olan su
kaybn ifade eder.

349.

Buharlaşma
potansiyeli
(buharlaşma
kapasitesi)

Mevcut atmosferik koşullar altnda, kimyasal olarak saf ve etrafn çeviren
atmosfer scaklğndaki bir su yüzeyinden meydana gelen buharlaşma
miktar.

(Evaporation
potential,
evaporative
capacity)
350.

351.

Buharlaşma ve
terleme

1) Bir arazideki suyun belli zamanlarda yüzeyden buharlaşmas ve bitkilerin
terleme suretiyle su kaybn kapsayan bileşik bir olaydr.

(Evapotranspiration)

2) Suyun yüzeyden buharlaşmasna evaporasyon, bitki yüzeyinden olan
buharlaşmaya ise transpirasyon denir. Evapotranspirasyon, bitki ve topraktan
olan buharlaşmann tümünü ifade eder.

Buluş (yenilik,
inovasyon)

1) Bir değer artşn veya bir sorunun çözümünü yeni bir yolla sağlayan
süreç. Bir ürün, fikir veya yaklaşmn yenilik olarak nitelendirilebilmesi için
daha önce uygulanmamş olmas, amaca ulaşma açsndan yararl ve maliyet
etken olmas, pilot uygulamalar neticesinde kantlanmş bulunmas gerekir.
Yenilikler teknoloji, kalknma yaklaşmlar, kurumsal düzenleme, finansal
araçlar veya mekanizmalar alanlarnda olabilir.

(Innovation)

2) Belli bir alanda yenileşmeye, ilerlemeye yönelik olarak yaplan işlem ve
değişiklik. Yeni buluş.
352.

Bulut çatlamas
(Cloud burst)

Olağanüstü şiddette, ksa süreli ve genellikle küçük bir sahada meydana
gelen yağmur sağanağ.
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Buzul (glasye)
(Glacier)

354.

Buzul erozyonu
(Glacier erosion)

355.

Büro (BMÇMS
Bürosu)
(Bureau (Bureau
of UNCCD)

356.

Bütünsel yaklaşm
(ekoloji)

Bir sahay kaplayan, kar ve yağşn erimeyi aştğ bölgelerde meydana gelen
ve dağ ve vadilerin eğimine uygun olarak yavaş hareket eden buz kütlesi.

Yüksek dağlk arazideki derelerde, çeşitli zamanlarda oluşmuş ulunan
buzullarn (glasyelerin) ksm ksm ve yavaş yavaş aşağlara doğru yürümesi
srasnda beraberinde moren denilen çeşitli büyüklükte materyal kitlelerini
sürüklemesi ile meydana gelen aşnma ve taşnma olay.
Taraflar Konferansnn işlerini yürütmekten sorumlu yapdr. Üyeleri mevcut
beş bölgesel grup tarafndan seçilir. Büro, bir başkan, 9 başkan yardmcs ile
Bilim ve Teknoloji Komitesi Başkanndan oluşur.

Doğadaki ilişkileri, etkileşimi ve insan faaliyetlerini tek tek ele almak yerine
bir bütün olarak görmeyi amaçlayan yaklaşm şekli.

(Holistic
approach)
357.

Büyük oyuntu

Derinliği 4,5 m'den daha fazla olan oyuntu.

(Large gully)
358.

Büyük toprak
gruplar

Esasa ait temel karakterleri ayn olan topraklar içine alan grup. Örnek olarak
çernozyem, gri kahverengi, podzolik ve podzol topraklar gösterilebilir.

(Main soil groups)
359.

Büyük yaşam
kuşaklar (biyom)
(Major life zones)

360.

Büyüme
(bitkilerde)
(Growth (in
plants))

Dünya üzerinde makro iklimlerin tropik, sub-tropik, serin lman, soğuk
lman, boreal (kutupsal) hüküm sürdüğü geniş coğrafi bölgelerde yaşayan,
benzer ekolojik isteklere, toplum yapsna ve tür birleşimine sahip canllar
toplumu veya yaşam birlikleri.
Bir bitkinin boyutunda geriye dönüştürülmesi mümkün olmayan artştr.
Büyüme, hücrelerin bölünme suretiyle saylarnn artmas ve bunu takiben
hücre boyutundaki artşla meydana gelir. Hücre bölündüğünde ana hücrenin
yars boyutunda olacağ için kendi başna büyümeyi sağlayan bir olay
olmayp, asl büyümeyi, bölünen hücrenin genişleyerek ana hücre boyutunu
alma süreci sağlar.
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Büyüme devresi
(Vegetation
period)

362.

Büyüme halkas,
artm halkas
(Growth ring)

363.

Büyüme mevsimi
(Vegetation
season, growing
season)

Bitkilerin tomurcuklarn patlatmasndan yapraklarn dökerek yaşamsal
faaliyetlerini tamamlamasna kadar geçen süre. Bu devre içinde bitkiler
gelişimlerini sürdürür.

Ağaçlarda büyüme mevsimine dayanarak meydana gelen yllk büyüme
miktarlarn gösteren halkalar. Bunlarn ağaç gövde ve dallarnn enine
kesitlerinde görülmesi mümkündür.

Bitkilerin, scaklk ve yağş isteklerine bağl olarak belli bir yerdeki büyüme
dönemi. Orta kuşakta don olaylarnn sona ermesiyle başlar ve sonbaharda
günlerin ksalmas ve soğuğun düşmesiyle sona erer. Büyüme mevsimi nemli
ve scak bölgelerde yl boyu devam ederken, kuzey enlemlerde ve yüksek
yerlerde 8-10 haftaya kadar düşebilir.
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C
364.

C horizonu
(C horizon)

365.

CAM bitkileri
(CAM plants)

366.

Canl çevre öğeleri

Genel olarak biyolojik aktiviteden ve toprak oluşumu olaylarndan nispeten
az etkilenmiş olan ve A ve B horizonlarna özgü tanmlama özelliklerinden
yoksun bulunan bir horizon. Bu horizon, A ve B horizonlarnn oluştuğu
materyale benzeyebilir veya benzemeyebilir.
Karbondioksit tutumunu (fiksasyonunu), depoladğ suda yaparak kullanan
kuraklğa dayankl sukulent bitkiler. Kurak ortamda yetişen ya da bu
ortamlar seven kaktüs gibi gövdesinde su biriktiren bitkiler, gece scaklğn
düşmesi ile stomalarn açarak karbondioksiti alr ve organik asitlerle
birleştirir. Gündüz ise stomalarn kapatarak suyu tutarlar. Bünyesinde aldğ
karbondioksiti fotosentezde kullanr.
Bkz. Biyotik faktörler.

(Biotic factors)
367.

Canl çit
(Living hedge)

368.

Canl materyal ile
kumul
stabilizasyonu

Özellikle tarla kenarlarnda ve fidanlklarda, rüzgâr zararlarna veya diğer
müdahalelere engel olmak için sralar halinde dikilen ve genellikle yerden
itibaren sk dal yapan bitkilerin oluşturduğu çit.
Otlandrma veya çallandrma ile kunul stabilizasyonu.

(Dune stabilization
with live
material)
369.

Canl organizma
(Living organism)

370.

Mikroorganizma, steril organizma, virüs, virion ve viroidler de dâhil olmak
üzere genetik materyali çoğaltabilen, aktarabilen herhangi bir biyolojik
varlk.

Cansz materyal ile Önlem alnacak kunul yüzeyini çal ile kapatma veya örme, perde oluşturma
kumul
(kurma) ve kazklarla sahay küçük karelere bölme.
stabilizasyonu
(Dune stabilization
with dead
material)
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Cazibe sulamas
(Gravity
irrigation)

372.

Cep teras
(Pocket terrace)

373.

Coğrafi bölge
(Geographic area)

374.

Sulama suyunun tarla yüzüne dağtlmasnda sadece arazi eğiminden
faydalanlarak yaplan sulama.

Cep teraslar, eğimin çok fazla (>%80) olduğu, diğer teras sistemlerinin
uygulanamadğ, genellikle karstik, taşl arazilerde zeytin, Antep fstğ
yetiştirildiği veya normal eğimde orman ağaçlandrmasnn yaplacağ ve
ayn zamanda erozyonun önleneceği arazilerde kurulur. Cep teraslarda ağaç
dipleri, çanak biçiminde açlarak, yüzey sulardan bitkinin daha çok
yararlanmas sağlanr. Arazide taş bulunursa, açlan dolgu ksmlarnn önüne
duvar örülür.
Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler itibariyle snrlar içinde benzerlik
gösteren geniş alanlara coğrafi bölge denir.

Coğrafi bilgi
sistemi (CBS)

1) Konumsal verilerin saysal olarak toplanmas ve analiz edilmesini
sağlayan teknikleri ve metotlar kullanan, uydulardan alnan görüntülerin ve
hava fotoğraflarnn bilgisayarda değerlendirilmesi ile ilgili bir çalşma alan.
(Geographic
Coğrafi bilgi sistemi yardmclğ ile birçok coğrafi öğe değerlendirilerek
Information system
uygulamaya yönelik şekilde ortaya konur. Örneğin, tarm alanlar
(GIS))
belirlenerek buradaki ürün çeşitleri ve olas üretim değerleri, orman
kaynaklarnn nitelikleri belirlenir, akarsu, göl ve denizlerin kirlilik durumu
ortaya çkarlr, arazi bozulum durumu (erozyon, bitki örtüsü tahribat)
saptanr.
2) Dünya üzerindeki karmaşk sosyal, ekonomik, çevresel gibi sorunlarn
çözümüne yönelik mekâna/konuma dayal karar verme süreçlerinde
kullanclara yardmc olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin
toplanmas, depolanmas, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulamas
ve sunulmas fonksiyonlarn yerine getiren donanm, yazlm, personel,
coğrafi veri ve yöntemler bütünüdür. CBS, genel bir kavram olup; çeşitli
kullanm alanlarna ve tematik konulara yönelik olarak geliştirilen CBS
uygulamalar vardr. Bu CBS uygulamalar, Kent Bilgi Sistemi, Orman Bilgi
Sistemi, Karayollar Bilgi Sistemi, Arazi Bilgi Sistemi, Tapu ve Kadastro
Bilgi Sistemi, Lojistik Bilgi Sistemi, İç Güvenlik Bilgi Sistemi, Araç İzleme
Bilgi Sistemi, Trafik Bilgi Sistemi, Kampus Bilgi Sistemi, Deprem Bilgi
Sistemi, Harita Bilgi Sistemi, gibi şekilde adlandrlr.
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Coğrafi kuşak
(coğrafi bölge)
(Geographic zone)

376.

CORINE Program
(CORINE
Program)

377.

Cüce çallar
(Dwarf shrubs)

Yeryüzünün, enlem derecelerine göre ve iklimsel farkllklar itibariyle ayrlan
beş ana bölgesi olup, bunlar: (i) kuzey kutup dairesinin üstünde yer alan
Soğuk Kuzey Zonu (yeryüzü alannn % 4.12'sin' kaplar); (ii) kuzey kutup
dairesi ile yengeç dönencesi arasnda yer alan Kuzey Ilman Zonu (% 25.99);
(iii) tropik daireler arasnda yer alan Çok Scak Bölge (%39.78); (iv) oğlak
dönencesi ile Antarktik daire arasnda yer alan Güney Ilman Zonu (%25.99);
ve (v) Güney Antarktik dairesinin güneyinde yer alan Güney Soğuk Zonu (%
4.12)'dur.
Çevre ile ilgili bilgilerin koordinasyonu anlamna gelen "Coordination of
Information on the Environment" ifadesinin ksaltlmşdr. 1985 ylnda
Avrupa Birliğinin girişimi ile tesis edilmiştir. Corine veri tabanlar ve birçok
program EEA tarafndan devralnmştr. Bunlardan biri 44 farkl snf
kullanarak gerçekleştirilen arazi örtüsü envanteri olup bu çalşma ürünü
olarak üretilen 1:100000 ölçekli harita Avrupa alanlarnn büyük ksmn
kapsamaktadr. Halen bu model kullanlarak: (i) toprak aşnm duyarllğ
(erodibilite: ayn koşullar altndaki topraklarn erozyona karş nispi
duyarllğ); (ii) aşndrc etken (Erosivity); (iii) topoğrafik durum ve (iv)
bitki örtüsü göstergelerine dayal “Erozyon Risk Değerlendirmesi”
çalşmalar yaplmaktadr.
Toprak yüzeyinden itibaren dallanan, gövde ve tepe ayrm olmayan,
yetişkin yaşta ancak 0.5 m yüksekliğe kadar boy yapabilen bir gelişim
formuna sahip odunsu bitkiler.
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Ç
378.

Çakl
(Gravel)

379.

Çal

2 mm'den daha büyük, yuvarlak tanelerden oluşan, çimentolaşmamş taş
parças.
Bkz. Ağaççk.

(Shrub, scrub,
bush)
380.

Çal demetli canl
eşik

Sürgün verme özelliği olan türlerden hazrlanan kazklarn arkasna 20-30 cm
çapl dal demetleri üst üste konarak yaplan eşik.

(Live brush sill)
381.

Çal demetli çit
(Brush fence,
brush (barrier)

382.

Çal demetli çit
teras
(Brush fence
terrace)

383.

Çal demetli teras
(çal demetli seki)
(Terrace enforced
with brush
bundles, brush
terrace)

Çeşitli boydaki çallarla, kazklar aras mesafe 0,5 m şekilde, 1-2 m aralkl
sralar halinde yaplan çit.

Çürük yamaçlarn stabil hale getirilmesinde kullanlan metotlardan biridir.
Sralar arasndaki mesafe, örme çitte olduğu gibi, 1-2 metredir. Yalnz, örme
söz konusu olmadğndan, iki kazk arasndaki mesafe biraz daha fazla
olabilir. Çal demetleri tesisinde kazklar aras mesafe 0.50 m. olarak kabul
edilebilir. Bölgeden sağlanan çeşitli boydaki çal ve çrplar toplanarak
demetler haline getirilir. Çaklan kazklarn üst ksmna bir hendek açlarak
demetler yerleştirilir. İklim şartlar uygun ise kazklar sürgün veren cinsten
olmaldr. Kazk çakma ve demetlerin yerleştirilmeleri tamamlandktan sonra
çal demetleri sralarnn alt ve üst ksmna yöreye uygun ve hemen kök
yapabilen buğdaygil ve baklagil yem bitkileri ekilmelidir. Ayrca, sra
aralarna da dikimi uygun fidanlarla ağaçlandrma yapmaldr.
1) Bu teraslar meyilli, rüzgâr erozyonuna duyarl, ince kumlu yapda, ince
materyalin taşndğ yamaçlarn stabil hale getirilmesinde kullanlr. Bu
amaçla, yamaçta kaz tabanna ters meyil verilerek bir hendek açlr. Bu
hendek içersine civardan temin edilen her türlü dallar demetler halinde uçlar
toprak dşnda kalacak şekilde yatrlr. Daha sonra, bu terasn üzerine toprak
çekilerek bir gradoni tipi terasa dönüştürülür, toprak skştrlarak % 35-40
meyil verilir. Daha sonra açlan çukurlara fidanlar dikilir.
2) Yamaçlarda rüzgâr erozyonuna karş demet halindeki çal ve dallarla
yaplan ve daha sonra gradoni tipi terasa dönüştürülen seki.
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Çal demetli toprak Ard ardna gelen 20 cm kalnlğnda çal ve 10 cm kalnlğnda toprak katlar
eşik (çal demetli
ile yaplan sedde. Derenin toprak sedde yaplacağ yeri, çal demetleri
toprak sedde)
uzunluğunda (0.60-0.70 m.), temel kazs gibi derin olmayacak fakat sadece
mansaptan menbaya doğru %10 meyilli bir şekilde düzeltilir. Düzeltilen
(Brush earth dam)
zemin üzerine çallar 20 cm yüksekliğinde dere akş istikametinde serilir.
Dallarn kaln uçlar memba tarafna, ince uçlar mansap tarafna bakacak
şekilde yerleştirilir. Üzerine 10 cm yüksekliğinde toprak serilerek iyice
skştrlr, tekrar 20 cm. çal demeti serilir, yine 10 cm toprak serilerek
skştrlr, istenen seviyeye kadar bu işlem tekrarlanarak en üst ksmdaki
toprak skştrldktan sonra, orta ksmnda suyun akacağ yere taş kaplama
yaplr. Ayrca diğer eşiklerde olduğu gibi seddenin menba taraf mutlaka
toprakla doldurularak skştrlr.

385.

Çal eşik
(Brush drop)

386.

Çal meralar
(Shrub pastures)

387.

Çallk
(Brushland)

Oyuntu veya dere yatağ üzerine enine döşenen çal veya dallarn kazk veya
telle bağlanp sağlamlaştrlmas ile inşa edilen ve düşü yüksekliği 0,5 m'yi
aşmayan eşik.
Hayvanlarn yem ihtiyacn karşlayan çallklar. Makilikler bunlara örnektir.
Yazn yeşil kalan çallar hayvanlara yem temin eder.

1) Sk olarak bir araya gelmiş bulunan ksa boylu, çallaşmş ağaç toplumu
veya ksa boylu çallar ile çallaşmş ağaçlarn birlikte oluşturduğu sk bir
bitki toplumudur. Genellikle 2 m'ye kadar ksa boylu çallar tarafndan
oluşturulur.
2) Olgunluk aşamasnda 0.5 ile 5 m arasnda boylanan çoğunlukla odunsu
bitkilerden oluşan toplum. Maki ve garig birer çal toplumu olarak dikkate
alnabilir.

388.

Çamur
(Mud)

1) Killi ve balçk bünyede toprak ve materyallerin su ile doygun hale
gelmesi:
2) Körfez, göl, lagün ve okyanuslarn derin kesimlerinde biriken sulu, killi
veya milli pekişmemiş tortul.

389.

Çamur akş
(çamur seli)
(Mudflow)

1) Fazla miktarda su ihtiva etmek suretiyle akc hale gelen çeşitli tane
büyüklüğünde ve homojen olmayan materyalin çoğunlukla eski bir mecray
takiben akmas. Bu olaya, çamur seli, çamur çğ da denir.
2) Oldukça hzl çamur akm. Bu seller oyuntular ve akarsu vadilerini takip
ederek oldukça uzak mesafelere uzanabilirler. Hzlar çamur çğlarna göre
daha yavaş olup daha düşük meyilli yamaçlarda, örneğin yar kurak

- 65 bölgelerde yüzeyde engellerin bulunmadğ ve bitki örtüsü tarafndan
korunmayan yerlerde görülürler.
390.

Çamur taş
(Mud stone)

391.

Çamur yağmuru

Çoğunlukla killi malzemeden oluşan, tabakalaşma göstermeyen sertleşmiş
tortul kaya.

Yağmur sularnn bulank ve çamur görünümlü yağmas.

(Mud-rain)
392.

Çayr
(Meadow,
grassland)

393.

Çayr bozkr
(Meadow steppe)

394.

Çayr stepleri
(Grass steppe)

395.

Çayr toprağ
(Prairie soil)

396.

Çerçeve
(Framework)

397.

Çernozyem
(Chernozem)

Taban suyunun nispeten yüksek olduğu yerlerde görülen, hayvan otlatma
ve/veya hayvan yemi üretimi amacyla kullanlan, çoğunlukla yllk ve çok
yllk otsu bitkilerin yetiştiği, toprağ sürülmeyen araziler (dar anlamda).

Bozkrlara göre nemlilik koşullarnn biraz daha iyi olduğu, uzun boylu
bozkr bitkileri ve çayr otlarndan oluşan otlak.

Ağaçsz, ksa boylu ve belirli derecede kuraklğa dayankl otlarn hakim
olduğu alanlar. Doğu Avrupa ve Sibirya stepleri, Kuzey Amerika'daki
preriler, Doğu Arjantin'deki pampalar bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu
steplerin çoğunda lös topraklar hakimdir.
Genellikle profilinde birkaç çeşit toprak bünyesi bulunan ve kalsiyum
karbonat birikmesine uğramş, önemli bir horizonu olmayan, çernozyem
topraklarna benzer ise de üst toprağ koyu kahverengi olan, rutubetli mutedil
bölgelerde çayr örtüsü altnda gelişmiş toprak.
Plan ve programlar için üst düzeyde ortak bir amaç ve istikamet oluşturan bir
yap.

1) Kaln siyah veya siyaha yakn renkli, organik maddece zengin, yüksek
miktarda değişebilir kalsiyum içeren A horizonuna ve bunun altnda daha
açk renkli A-C geçit horizonu ve daha altta kalsiyum karbonat biriktirme
zonana sahip bulunan, serin yar nemli bir iklim koşulunda uzun ve orta
boylu mera vejetasyonu altnda oluşan büyük toprak grubu.
2) Orta kuşağn yar nemli alanlarnda uzun boylu çayr vejetasyonu altnda
gelişmiş toprak. Yeni toprak snflandrma sistemine göre yumuşak
(Mollisol) toprak snfna dahil edilen bu topraklara ayn zamanda "kara
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parçalanmasndan dolay üst toprak organik maddece zenginleşerek koyu
renk almştr. Üst topraktan ykanan karbonatlar B horizonunun alt ve C
horizonunun üst ksmnda birikmiştir. Besin maddesince zengin ve tarma
uygun topraklardr.
398.

Çeşitlilik

Bir örnekteki değişik elemanlarn değişkenliği ve nispi bolluğu.

(Diversity)
399.

Çevirme hendeği
(saptrma hendeği)
(Diversion ditch,
diversion channel)

1) Su toplama alanndan sel oyuntularna akan ve bunlarn büyümelerine yol
açan yüzey akş sularn çevirip sel oyuntusuna girmesini engelleyen ve başka
bir kanala aktlmasn sağlayan hendek. Bu hendekler, 2-4 dekar yağş
alanna sahip oyuntularda başar ile kullanlmaktadr. Çevirme hendekleri,
yalnzca oyuntuya gelen sular önlemek için kullanlmaz, fazla yüzeysel
sularn ve sedimentin zararlarndan herhangi bir snaî tesisi veya tarm
arazilerini korumak için de tesis edilirler. Ayrca, gelen sular toplayan dere
veya boşaltma kanallarnn sular bir gölette toplanyorsa bu sulardan sulama
suyu olarak da yararlanlabilir.
2) Alt meyillerdeki arazileri ve buralarda yürütülen çalşmalar korumak
amacyla yüzeysel akş suyunu tutmak ve güvenli bir boşaltm yoluna
aktarmak için, yamaç meyline dik (çapraz) olarak tesis edilen toprak kanal.

400.

Çevirme teras
(Diversion terrace)

401.

Çevre
(Environment)

Bir teras sisteminden suyu saptrmak için veya baz amaçlarla suyu tabii
mecrasndan çevirmek için inşa edilen bir teras tipi.

1) Canllarn yaşamlar boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşlkl olarak
etkileşim içinde bulunduklar biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel
ortam.
2) Bir organizmann veya organizmalar toplumunun yaşamas, gelişmesi ve
evrimi üzerinde etkiye sahip faktörlerin yer aldğ biyotik ve abiyotik ortamn
bütünü. Çevre, ölçek olarak mikrokobik'ten küresel boyuta kadar değişebilir.
Çevre niteliklerine göre alt bölümlere de ayrlabilir. Örnek olarak denizsel,
atmosferik, karasal çevrelerden (ortamlardan) bahsedilebilir. Yaşayan her
canlnn kendi yaşam çevresine (ortamna) sahip olduğu düşünüldüğünde
çevrelerin says saylamayacak kadar çoktur.
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Çevre ahlak
(çevre vicdan,
çevre etiği)

Herkesin, yaşanabilir bir çevre yaratlmas ve bunun devam ettirilmesi için
bizzat sorumlu olduğunun bilincine sahip olmas ve bu hususta vicdanen
görevli ve zorunlu hissetmesidir.

(Environmental
ethics)
403.

Çevre bilinci
(çevre vicdan)
(Environmental
conscious)

404.

Çevre dostu teknik

Bireylerin veya toplumlarn çevreyle dengeli bir şekilde ilişkilerde
bulunabilmesi için sahip olmalar gereken davranş, tutum ve düşünce
şeklidir. Bunun temelinde, insanlarn çevreyi tahrip etmemesi gerektiğini
anlayp kavramas yer almaktadr.

Çevreye zarar vermeyen veya en az zarar veren teknoloji yöntemi.

(Environmentally
friendly technique)
405.

Çevre eğitimi
(Environmental
education)

406.

Çevre hukuku
(Environmental
law)

407.

Çevre kirliliği
(Environmental
pollution)

408.

Çevre korunmas
(Environmental
protection)

409.

Çevre sorunlar
(Environmental
problems)

İnsanlara, doğal, teknik ve sosyal bir çevredeki her türlü davranş ve
eylemlerinin sonuçlarn analiz edip, değerlendirilebilecek bilgiler
verilmesini ve yetenekler kazandrlmasn sağlayacak öğretim ve eğitimdir.
Bu eğitim ile çevre tahribatnn doğada ve insanlar üzerinde yapacağ
etkilerin değerlendirilmesi ile ilgili değer yarglar, normlar ve bilinçlenmeyi
sağlayacak bilgiler verilir.
Etkili ve genel bir çevre korumay amaçlayan hukuksal önlemler ve
düzenlemeler. Bunlar, kanun, tüzük yönetmelikler ile uluslararas anlaşmalar
kapsar.

Çevrede meydana gelen ve canllarn sağlğn, çevresel değerleri ve ekolojik
dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etki.

Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasn ve yok
olmasn önlemeye, mevcut bozulmalar gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve
geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalşmalarn bütünü.

Ekosistemler üzerinde insan müdahaleleri veya doğal etkenler nedeniyle
meydana gelen ve ekosistemlerin işlevlerini zorlaştran, azaltan veya
engelleyen etkiler.
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Çevre yönetimi
(Environmental
management)

1) İdarî, teknik, hukukî, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel araçlar
kullanarak doğal ve yapay çevre unsurlarnn sürdürülebilir kullanmn ve
gelişmesini sağlamak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde
belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmas.
2) Toprak, su ve hava gibi doğal kaynaklarn çevresel açdan kabul edilebilir
uygulamalar yoluyla kullanlmas.

411.

Çevresel açdan
sağlam yönetim
(Environmentally
sound
management)

412.

Çevresel adalet
(Environmental
justice)

413.

Çevresel bozulum
(Environmental
degradation)

414.

Çevresel değer
(Environmental
value)

415.

Çevresel döngü
(Environmental
cycle)

416.

Çevresel etki
değerlendirmesi

Tehlikeli atklar ve diğer atklarn insan sağlğ ve çevre üzerinde
yaratabileceği olumsuz etkilerin önlenmesini garanti altna alacak etkin ve
uygulanabilir önlemlerin gerçekleştirilmesi.

Çevresel yasalarn, kurallarn ve politikalarn hazrlanmas, uygulanmas ve
desteklenmesi süreçlerinde, tüm insanlarn, rk, renk, ulusal ve etnik köken
veya gelir durumlar itibariyle farkllklarna baklmakszn, adil muamele
görmeleri ve bu süreçlere yeterli şekilde dahil edilmeleridir. Çevresel adaletin
sağlanmas, her bireyin çevre ve sağlkla ilgili tehditlere karş eşit korumadan
yararlanabilmesine ve sağlkl bir çevreye sahip olmayla ilgili karar
süreçlerine eşit katlabilmesine bağldr.
Çevrenin, hava, su, toprak gibi kaynaklarnn zarara uğramas ve azalmas,
ekosistemlerin tahribat ve yaban hayatnn yok olmas gibi nedenlerle
bozuluma uğramas, arzu edilmeyen değişikliklerin meydana gelmesidir.

Bir toplumun, estetik, rekreasyon olanaklar ve kaynaklar gibi çevresel mal
ve hizmetlere atfettiği değerdir.

Elementlerin, çevrenin farkl bölümlerinde (hava, su, toprak, organizma,
gibi), farkl formlarda devaml olarak yer değiştirerek döndüğü bir doğal
süreç. Örnekleri arasnda, karbon, azot ve fosfor döngüleri ile su
döngüsünden bahsedilebilir.

1) Gerçekleştirilmesi plânlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve
olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da
çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için önlemlerin alnmas,
(Environmental
seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesi ve
impact assessment)
projelerin uygulanmalarnn izlenmesi ve kontrolü amacyla gerçekleştirilen
çalşmalar.
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ve alternatiflerinin analiz edilmesi süreci.
417.

Çevresel gösterge
(Environmental
indicator)

418.

Çevresel izleme
(Environmental
monitoring)

419.

Çevresel
maliyetler

Çevrede meydana gelen değişmeleri gösteren organizma veya fiziki faktörler.
Çevresel değişmede bitki örtüsünün uğradğ tahribat veya değişim, hava
bileşimindeki farkllaşma, topraklarn baz özelliklerini kaybetmesi veya baz
özellikler kazanmas dikkate alnarak çevrenin hangi yönden ne ölçüde
değişmeye uğradğ ortaya çkarlr. Çevresel etki değerlendirmesinde bu
göstergeler dikkate alnr.
Belli aralklarla, belirli süre herhangi bir çevresel bileşenin denetlenmesi,
gözlenmesi veya korunmas.

Çevre ve ekosistemleri olumsuz yönde etkileme bedeli.

(Environmental
costs)
420.

Çevresel
nedenlerle
göçenler

Mevcudiyetlerini ciddi şekilde tehdit eden ve yaşam kalitesini olumsuz
etkileyen doğal veya insan kaynakl belirgin bir çevresel bozulma nedeniyle
geleneksel yaşam alanlarn geçici veya devaml olarak terk eden insanlar.

(Environmental
refugees)
421.

Çevresel yönetim

Bkz. Çevre yönetimi.

(Environmental
management)
422.

Çğ
(Avalanche)

Bir yamaç üzerinde toplanan kar kütlesinin yeni yağan karlarla aşr
yüklenmesi (ağrlğnn artmas) veya yamaçla bağlantsnn zayflamas
halinde, herhangi bir hareket gücü ile dengesini kaybederek dağ yamacndan
aşağya doğru kaymas ve yuvarlanmas olaydr. Çğlar önlerine gelen
engelleri tahrip eder, beraberinde toprak, taş ve ağaçlar söker ve götürür.
Çğlar, kar çğ (snow avalanche), döküntü çğ (debris avalanche) ve kaya
çğ (rock avalanche) olarak snflandrlr. Çğlar genellikle doğal dengenin
bozulduğu alanlarda meydana gelir. Orman örtüsünün kaldrldğ yerlerde
kar çğlar, yamaç arazilerde yol geçirilen yerlerde döküntü ve kaya çğlar
meydana gelir.
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Çğ erozyonu
(Avalanche
erosion)

424.

Çkt
(Outputs)

Yağşn kar şeklinde düştüğü dağlk yamaçlarda biriken kar tabakalarnn
aşağya doğru hzla akmas esnasnda kat materyali yerlerinden koparp
aşağlara taşmas.
1) Kalknma faaliyetleri neticesinde meydana gelen ürünler, yatrm mallar
ve hizmetlerdir. Bunlar, sonuçlarn elde edilmesi ile ilişkili faaliyetlerin
meydana getirdiği değişiklikleri de kapsayabilirler.
2) Üretilen ürün ve hizmetlerin miktardr.

425.

Çplak arazi
(çplak alan)
(Bareland,
denuded land)

426.

Çplak köklü fidan
(Bare-rooted
seedling)

427.

Çplaklaşma
(Denudation)

428.

Çiçek
(Flower)

429.

Çiçek tozu
(Pollen)

430.

Çiçeklenme
(Blossom)

431.

Çiftçilik sistemi
(Farming system)

432.

Çiftçi
(Farmer)

Üzerindeki bitki örtüsünün, genellikle doğal ve insan kaynakl faktörlerin
ortak etkisi ile büyük ölçüde veya tamamen yok olduğu arazi. Denuded,
aşnma sonucu düzleşmiş arazi de denir

Köklerinin toprakl bir tüp veya kap içinde değil, çplak durumda olduğu
fidanlar. Bu fidanlar, uyku durumunda olan kökleri faaliyete geçmeden
mümkün olduğunca ksa zaman içinde dikilmeli ve o zamana kadar nemli
durumda tutulmaldr.
Arzn kat maddelerinin yağmur, don, rüzgâr, akarsu ve diğer etkenler tesiri
ile erozyona maruz kalmas ve böylece daha önce bitki örtüsüne sahip olan
tabakalarn çplaklaşmas ve aşnma suretiyle derinliklerinin azalmas.
Bir bitkinin, üreme organlarn taşyan, göz alc renklerle bezenmiş ve
genellikle hoş kokulu, sonradan meyve halini alan ksm.

Hücrelerin tetrad bölünmesi ile meydana gelen ve çiçek tozu keseleri içinde
bulunan üreme vastalar.

Çiçekli bitkilerin vejetasyon
patlayarak çiçeklenmesi.

dönemine

başlamasyla

tomurcuklarn

Bir çiftçi ailesinin, ürün seçimi, hayvanclk ve tarla dş faaliyetleri, gda
tüketimi dahil üretim ve tüketim ile ilişkili kararlarnn tümü.
1) Mal sahibi, kirac, yarc veya ortakç olarak devaml veya en az bir üretim
dönemi veya yetiştirme devresinde tarmsal üretim yapan müteşebbis.
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genellikle kendi geçimini sağlamaya yönelik üretimi yapar.
433.

Çiftlik
(Farm)

434.

Çiğ
(Dew)

435.

Çimentolaşma
(Cementation)

436.

Çimlenme

Modern teknolojiler kullanlarak bol miktarda tarmsal ürün ve hayvanlarn
yetiştirildiği ve işletme binalarnn bulunduğu büyük tarm alan.

Sabah veya akşam saatlerinde hava neminin üstü açk maddeler üzerinde
yoğunlaşmas ile meydana gelen su damlacklar.

Taneli kayaçlarn demirli, silisli ve /veya kireçli bir madde ile birbirine
yapşmas. Çimentolaşmayla miltaş, kum taş, konglemera ve puding gibi
taşlar oluşur.
Tohumun kabuğunu patlatarak uç verip gelişim sürecine başlamas.

(Germination)
437.

Parmak erozyonu
(Rill erosion)

1) Yüzey sularnn oyucu gücü ile toprak yüzeyinde gözle görülebilen,
eşyükselti (tesviye) eğrilerine paralel sürünle giderilebilen, (3-5) cm
derinlikte
oluklarn
oluşmasna
sebep
olan
su
erozyonu.
2) Yamaçlarda ve tarm alanlarnn eğimli kesimlerinde yüzeysel akşa geçen
sularn aşndrmas sonucu oluşan birbirine paralel olarak uzanan çizgisel
yarntlar. Bu yarntlar kumlu ve milli eğimli yamaçlarda ve sürülen
tarlalarda görülür. Yüzeysel akşa geçen sularn yamaçlardaki kumlu ve killi
malzemeleri kolayca taşmas parmak erozyonunun (rillerin) oluşumunu
sağlar. Yarntlarn uzunluğu bazen onlarca metreyi, derinliği 10 cm'yi bulur.
Suyun kanalize olmasn sağlayan riller zamanla oyuntulara dönüşür.
3) Birkaç cm'den 30 cm'ye kadar derinlikte çok sayda küçük oyuntu
kanallarnn oluştuğu bir erozyon süreci.

438.

Çizgi ot ekimi
(Linear grass
planting)

439.

Çoban
(Shepherd)

Eğimin çok dik ve yüzeysel taşnmann fazla olmadğ yamaçlarda tesviye
eğrilerine paralel olarak 25-30 cm aralkla ve 4-5 cm derinlikte açlan
çizgilere buğdaygil (Gramineae) veya baklagil (Leguminosae) bitkileri
tohumlarnn ekilmesi.
Krsal alanlarda koyun, keçi, sğr, manda gibi hayvanlar güdüp otlatan
kimse.
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Çoğaltma ve
yaygnlaştrma
potansiyeli

Yatrmlarn kamu kurumlar, donör kuruluşlar, özel sektör ve diğer
paydaşlar tarafndan tekrarlanabilme ve yaygnlaştrlabilme düzeyi
(potansiyeli).

(Potential for
replication and
scaling up)
441.

Çok amaçl proje
(Multipurpose
project)

442.

Çok kurak (hiper
kurak)

İki veya daha fazla amaç için planlanan, hazrlanan ve uygulanan proje.
Başlangçta bu amaçlardan sadece biri için tasarlanan ancak dolayl olarak
diğer amaçlar için de yararlanlan projeye de çok amaçl proje denir.

Aşr derecede kuraklk.

(Hyper arid)
443.

Çok şiddetli
erozyon
(Very severe
erosion)

444.

Çok tarafl
anlaşma

Toprağn, orijinal A ve/veya E horizonlarnn yahut eğer A ve/veya E
horizonlar kalnlğ 20 cm' den daha az ise, en üstteki 20 cm'nin tamamn
kaybettiği erozyon.

Üç veya daha fazla sayda bağmsz devletin taraf olduğu ve her bir tarafn
diğer taraflara karş eşit sorumluluklar taşdğ bir anlaşma.

(Multilateral
agreement)
445.

Çok tarafl çevre
anlaşmas
(Multilateral
environmental
agreement
(MEAs))

446.

Belli çevresel sorunlara karş alnacak tedbirler ve yürütülecek faaliyetlerle
ilgili olarak çok sayda devletin üzerinde uzlaştklar anlaşmalar, sözleşmeler,
protokoller ve kontratlardr. İkili ve çok tarafl anlaşmalar taraf ülkelere
izleyecekleri yollar konusunda rehberlik sağlarlar.

Çok yllk bitki

1) Yaşamlar iki yldan fazla olan bitkiler.

(Perennial plants)

2) Kök ve gövdeleri kş toprak altnda canl olarak geçiren, her vejetasyon
döneminde yeni sürgün vererek gelişen bitkiler.
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Çok yllk daimi
(dikili) tarm alan
(Permanent crop
land)

448.

Çok yllk otsu
bitkiler tarm alan

Arazi özelliklerine bağl kalmakszn, saylar, tür ve cinsine göre Bakanlkça
belirlenecek asgari sayda meyve, asma, fndk, fstk, gül, çay ve benzeri
çal, ağaç ve/veya ağaççk formunda, yöre ekolojisine uygun çok yllk
bitkilerin dikili olduğu tarm araziler.

Çok yllk otsu bitkilerin (yonca, korunga, şerbetçiotu vb.) ekilip
büyütüldüğü tarm alanlar.

(Perennial fodder
crop cultivation
area)
449.

Çorak arazi
(Krgbayr)
(Badland)

450.

Çoraklaşma
(Salinization)

Çoğunlukla yumuşak jeolojik materyallerin ciddi erozyona uğramas sonucu
oluşmuş karmaşk yarntlar, keskin çkntlar ve tepeler oluşturacak şekilde
parçalanmş araziler. Kötü arazi anlamna gelir, buna Krgbayr denir. Çorak
arazi aşr ve tuzlu maddelerden dolay bitkinin yetişmediği, ya da çok seyrek
olduğu arazidir.
1) Toprağn tuzlulaşmas ve alkalileşmesi (topraklarn sodyum elementiyle
zenginleşmesi sonrasnda pH değerinin 8.5'in ve değişebilir sodyum orann
da %15'in üzerine çkmas.
2) Toprakta tuz birikmesi süreci.

451.

Çöl
(Desert)

Yllk ortalama yağş miktarnn alçak ve orta enlemlerde 200 mm'nin altnda,
günlük scaklk değişiminin yüksek olduğu, bitki örtüsü bakmndan son
derece zayf kurak bölge. Bilimsel açdan çöl, drenaj sistemi, kayalarn
ayrşma derecesi, ekolojik topluluklar ve potansiyel tarm ürünleri verimi gibi
birçok ölçüte göre belirlenir. Çölün belirlenmesindeki en önemli faktör, nem
açğndan dolay oluşan kuraklktr. Gerçek çöller çok scak ve kurak
olduğundan bitki ve hayvan yaşam bakmndan fakirdir. Bitki örtüsünün
zayf olmas rüzgâr faaliyetinin artmasna ve buna bağl olarak kumul
hareketlerinin baskn olmasna neden olur. Kumullarn çoğu sabit olmayp
rüzgârlarn etkisiyle devaml olarak yer değiştirir. Çöller scak ve soğuk
çöller olarak ikiye ayrlr. Scak çöller sub tropikal bölgelerde ve orta kuşakta
karalarn iç kesiminde yer almakta olup bunlarn en önemlileri; Afrika’da
Büyük Sahra, Namibya, Asya'da Arabistan, Orta Asya’da Kzl kum,
Karakum, Gobi, Amerika’da Colorado çölleri ve Avustralya’nn orta ve bat
kesimlerindeki çöllerdir. Soğuk çöller yüksek enlemlerde kar ve buzullarla
kapl alanlarda yer alrlar. Buralarda da yağş çok düşük olup, çoğunlukla
liken, yosun gibi bitkiler yetişir.
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Çöl iklimi
(Desert climate)

453.

Çöl kabuğu
(Desert crust)

454.

Çöl kaldrm
(Desert pavement)

Tropikal ve Orta kuşakta yllk yağş miktar 200 mm'den az, yağş zaman
belirsiz, günlük scaklk oynamalar çok fazla olan iklim.
Çöl bölgelerindeki arazi yüzeylerinde yer alan ve kalsiyum karbonat, jips ve
diğer bağlayc bir materyalleri içeren sert bir katman.

1) Toprağn ince zerreleri rüzgârla uzaklaştrldktan sonra yüzeyde kalan
çakl, taş ve kayalardan oluşan kaba artk.
2) Scak çöllerde, aşnma sonucu ana kayann yüzeye çkmas veya ince
materyallerin taşnmas sonucu kalan cilal ve yasslaşmş taş yğnlar.
Çöllerdeki çakllar bazen kapilarite ile alt katlardan gelen veya üstten taşnan
çeşitli tuzlarn birikmesi ile çimentolaşmaya uğrayarak birbirlerine bağlanr.

455.

Çöl toprağ
(Desert soil,
desertic soil)

1) Boşluklarca zengin, çok ince açk yüzey horizonunun genellikle kalkerli
materyal tarafndan izlendiği bir zonal büyük toprak grubu. Kurak bölgelerde
çok seyrek çal vejetasyonu altnda oluşmaktadr.
2) Alt taraftan genellikle kireçli maddelerle ve çok kez de geçirimsiz bir
tabaka ile kesilmiş açk renkli üst toprağa sahip olan zonal bir toprak grubu.
Ilmandan serine kadar kurak iklimlerde son derece seyrek çal örtüsü altnda
gelişmiştir.

456.

Çölleşme
(Desertification)

1) Kurak, yar kurak ve kurak alt nemli (arid sub tropik) alanlarda iklim
değişimleri ve insan aktivitelerinin de dahil olduğu çeşitli etmenlerin
sonucunda oluşan “Arazi Bozulumu”dur. Çölleşme arazi bozulumunun son
safhas olup, çölleşen arazilerde biyolojik ve ekonomik verimliliklerde
devaml bir kayp meydana gelmektedir.
2) İklimsel değişiklikler ile fiziksel, biyolojik, siyasal, sosyal, ekonomik ve
kültürel etmenlerin ve bunlar arasndaki karşlkl etkileşimlerin sonucunda,
özellikle kurak, yar-kurak, kurakça-yar-nemli ve nemlice – yar-nemli
alanlar ile kuraklk/nemlilik özellikleri ne olursa olsun Akdeniz iklim
bölgelerinde oluşan arazi bozulmas ve ekolojik üretkenliğin azalmas
sürecidir.
3) Arazi bozulumu sürecinin en son safhas olup, arazinin biyolojik ve
ekonomik verimliliğinin devaml bir şekilde azalmas veya kayb olarak
tanmlanr. Birçok insan yaşamlar için en azndan ksmen bu arazilerin
verimliliğine bağml iken, söz konusu arazi bozulumu ve verimlilik kayb
büyük ölçüde ayn insanlarn arazi kullanm uygulamalarndan
kaynaklanmaktadr.
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Çölleşme ile
mücadele
(Desertification
combating)

1) Kurak, yar-kurak ve kurak alt nemli bölgelerdeki arazilerin
sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi ve kullanmnn sağlanmas için arazi
bozulumunun önlenmesi ve/veya azaltlmas, ksmen bozulmuş arazilerin
iyileştirilmesi ve çölleşmiş alanlarn iyileştirilmesidir.
2) Kurak, yar-kurak ve az yağşl alanlarda sürdürülebilir kalknma için
arazinin entegre olarak geliştirilmesinin bir parças olan ve (i).arazi
bozulmasn önlemeye ve/veya azaltmaya; (ii) ksmen bozulmuş arazinin
rehabilitasyonuna ve (iii).çölleşmiş arazinin geri kazanlmasna yönelik
faaliyetleri içerir.

458.

Çölleşme ile
mücadele altbölgesel ve
bölgesel eylem
programlar
(Sub-regional and
regional action
programs for
desertification
combating)

459.

Çölleşme ile
mücadele
sözleşmesi
(United Nations
Convention to
Combat
Desertification)

Etkilenen taraf ülkeler, ulusal programlarnn uyumlulaştrlmas,
tamamlanmas ve verimliliğinin arttrlmasna katk sağlayacak alt-bölgesel
ve/veya bölgesel eylem programlarn istişare ve işbirliği içinde
hazrlayacaklardr. 10’uncu madde hükümleri, gereken değişikliklerle altbölgesel ve bölgesel programlara uygulanacaktr. Bu işbirliği, snrlar ötesi
doğal kaynaklarn sürdürülebilir yönetimi, bilimsel ve teknik işbirliği ve ilgili
kurumlarn güçlendirilmesi için üzerinde mutabk kalnmş müşterek
programlar da içerebilir.

Çölleşme, dünyadaki tüm ülkelerde ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda
büyük bir sorun olarak karşmza çkmaktadr. Bu çerçevede, 1977 ylnda
düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme Konferans’nda, “Çölleşme ile
Mücadele Eylem Plan” kabul edilmiştir. 1994 ylnda Paris’te kabul edilen
ve Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklk ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde
Çölleşme ile Mücadele için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin amac,
etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalknmann sağlanmasna katkda
bulunmak üzere Gündem 21 ile uyumlu entegre bir yaklaşm çerçevesinde
uluslararas işbirliği ve ortaklk düzenlemeleri ile desteklenen her düzeyde
etkin eylemler yoluyla, özellikle Afrika’da olmak üzere ciddi kuraklk
ve/veya çölleşmeye maruz ülkelerde, çölleşmeyle mücadele etmek ve
kuraklğn etkilerini hafifletmektir. Bu amaca ulaşmak için, etkilenen
alanlarda, ayn anda hem arazinin verimliliğini iyileştirerek, hem de arazi ve
su kaynaklarnn rehabilitasyonunu, korunmasn ve sürdürülebilir yönetimini
sağlayarak özellikle yerel topluluklar düzeyinde hayat şartlarnn
iyileştirilmesi üzerinde odaklanan uzun dönemli stratejilerin uygulanmas
gerekmektedir. Sözleşmeye 193 ülke ve Avrupa Birliği taraftr. Çölleşme ile
etkili şekilde mücadele, iyi tanmlanmş, bütünlük arz eden uluslararas ve
ulusal bir yaklaşmn geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede
Sözleşme, yaplmas gerekenleri aşağdaki şekilde sralamaktadr:
• Çölleşmeyle mücadele stratejilerinin, yoksulluğun ortadan kaldrlmasna
ilişkin girişimlerle bütünleştirilmesi,
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yaklaşmn geliştirilmesi,
• Ulusal eylem planlarnn hazrlanmas, yaymlanmas ve uygulanmas,
• Uygun politikalarn teşvik edilmesi ve kurumsal çerçevelerin
güçlendirilmesi,
• Pazarlama ve depolama da dahil olmak üzere, gda güvenlik sistemlerinin
oluşturulmas güçlendirilmesi,
• Uygun mali mekanizmalarn oluşturulmas.
Türkiye Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’ni 15 Ekim
1994 tarihinde imzalamş, onaylanmas hakknda karar 16 Mays 1998
tarihinde Resmi Gazete’de yaynlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin
Kuzey Akdeniz Uygulama Ekinde (Ek-4) yer alan ülkemiz, bölgedeki diğer
ülkelerle yakn işbirliği içerisinde hareket etmeye ve bölgesel düzeydeki
program ve projelere katlmaya ve destek sağlamaya özen göstermektedir.
460.

Çölleşme ile
Mücadele
Sözleşmesi On
Yllk Stratejik
Plan

Bkz. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin uygulanmasn
güçlendirmek için On Yllk Stratejik Plan.

(The 10-year
Strategic Plan and
Framework to
Enhance the
Implementations of
the Convention)
461.

Çölleşme ile
mücadele ulusal
eylem plan
(çölleşme ile
mücadele ulusal
eylem program)
(National action
plan for
desertification
combating,
national action
program for
desertification
combating)

Ulusal eylem programlar/planlar (UEP) sözleşmenin uygulanmas
bakmndan kilit öneme sahip dokümanlar olup, katlmc bir süreç içinde
paydaşlarn katlm ve katklaryla hazrlanrlar. Ulusal eylem planlar,
bölgesel eylem planlar (BEP) ve alt bölgesel eylem planlar (ABEP)
tarafndan desteklenirler. Etkilenen gelişmekte olan ülke taraflar ile bölgesel
uygulama eki çerçevesinde olsun olmasn ulusal bir eylem program
hazrlama niyetini Daimi Sekretarya’ya yazl olarak bildirmiş olan diğer
etkilenen ülke Taraflar, BMÇMS'nin 5’inci maddesinden doğan
yükümlülüklerini yerine getirirlerken, çölleşme ile mücadele ve kuraklğn
etkilerini hafifletme stratejisinin merkezi unsuru olarak konuyla ilgili mevcut
başarl plan ve programlar ile alt-bölgesel ve bölgesel eylem programlarn
mümkün olduğunca kullanarak ve bunlar esas alarak ulusal eylem
programlarn hazrlayacak, açklayacak ve uygulayacaklardr. Bu nevi
programlar, saha faaliyetlerinden çkarlan derslere ve araştrma sonuçlarna
dayanarak sürekli bir katlmc süreç içerisinde güncelleştirilecektir. Ulusal
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politikalarn geliştirilmesi ile ilgili diğer çabalarla karşlkl olarak yakndan
ilişkilendirilecektir.
Ulusal eylem programlarnn amac, çölleşmeye katkda bulunan faktörleri ve
çölleşmeyle mücadele ve kuraklğn etkilerini hafifletmek için gereken pratik
önlemleri tanmlamaktr. Ulusal eylem program hükümetin, yerel
topluluklarn ve arazi kullanclarnn rollerini belirleyecek, mevcut ve
gerekli olan kaynaklar belirtecektir. Bu programlar, diğer hususlarn yan
sra; çölleşmeyle mücadele ve kuraklğn etkilerini hafifletmeye yönelik uzun
dönemli stratejileri içerecek, uygulamaya ağrlk verecek ve sürdürülebilir
kalknmaya yönelik ulusal politikalarla entegre edilecektir.
462.

Çölleşme tehdidi
(Threat of
desertification)

463.

Çölleşme Üzerine
Hükümetler aras
Müzakere
Komitesi (ÇHMK)
(Intergovernmenta
l Negotiating
Committee on
Desertification
(INCD))

464.

Çölleşme, arazi
bozulumu ve
kuraklk (ÇABK)
(Desertification,
land degradation
and drought
(DLDD)

Çölleşme/arazi bozulumu zamanmzn en büyük çevresel sorunlarnn
başnda yer alan ve küresel refah için tehdit oluşturan bir süreçtir. Karalar yer
yüzeyinde14.9 milyar ha bir alan kaplamakta olup, UNEP tarafndan
yürütülen bir çalşmaya göre bu alann 6.1 milyar hektar kurak alanlarda yer
almakta, bunun da 1 milyar hektar doğal olarak çok kurak (hiper arid) çöl
koşullarn taşmaktadr. Kurak alanlarn geri kalan ksm ise ya çöl haline
dönüşmüştür ya da çölleşme tehdidi altnda bulunmaktadr. Dünya nüfusunun
dörtte biri kurak alanlarda yaşamakta olup yaşamlar için bu alanlara
bağmldr.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 47/188 sayl karar ile 1993 ylnda
kurulmuş bir alt organ olup Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ile ilgili
konular görüşme görevini yüklenmiştir. Komite, 10 toplant gerçekleştirmiş
ve Taraflar Konferansnn ilk toplantsn (COP-1) hazrlamştr.
Çalşmalarn 1997 yl Ağustosunda tamamlamştr.

Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklğn ortak etkilerinin özeti.
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Çölleşme-arazi
bozulumukuraklğ ksmen
kapsayan izleme
sistemi

Özellikle çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklk (ÇABK) süreçlerinin
izlemesi için tasarlanmamş olan, ancak gerçekleştirdikleri ölçme, bilgi
toplama ve bilgi işlem çalşmalarndan ÇABK süreçlerinin izlenmesinde de
yararlanlabilen diğer izleme sistemleridir (çevresel izleme sistemi,
meteorolojik izleme sistemi, gibi).

(Monitoring
system partially
covering
desertification,
land degradation
and drought)
466.

Çölleşme-arazi
bozulumu-kuraklk
izleme sistemi
(Monitoring system
specifically
dedicated to
desertification,
land degradation
and drought)

467.

Çölleşmeden
etkilenen
topluluklar
(Communities
affected by
desertification)

468.

Çölleşmeyi
durdurma,
çölleşme sürecini
geri döndürme
(Reversing of
desertification)

Özellikle çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklk (ÇABK) süreçlerini devaml
ve sistematik olarak izlemek üzere oluşturulan bir sistem olup bu süreçlerin
çevresel ve sosyoekonomik yönlerinin (toprak ve su kaynaklar, arazi
bozulumu, su ktlğ ve kuraklk durumu ve olaylar, etkilenen topluluklar
üzerindeki sosyo-ekonomik etkiler, sosyo-ekonomik etkenler ve basklar,
gibi) gözlenmesi ve izlenmesi çalşmalarn entegre eder. Sistem bunlara
ilave olarak, ÇABK ile ilgili programlar ve politika tedbirleri hakkndaki
bilgilerin toplanmas ve değerlendirilmesini de kapsayabilir.

Kurak alanlar yeryüzü karasal alannn yaklaşk % 40–41’ini kaplamakta
olup, bu alanlarda 2 milyardan fazla bir insan nüfusu yaşamaktadr. Bu
nüfusun % 1-6's çöl alanlarnda, 1 milyar kadar da çölleşme tehdidi
altndaki alanlarda yaşamaktadr.

Çölleşme sürecinin durdurulmas ve geriye döndürülmesi baz temel politik
müdahaleleri ve yönetim yaklaşmlarn gerektirmektedir. Geleceğe yönelik
senaryo değerlendirmeleri, çölleşme meseleleri ve sorunlarnn üstesinden
gelmek için ekosistem yönetimi yaklaşm ve uygulamalarnda önemli
değişiklikler ve geliştirmeler yaplmas ihtiyacn ortaya koymaktadr.
BMÇMS'nde vurgulandğ üzere, bu uygulamalar yerel, ulusal ve küresel
düzeylerde, paydaşlarn aktif katlmyla gerçekleştirilmelidir. Sözleşmenin
son bölümünde belirtildiği üzere, kaliteli ve yeterli bilginin üretimi ve bu
bilgiye ulaşm imkânnn sağlanmas, söz konusu uygulamalar için uygun
ortam şartlarnn oluşmasna önemli katk sağlayacaktr.
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Çözelti
(süspansiyon)

Parçalanmş, dağlmş parçacklarn (zerrelerin) su benzeri ortamlarda
yüzmesi durumu. Çözelti, akarsularn süspanse yükü içerisine de girer.

(Suspension)
470.

Çözülme

Bkz. Ayrşma.

(Weathering)
471.

Çukur
(Depression)

1) Genel olarak batma, skşma veya alçalma sonucu oluşmuş, çevresine göre
alçakta bulunan alan. Bu alanlar, genellikle tektonik yönden aktif alanlarda
faylar boyunca sahann çökmesi veya epirojenetik hareketlerle alçalma
sonucu meydana gelir. Bu çöküntü alanlarnn bir bölümü kapal birer havza
halindedir.
2) Kimyasal kökenli kayalarn çözünmesi sonucu oluşan çukurluk. Karstik
arazilerdeki dolin ve polye ile jipsli arazideki küçük çukurluklar gibi.
3) Meteoroloji veya klimatolojide atmosfer basncnn çevresine göre düşük
olduğu bölge.

472.

Çürüme
(Decomposition)

Ölü organik maddenin esas olarak mikroplar tarafndan inorganik maddeye
dönüştürülmesine yol açan ekolojik süreç.

- 80 -

D
473.

D horizonu
(D horizon)

474.

Dağ
(Mountain)

475.

Dağ çayr
(Mountain
meadow)

476.

Dağ çölü

C horizonunun, bu yoksa B horizonunun altnda bulunan ve ufalanmas ile
asl toprağ meydana getirmiş ana materyale benzeyen herhangi bir kat.

Yer kabuğu üzerinde çevresine göre önemli bir yüksekliğe sahip olan alan.
Dağlar çevresine göre; iklim, akarsu ağ, toprak, bitki ve hayvanlar üzerinde
ayr ortam koşullar oluşturur. Her 100 m yükseklik artş, yatay yönde
yaklaşk 100 km kuzeye gidilmişçesine ortam koşullarnda değişmelere
neden olur. Alçak enlemlerdeki yüksek dağlar yüksek enlemlerin ortam
koşullarn adeta bünyesinde toplar. Örneğin, Kuzey Anadolu dağlarnn 1500
m'den yüksek kesimlerinde Sibirya'daki tayga ormanlar yetişir. Dağlar
sadece fiziki yönden değil, sosyal ve ekonomik yönlerden de ayr bir ortam
oluşturur. Dağlarda yaşayan insanlarn yerleşmeleri, geçim kaynaklar,
kültürel özellikleri farkldr.
Dağlarda özellikle ormann üst snrnda alpin kökenli çayrlarn hakim
olduğu otlak alan.

Çok kurak bölgelerde dağlk yerlerdeki inişli çkşl yüksek bölge çölü.

(Mountain desert)
477.

Dağ eteği ovas
(Piedmont)

478.

Dağ iklimi

Dağlarn eteklerinde akarsularn oluşturduğu birikinti yelpazeleri üzerinde
yer alan düzlük. Bu ovalar, geniş tektonik çöküntülerin kenarlarnda, ova ile
dağlarn etekleri arasnda yer alr. Akarsularn taşdğ ince malzemelerin
eteklerde birikerek geniş ve çok eğimli bir yüzey oluşturmas ile meydana
gelir.
Deniz yüzünden yüksek yerlerde çeşitli özellikler ile beliren bir iklim tipi.

(Mountain climate)
479.

Dağ meras
(Mountain pasture,
mountain meadow)

Dağlk alanlardaki otsu türlerden oluşmuş meralar.
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Dağ ormanlar
(Montane forests)

481.

Dağ sras
(Mountain range,
orographic range)

482.

Dağ sistemleri
(Mountain
systems)

483.

Dağ yamac

Dağlk bölgelerdeki ormanlar. Dağlar, alçak yerlere göre ayr bir ortam
oluşturduğu için bulunduğu iklim bölgesinden farkl ekolojik özellikte
ormann yetişmesini sağlar. Örneğin Toros dağlarndaki sedir ormanlar
Toroslarn belli bir yükseklikten sonra oluşturduğu ortam şartlarnn bir
eseridir.
Dağlarn birden çok sralar halinde uzanmas ve geniş bir dağ kuşağ
oluşturmas. Böyle dağlar, yüzlerce ve binlerce km uzunluğunda ve onlarca
km genişlikte olabilir.

Geniş platolar hariç, yüksek rakmdaki (2500 m'nin üstünde) alanlar ile dik
orta yükseklikteki (ekvator bölgesinde 1000 m'den başlayan, kuzeydeki
yüksek enlemlerde alpin yaşam zonlarnn kutupsal yaşam zonlar ile deniz
seviyesinde birleştiği yerlere kadar alçalan) alanlar.
Dağn eteğinden doruk boyuna kadar uzanan eğimli yer.

(Mountain skirt,
slope)
484.

Dağlma

Bkz. Agregat parçalanmas.

(Dispersion)
485.

Dağlk arazi
(Mountainous
land)

486.

Dahili erozyon
(Internal erosion)

487.

Daimi mera
(Permanent
pasture)

488.

Daimi ürünler
(Permanent crops)

Çevresine göre rakm birdenbire yükselen yeryüzü kabarklarna dağ
denildiği gibi, belli bir yükseltinin üzerindeki dağlarn çok yer kapladğ
yöreler dağlk arazi olarak tanmlanr. Dağlk arazide yerine göre geniş vadi
tabanlar, ovalar, yaylalar ve çukurluklar bulunabilir.
Çplak topraklar üzerinde yağmur damlalarnn darbe tesiri sonucu toprak
parçacklarnn toprağn çatlak ve delikleri içersine taşnmas.
Çok yllk veya tabii olarak tohumlanan yllk mera otlarndan veya her
ikisinden oluşan, uzun süre toprak işlemesi yaplmadan kalan otlatma arazisi.

Genellikle odunsu (ağaç, ağaççk, çal) bitkilerden oluşan ve belirli yl
aralklaryla bir rotasyona tabi tutulmadan uzun yllar ürün veren tarm
bitkileri (otlaklar hariç).
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Daimi yeşil bitki
Yapraklar uzun süre dökülmeden yeşil kalan bitkiler. Daimi yeşil ağaçlar,
(herdemyeşil bitki) iklim, toprak ve yükselti koşullarna göre farkl ortamlarda bulunur. Bu
ağaçlarn bazlar, fotosentez ve büyüme mevsiminin ksa olduğu yüksek
(Evergreen plant)
enlemlerde ve dağlarda bulunur. Buradaki ağaçlar iğne yaprakl ve
reçinelidir. Scak ve nemli bölgelerde ise besin maddelerinin ksa sürede
sağlanmas ve fotosentezin yl boyunca devam etmesi daimi yeşil bitkilerin
yetişmesini sağlar. Herdemyeşil bitkiler dökülen yapraklarnn yerine
devaml olarak yaprak oluşturur.

490.

Dalgal düzlük
(peneplen)

Uzun süre aşnmalardan, ypranmalardan, yontulmalardan sonra yüksek
yerleri önemli ölçüde düzleşmiş, her yeri düzce, dalgalca şekil almş yerler.

(Undulating land,
peneplain)
491

492.

Damla

1) Bitki örtüsünde tutulan veya yoğunlaşan çiğden düşen su damlalar.

(Drip, drop)

2) Svlardan meydana gelen küçük, yuvarlaks parça.

Damla erozyonu

1) Düşen yağmur tanesinin darbe tesiri ile toprağn sçramas nedeniyle
meydana gelen erozyon şekli.

(Rain drop erosion
(splash erosion))

493.

Damlama sulama
(damla sulama)
(Drip irrigation)

494.

Dar tabanl teras

2) Yağmur damlalarnn büyüklüğü ve miktarna bağl olarak taşmakta
olduklar enerjinin etkisi ile yüzey topraklarn oluşturan agregatlar
parçalayp ince taneleri sçratmak suretiyle neden olduklar su erozyonu tipi.
Kök bölgesine yerleştirilen ve üzerinde belli aralklarla delikleri bulunan
hortumlarla yaplan sulama. İstenilen basnç altnda sevk edilen su
deliklerden kök bölgesine damlayarak o ksm slatmaktadr. Sulama suyu
sarfiyatnda önemli ekonomi sağlayan bir yöntemdir.
Dar bir yüzeye ve aynaya sahip olan bir toprak muhafaza teras.

(Narrow-based
terrace)
495.

Dazkr
(Semi steppe,
semi-desert land)

Yar bozkr, yar çöl özelliği gösteren bitki örtüsü alan.
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Deflasyon
(Deflation)

1) Gevşek toprak materyalinin rüzgar tarafndan tamamen taşnmas
sonucunda ana materyal ya da kayann atmosfer etkilerine tamamen açk hale
gelmesi olay.
2) Rüzgarn etkisi ile kum ve mil gibi gevşek ve ince materyalin taşnmas ve
buna bağl olarak yüzeyin alçalmas veya erozyona uğramas. Bu aşnma,
kum ve mil orannn fazla olduğu eski akarsu yataklar veya göl depolarnn
olduğu yerlerde görülür. Örneğin Konya-Karapnar civarndaki rüzgar
erozyonuna malzeme veren deflasyon sahas, ince göl depolardr.

497.

Degredasyon

1) Erozyonla yüzeyin düzleşmesi veya alçalmas.

(Degradation)

2) Ekolojik denge açsndan bozulma.
3) Arazinin veriminin düşmesi.

498.

Değerlendirme
(Evaluation)

499.

Değişebilir
sodyum yüzdesi
(DSY)
(Exchangeable
sodium percentage
(ESP))

Devam eden veya tamamlanmş bir projenin, programn veya politikann
tasarm, uygulama ve sonuçlarnn, amaçlarn gerçekleşmesi, etki ve
sürdürülebilirlik bakmlarndan belirlenmesi için sistematik ve objektif olarak
değerlendirmesidir. Bir değerlendirmenin dayandrlacağ bilgilerin güvenilir
ve yararl olmas, elde edilen öğretilerin ve kazanlan derslerin karar verme
süreçlerine entegrasyonunu sağlamaldr.
1) Toprakta değişebilir ana katyonlar arasndaki sodyum oran. Değişebilir
sodyum yüzdesi toprağn baz özelliklerini belirtmesi yönünden önemlidir.
Çünkü topraktaki sodyum bolluğu, su ile temasa geçen toprağn
reaksiyonunu etkiler. Sodyum iyonunun elektriki yüklenme ile taşnmas
toprakta iyon hareketliliğini artrr. Toprak su ile doygun hale geldiğinde
sodyum hzla çözünür hale geçer. Toprak suyu ile yağş suyu arasnda
kuvvetli bir konsantrasyon gradyan oluşur. Yağmur suyundan tuzlu suya
geçiş osmosisi artrr. Toprak parçacklar dağlr ve bu durum erozyonun
artmasna yardmc olur.
2) Bir değişim kompleksinde absorbe edilmiş bulunan değişebilir sodyum
iyonlarnn değişim kapasitesine yüzde oran olup aşağdaki gibi ifade edilir:
DSY = Değişebilir Na+ (me/100 gr toprak)
Katyon değişim kapasitesi (me/100 gr toprak)

500.

Değiştirilmiş doğal Doğal yolla gençleşen yerli türlerden oluşan ve insan faaliyetlerinin izlerinin
orman
olduğu yerlerde görülen değişime uğramş orman.
(Modified natural
forests)
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502.

Dekalsifikasyon
(Decalcification)

Toprağn solum katnda (A+B horizonu) bulunan kalsiyum karbonatn yağş
sular ile ykanarak topraktan uzaklaşmas. Nemli iklim bölgelerindeki toprak
oluşum sürecinde dekalsifikasyon hakimdir. Karbonatl bileşikler suyun
taşma etkisi ile topraktan uzaklaşr, bu nedenle toprak asit reaksiyon gösterir.

Dekar

Değeri 1000 m2 olan alan ölçüsü. Halk dilinde dönüm de denir.

(Decare)
503.

Deklarasyon
(Declaration)

504.

Delegasyon
(Delegation)

505.

Delta
(Delta)

Bir toplant sonunda yaynlanan, ulaşlmak istenen amaçlar ve beklentileri
belirten resmi beyan. Sunumlar çoğunlukla üst düzey temsilciler tarafndan
yaplan deklarasyonlar bağlayclğa sahip değildir.
Bir toplantya ayn ülkeden veya kurumdan katlan delegelerin oluşturduğu
ekip.

1) Akarsularn göl veya denize döküldükleri yerlerde taşdklar ince
malzemelerin birikmesiyle oluşmuş üçgen şeklinde düzgün alan. Deltann
şeklini ve büyüklüğünü su alt topografyas ve taşnan malzeme miktar tayin
eder. Suyun sğ olduğu ve akarsuyun bol miktarda alüvyon biriktirdiği
sahalarda yüzlerce km2 saha kaplayan deltalar oluşur. Kta sahanlğnn derin,
akntlarn bulunduğu ve alüvyon yükünün fazla olmadğ ky kesimlerinde
delta oluşumu zayftr.
2) Bir akarsuyun daha durgun bir su kitlesine kavuştuğu yerde, büyük ölçüde
su yüzeyi altnda oluşan ve genellikle Delta harfine benzeyen alüvyal
çöküntü.

506.

Demir peni
(Iron pan)

507.

Demografi
(Demography)

508.

Demografik
faktörler
(Demographic
factors)

İçersinde esas çimentolayc madde olarak demir oksit bulunan sertleşmiş
toprak horizonu.
İnsan topluluklarnn istatistik karakteriyle ilgilenen sosyoloji ve antropoloji
dal. Özellikle toplam nüfus, nüfus yoğunluğu, doğum ve ölüm oranlar,
göçler, evlilikler, gibi olaylar inceleyen bilim dal.
Bir popülasyonun istatistiki olarak ifade edilen sosyoekonomik özellikleridir
(yaş, cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi, medeni durum, iş, din, doğum oran,
ölüm oran, ortalama aile fert says, ortalama evlilik yaş, gibi). Nüfus
saym, toplum üyelerinin her biri ile ilgili demografik faktörlere ait bilgilerin
toplanmasdr.
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Dendrokrinoloji
(Dendrochrynology)

510.

Dendroloji

Herhangi bir yerin kendine has ekolojik özelliklerini belirlemek amacyla
ağaçlardaki büyüme halkalar üzerinde yaplan çalşma. Bu çalşma ile ağacn
fotosentez ve karbon tutumu (fiksasyonu) sonucuna dayanan büyüme miktar
ölçülür. Bu veriler geçmiş yllardaki iklim özelliklerinin ortaya
çkarlmasnda da kullanlr. Dendroekolojik çalşmalar; paleoekoloji,
coğrafya, jeoloji, arkeoloji, hidroloji, ormanclk, biyoloji gibi birçok alanda
kullanlr.
Botaniğin, ağaç şeklindeki bitkileri inceleyip araştran dal.

(Dendrology)
511.

Denge eğimi
(Stable grade,
poised grade)

512.

Denge profili
(Equilibrium
profile)

513.

Denitrifikasyon
(Denitrification)

514.

Deniz iklimi
(Maritime climate)

515.

Denizden
yükseklik

Akarsuyun tabannda fazla bir değişiklik yapmadan ve bir dereceye kadar
taban aşndrmadan akmasn sağlayan eğim.

Akarsuyun, döküldüğü göl veya deniz seviyesine göre almş olduğu profil.
Bu profil çok uzun bir zaman sonucunda meydana gelir. Bu dengenin
oluştuğu profilde aşnma olaylar pek görülmez.

Toprakta bakteriler tarafndan parçalanan nitratlarn serbest azot şeklinde
açğa çkmas ve bunun sonucu olarak toprak verimliliğinin azalmas. Bu
olay, su altnda kalan aneorobik koşullarda meydana gelir.
Rutubet durumuna yardm eden ve ayn zamanda scaklk ve scaklk değişim
silsilesi üzerinde bir mutedilleşme tesirine sahip olan okyanuslara yakn kara
parçalarnn karakteristik iklim tipi.
Yeryüzünün belli bir noktasnn deniz seviyesinden dikine uzaklğ.

(Elevation)
516.

Depolanma
(Deposition)

Akarsular, buzullar ve rüzgarlar tarafndan taşnan çeşitli boyuttaki
malzemelerin birikmesi. Birikmenin olabilmesi için taşyc amillerin hznn
kesilmesi, yükün artmas ve akarsularda suyun yaylarak hzn kaybetmesi
gereklidir.
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Dere
(Creek)

1) Küçük bir havzann sularn boşaltan doğal bir drenaj kanal görevi yapan
küçük akarsu yatağ. Bir ksm devaml akşl olup diğer bir ksm ise yaz
aylarnda kurumaktadr.
2) Çoğu zaman suyun devaml ve türbülansl şekilde aktğ sğ yatakl küçük
akarsu.

518.

Derecelendirilmiş
tortullar
(Graded
sediments)

519.

Derecik

Çimentolaşmş, yani gevşek halde bulunan tortullardaki tanelerin boyutlarna
göre gruplandrlmas, tabakalardaki tortullarn tane boyutlarna göre dizilimi.
Tanelerin uluslararas snflandrmasnda aşağdaki ölçütler kullanlr.
Tanenin ad
Çakl, taş (gravel, stone)
Kaba kum (coarse sand)
İnce kum (fine sand)
Mil (silt)
Kil (clay)

Tane boyutu
> 200 mm
0.2 - 2 mm
0.02 - 0.2 mm
< 0.002 mm

Küçük dere

(Mini creek)
520.

Derin sürüm
(Deep ploughing)

521.

Destekleyici
ekosistem
hizmetleri
(Supporting
services)

522.

Destekleyici
sistemler
(Supporting
systems)

523.

Devaml otlatma
(Permanent
grazing)

Toprağn normal pulluk derinliğinin daha altnda, genellikle bir taban taş
veya kil katn parçalayarak yaplan toprak işlemesi.

Diğer tüm ekosistem hizmetlerinin üretilmesi için gerekli olan ekosistem
hizmetleri. Bunlara örnek olarak, biyokütle üretimi, atmosferik oksijen
üretimi, toprak oluşumu ve muhafazas, besin döngüsü, su döngüsü ve habitat
temini verilebilir.

Yeryüzünde yaşam için aşağdaki koşullarn devamn sağlayan hizmetlerdir;
(i) toprak gelişmesi (toprak muhafazas ve oluşumu); (ii) primer üretim; (iii)
gda döngüsü.

Bütün bir mevsim boyunca aralk vermeksizin otlatma.
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Devaml rüzgarlar
(Planetary winds)

525.

Devaml şeritler
üzerinde ekim
(Permanent
stripping)

526.

Dş bükey eğim
(Convex slope)

527.

Dş püskürük
kayalar

Atmosfer dolaşmna bağl olarak yl boyunca sürekli olarak belli yönlerden
enlemler boyunca esen rüzgarlar. Bu rüzgarlara örnek olarak, sub tropikal
yüksek basnç merkezinden ekvatora doğru esen alize rüzgarlar ve orta
enlemlere doğru esen bat rüzgarlar verilebilir.
Dik arazilerde kritik eğimlerin kontrolü gibi özel amaçlarla şeritler üzerinde
devaml çayr bitkilerinin yetiştirilmesi süreci. Bu şeritler ürün rotasyonu
dşnda tutulmaktadr.

Eğim açsnn yokuş aşağ arttğ ve yüzey akşnn aşağya doğru giderek
hzlandğ eğim.
Yeryüzüne püskürmüş olan magmann katlaşmasyla oluşan kayalar.
Bunlarn başlcalar; bazalt, andezit, volkan külü ve tüfleridir.

(Effusive rocks)
528.

529.

Dşarda koruma
(ex-itu
conservation)

1) Germplazm kaynaklarnn (tohum, polen, sperm, bireysel organizma, gibi)
orijinal habitatlar veya doğal ortamlar dşnda bir yerde muhafazasna dayal
bir yöntem.

(Ex-situ
conservation)

2) Biyolojik çeşitlilik unsurlarnn kendi orijinal habitatlar veya doğal yaşam
ortamlar dşnda canl olarak muhafazas.

Dşsal maliyet

Üretilmekte olan mal ve hizmetlerin pazar fiyatna dahil edilmeyen bir
maliyeti. Diğer bir deyişle, ona neden olan kişi veya kurum tarafndan
yüklenilmeyen maliyet (örneğin çevrede meydana getirilen bir kirliliğin
temizlenmesi maliyeti gibi).

(External cost)

530.

531.

Dşsallk
(Externality)

Bir eylemin, onu gerçekleştiren kurum dşndaki bir kişi ve kurumu olumlu
veya olumsuz etkilemesi, ancak bu nedenle eylem sahibi kurumun pazar
tarafndan bir mükafat veya cezaya maruz braklmamas durumudur.
Dşsallklar olumlu veya olumsuz olabilir.

Difüzyon (besin
maddesi hareketi)

Birikme (konsantrasyon) gradyan boyunca toprakta besin maddelerinin
hareketi.

(Diffusion
(nutrient)
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Diğer ağaçlk alan
(Other wooded
land)

533.

Dikenli bitkiler
(Spiny plants)

534.

Dikenli çallk
(Spiny shrubland)

535.

Dikey teras aralğ
(Vertical interval
of terraces)

536

Dikili tarm alan

Üzerindeki ağaçlarn boylarnn 5 m'nin üzerinde ancak kapallğn sadece
%5-10 arasnda olduğu alanlar. Çal, ağaççk ve ağaçlarn beraberce yer
aldğ ve kapallğ %10'un üzerinde olan alanlar da bu kategoriye girer. Buna
karşn, ağrlkl olarak tarmsal veya kentsel kullanmlar altndaki alanlardaki
benzer sahalar ağaçlk alan tanmna girmez.
Kuraklk nedeniyle dikenli bir şekil almş, böyle bir çevrenin doğal şartlarna
uyum sağlamş bitkiler.

Çöl bozkrlarnda, yar çöllerde yetişen, aralarnda ksa boylu otlarn,
dikenlerin, yastk biçimli dikenli bitkilerin bulunduğu seyrek veya skça
dikenli çallardan meydana gelmiş bir bitki örtüsü.
Teras üzerindeki bir nokta ile takibenden terastaki benzer noktann kotlar
arasndaki fark.

Bkz. Çok yllk daimi (dikili) tarm alan

(Permanent crop
area)
537.

Dikim

Herhangi bir yere fidan ya da fide dikimi.

(Planting)
538.

Dikim şoku
(Planting shock)

539.

Direnç
(Resistance)

Açk alanlara dikilen fidanlarn genellikle birkaç yl sürebilen bir gelişim
duraklamas geçirmesi.
1) Bir organizmann biyotik ve abiyotik bask faktörlerine (su noksanlğ,
aşr düşük ve yüksek scaklklar, hava kirliliği, zararllar, gibi) dayanma
yeteneği.
2) Bir ekosistemin mevcut durumundan uzaklaşmadan dş etkenlere karş
dayanma kapasitesi.

540.

Dirençli kaya
(Resistant rock)

Erozyon ve ayrşma olaylarna karş fiziksel ve kimyasal özellikler yönünden
direnç gösteren kaya. Örneğin kuvars, fiziksel ve kimyasal ayrşmalara karş
dirençli bir mineral, kuvarsit ise kuvarsn metamorfizmaya uğramasyla
oluşmuş dirençli bir kayadr.
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Diri Örtü
(Understorey)

542.

DNA
(DNA)

543.

Orman veya ağaçlk alandaki ağaçlarn altnda büyüyen çal ve otlar.
Örneğin kzlçam ormanlarnda ağaçlarn altnda yetişen maki ya da
Karadeniz Bölgesinde orman altnda yaygn olarak bulunan orman gülü diri
örtü olarak adlandrlr.
Hücre çekirdeğinin kromozomlarnda bulunan genetik karakteristiklerin
taşycs olan biyolojik yap taş. Nükleik asit canllarda kaltm sağlayan
kromozomlarn temel maddesidir. Her hayvanda DNA miktar ayndr. DNA
molekülü iki kopolimer molekülden oluşan ikili sarmal biçimdedir. Birbirine
sarlan iki Nükleik asit kopolimeri, şeker moleküllerine bağl bazlarn zayf
hidrojen köprüleriyle tutunur. DNA moleküllerinde sarmalar her zaman sağa
doğrudur. Hücre bölünmesi srasnda DNA molekülü ortasndan bölünerek ve
küçük nükleotidlerle uygun biçimde birleşerek kendisinin tümüyle ayn olan
yavru DNA'y oluşturur. Böylece bir DNA molekülünden iki yeni DNA
molekülü ortaya çkar.

Doğa

1) İnsanlar tarafndan yaratlmamş canl ve cansz varlklarn bütünlüğü.

(Nature)

2) İnsanlar tarafndan değiştirilmemiş hayvan ve bitkiler dünyasyla, insan eli
değmemiş yeryüzü parçalardr.
3) Birinin veya bir şeyin temel ve ana karakteri, özelliği.

544.

Doğal afet
(Natural disaster,
natural hazard)

545.

Doğal bitki örtüsü
(Natural
vegetation)

Deprem, kasrga, sel, çğ, don, kuraklk, kütle hareketleri (heyelan, çamur
akntlar, gibi) gibi insan iradesi dşndaki doğal süreçlerle meydana gelen,
bazen can ve mal kaybna yol açan olaylar. Baz doğal afetlerin oluşmasnda
insan etkisi tetikleyici tesir yapar. Örneğin jeolojik yapya dikkat
edilmeksizin yaplan yollar üzerinde oluşan heyelan, ormanlarn tahribi
sonucunda meydana gelen çğ ve seller buna örnek gösterilebilir.
1) Bir bölgede (doğrudan insan etkisi olmadan) devam eden süksesyon (sral
değişim ya da ardllk) sürecinin herhangi bir evresinde (ya da bu sürecin
sonucunda ulaşlan klimaks evresinde) yer alan vejetasyon.
2) İnsan müdahalesi olmakszn, kendi kendilerine doğal yolla gelişen bitkiler
ve ağaçlar.

546.

Doğal çevre
(doğal ortam)
(Natural
environment)

Yeryüzünde doğal olarak görülen ve fakat insan faaliyetleri ve
müdahalelerinden meydana gelmeyen, canl ve cansz tüm varlklar.
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Doğal düşman
(Natural enemy)

548.

Doğal ekosistem
(Natural
ecosystems)

549.

Doğal erozyon
(Natural erosion,
geologic erosion)

550.

Doğal gençleşme

Bir organizmann aleyhine yaşamakta olan ve o organizmann
popülasyonunun kstlanmasna neden olan diğer bir organizma. Bunlara,
parazoitler, parazitler, predatörler ve patojenler dahildir.

Yapsal özellikleri ve işlevleri bakmndan insan etkisini taşmayan veya
insanlardan çok az etkilenmiş bulunan, doğal koşullarn ağrlkl olduğu
ekosistemler (bakir ormanlar, dağ gölleri ve turbalklar, kayalk araziler,
gibi).
Arz yüzeyinin doğal iklim ve vejetasyon koşullar altnda, insan etkisi
olmakszn, su, buz, rüzgar veya diğer güçlerce aşndrlmas olay. Jeolojik
erozyonun eşanlamls olarak kullanlmaktadr.
Bitkilerin doğal yolla tohum veya sürgün vastasyla çoğalmas.

(Natural
regeneration)
551.

Doğal gençleşme
(orman)
(Natural
regeneration
(forest)

552.

Doğal kaynak
(Natural
resources)

553.

Doğal kaynak
tükenmesi

Bir orman meşceresinin doğal vastalarla (doğal tohumlama ve vejetatif
gençleşme, gibi) yeniden tesisi. Doğal gençleşme, bir takm insan
müdahaleleri (toprağn yrtlmas, yabani veya evcil hayvan zararlarna karş
çit korumas altna alma, gibi) ile kolaylaştrlabilir.

Doğal ortamdaki petrol, doğal gaz, su, maden gibi cansz kaynaklar ile
orman, yaban hayat, balk gibi canl varlklar. İklim ve bitki örtüsü
özelliklerine dayanan turizm potansiyeli de doğal kaynaklar içinde kabul
edilir. Doğal kaynaklar, yenilenebilir ve yenilemez doğal kaynaklar olarak
ikiye ayrlr. Madenler yenilenemeyen, odun, rüzgar, güneş ve su enerjisi ise
yenilenebilir kaynaklar arasnda yer alr. Sürdürülebilir kalknmada
yenilenebilir doğal kaynaklardan faydalanma önemli bir rol oynar.
Doğal kaynaklarn artk yararlanlamaz duruma gelmesi.

(Natural resource
depletion)
554.

Doğal kaynak
yönetimi
(Natural resource
management)

Arazi, su, toprak, bitki ve hayvan gibi doğal kaynaklarn (varlklarn), hem
bugünkü hem de gelecekteki nesillerin yaşam kaliteleri üzerideki etkilerinin
dikkate alnmas suretiyle yönetimi.
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Doğal kaynaklarn
geleneksel
kullanm

Doğal kaynaklarn yerel kullanclar veya yerel olmayan ancak yöreye ait
geleneksel yöntemleri uygulayan diğer kullanclar tarafndan yararlanlmas.

(Traditional use of
natural resources)
556.

Doğal kaynaklarn
yerel kullanm

Doğal kaynaklarn yerel halk tarafndan kullanlmas ve yararlanlmasdr.

(Local use of
natural resources,
traditional use of
natural resources)
557.

Doğal mera

Uzun bir süksesyon sonucu oluşmuş ve tabii bitki örtüsüne sahip meralar.

(Natural pasture)
558.

Doğal orman
(Natural forest,
native forest,
primary forest)

559.

Doğal peyzaj
(Natural
landscape)

560.

Doğal seleksiyon
(Natural selection)

561.

Doğal sermaye
(Natural capital)

562.

Doğal su kütlesi
(Natural water
mass)

1) İnsan etkisi olmakszn veya insan eliyle işletilmesine rağmen potansiyel
ağaç türü bileşimi genel olarak değişmemiş ve doğal süksesyona bağl olarak
oluşmuş orman.
2) İnsan müdahalesi olmadan meydana gelen, doğal gelişimini, doğal
afetlerle (rüzgar, kar, çğ, yangn, gibi) engellenmediği takdirde yap
karakteristiklerine göre tamamlamş ve son kuruluş şeklini almş orman.
Toprak oluşumu, su ekonomisi, enerji bilançosu ile bitki ve hayvan
gelişiminin insanlar tarafndan çok az etkilendiği veya hiç etkilenmeden
cereyan ettiği peyzaj.
Bir popülasyonun çevreye en iyi adapte olan genotiplerinin sklğnn
(frekansnn), daha az adapte olan genotiplere nispeten, birkaç nesil
süresinde, artmasdr.
Bir ülke ekonomisinin temelde dayandğ tarm toprağ, ormanlar, deniz
canllar gibi tüm doğal kaynaklar.
Değişikliğe uğramamş veya tabii durumundan çok az değişikliğe uğramş su
kütlesi.
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Doğal tohumlama

Bir saha üzerinde bitkilerin tohumlarn doğal yolla saçmas, yaymas.

(Natural seeding)
564.

Doğal toprak
(Natural soil)

565.

Doğal tür
(Native species)

566.

Doğal varlk

Herhangi bir şekilde işlenmemiş, doğal oluşumu esnasnda kazandğ tüm
özelliklerini koruyan toprak.
Belli bir yerde veya bir ekosistemde doğal olarak bulunan, oraya insanlar
tarafndan getirilmemiş olan tür.
Bütün bitki, hayvan, mikroorganizmalar ile bunlarn yaşama ortamlar.

(Natural entity)
567.

Doğal vejetasyon

Bkz. Doğal bitki örtüsü.

(Natural
vegetation)
568.

Doğal yaşl
ormanlar
(Natural old
growth forest)

569.

Doğal zarar

Doğal yaşl ormanlar içerdiği ağaçlarn büyük çoğunluğunun doğal olgunluğa
eriştiği, bunun sonucu olarak içinde yaşl ağaçlarla birlikte krk, devrik,
çürük ve dikili kuru ağaçlarn fazlalğ ile yapsnn üretim ormanlarndan
belirgin bir şekilde ayrldğ, insan etkisinin, ekosistemin yapsal özelliklerini
değiştirecek düzeyde olmadğ ve kendisini oluşturan öğeler arasndaki
ilişkilerin ve etkileşimlerin tümüyle sürdüğü ormanlar.
Doğal afetlerin insan üzerinde meydana getirdiği açlk, hastalk gibi zararlar.

(Natural damage)
570.

Doğaya yakn
ormanclk
(Close-to-nature
forestry)

571.

Doğay koruma
(Nature
protection)

Ormann bir ekosistem olarak ele alnmasna ve buna göre yönetimine dayal
bir anlayş ve uygulamadr. İnsan müdahalesinin mümkün olduğunca
azaltlmasn ve bunun yerine daha yavaş da olsa doğal süreçlerin tercih
edilmesini öngörür.
İnsan, hayvan ve bitkiler ile bunlara ait toplumlarn yaşam temellerini ve
varlklarnn devamn, peyzajlarn çeşitlilik ve özelliklerini güvence altna
almak amacyla, doğal çevrenin geniş kapsaml olarak korunmasna ait bütün
önlemler.
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Dolin (koyak)
(Doline, sinkhole)

573.

Dolu
(Hail)

574.

Dolu savak
(barajn dolu
savağ)

Kaya tuzu, jips ve kireçtaş gibi kayalarn kimyasal yoldan çözünmesi ile
oluşan, genellikle kenarlar dik büyük çukurluk. Orta ve Bat Toroslarda çok
sayda dolin bulunur. Yatay tabakalaşma olan arazilerde dolinlerin tabanlar
düz iken, tabakalaşma göstermeyen kireç taşlar üzerinde gelişenler huni
şeklindedir.
Yağmur damlalar frtna nedeniyle donar. Yere doğru inerken hava akmlar
bunlar bir aşağ bir yukar sürükleyerek daha büyük buz parçalar hâline
getirir. Ağrlaşan buz parçalar yere düşer. Buna dolu denir.
Barajlarda özellikle taşkn srasnda fazla suyun boşaltlmasn sağlamaya
yönelik olarak yaplan betonarme kanal.

(Spillway)
575.

Don zarar
(Frost damage)

576.

Donör ülkeler
(Donor countries)

577.

Doruk (zirve)

Scaklğn sfr derecenin altna düşmesiyle bitkilerin uğradğ zarar. Bitkiler,
scaklk belli bir eşik değerin altna düştüğünde zarar görerek ya tamamen
ölür ya da verimi büyük ölçüde düşer.
Daha fakir bir ülkeye (alc veya yararlanc ülke) finansal yardm sağlayan
diğer bir ülke.

En yüksek (maksimum) nokta. Dağn en yüksek yeri.

(Peak)
578.

Doruk türler
(Climax species)

579.

Doygunluk
(toprak)

Sral değişimin (süksesyonun) en son ve en dengeli aşamasnda meydana
gelmiş bulunan baskn türler.

Tüm toprak gözeneklerinin suyla doygun hale geldiği en yüksek olduğu ve
tüm gözeneklerin suyla dolduğu durum.

(Saturation)
580

Doyma noktas
(Saturation point,
saturation level)

Hava, çözelti, madde ve nüfusta doygunluk noktasna ulaşma durumu.
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Doymamş akm
(Unsaturated flow)

582.

583.

Suyun, su ile doygunluk durumunda bulunmayan, yani bütün boşluklar su ile
doldurulmuş durumda olmayan bir toprak içersindeki hareketidir.

Döngü

1) Ayn sradaki olaylarn tekrar, birbirini izlemesi.

(Cycle)

2) Belli zaman aralklarna göre belli olaylarn şekil ve konum değiştirerek
birbirini izlemesi.

Dönüm (dekar)

Değeri 1000 m2 olan alan ölçüsü.

(Decare)
584.

Dönüşümlü ekim
(Crop rotation)

1) Ayn arazide yllara göre farkl ürünlerin ekildiği bir tarm sistemi. Bu
tarm sisteminin amac, topraktan daha fazla ürün almak ve toprağ besin
maddelerince zenginleştirmektir. Örneğin bir iki yl baklagil ekilen bir tarm
alanna azot yönünden zenginleştikten sonra ikinci veya üçüncü yl msr
veya buğday ekilmesi. Buğdaygil-Baklagil ve çapa bitkilerinin dönüşümlü
ayn tarlaya ekilmesi gibi.
2) Sk bir örtü oluşturarak toprağ koruyan buğdaygil ve baklagil bitkileri ile
toprağ daha az koruyan çapa ve bitkileri nadas sisteminin uygun bir sra
halinde yenilenerek uygulanmas.
3) Toprağn verimliğini ve yapsn geliştirmek, bitki hastalklar ve erozyon
tehdidini azaltmak amacyla ayn tarm arazisinde münavebe ile farkl tarm
ürünlerinin yetiştirilmesi.

585.

Dönüşümlü
otlatma
(Rotation grazing)

586.

Drenaj

Hayvanlarn mera ve otlak alanlarnn belli parselleri üzerinde, hesaplanan
taşma kapasitesine göre, belli sürelerde otlatlmas. Otlaklarda aşr otlatma
zararlarn önlemeye ve otlağn ot yönünden gürleşmesine yönelik olarak
uygulanr.
Bkz. Akaçlama drenaj.

(Drainage)
587.

Drenaj havzas
(Drainage basin)

588.

Drenaj kanal
(dren)
(Drainage
channel, drain)

Bir akarsu tarafndan drene edilen saha. Kzlrmak Havzas gibi. Drenaj
havzas alan ha veya km2 olarak ifade edilir.
İhtiyaç fazlas toprak üstü ve toprak içi sularnn arazinin dşna aktlmas
için yapay veya doğal bir su taşma arac veya yatağ.
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Drenaj sahas

Yüzey sularnn toplandğ alann tümü.

(Drainage area)
590.

Drenaj sistemi

Ana dren, yan kollar ve yardmc drenlerden oluşan bir sistem.

(Drainage system)
591.

Drenaj teras
(hendek teras)
(Drainage terrace,
channel terrace)

592.

Durağan (stabil)
alanlar

Esas itibariyle su fazlasn sistematik bir şekilde tutmak ve erozyon
oluşturmayacak bir hzda tahliye etmek için planlanan ve kanal ksm oldukça
derin olarak inşa edilen teras tipi.

Erozyondan etkilenmeyen alanlar.

(Stable lands)
593.

Durağan (stabil)
olmayan alanlar

Erozyondan etkilenen alanlar.

(Unstable lands)
594.

595.

Durgun su

1) Belirgin bir hzla akmayan su.

(Dead water)

2) Karalarda, göl, gölcük, bataklk, sazlk ve gölet sular.

Dünya Bankas
(DB)

Gelişmekte olan ülkelere kalknma projeleri baznda finansal ve teknik destek
sağlayan bir uluslararas kuruluştur. Dünya Bankas, yoksulluğun azaltlmas
ve yaşam standartlarnn yükseltilmesi amacyla, eğitim, sağlk, altyap,
iletişim, doğal kaynaklarn geliştirilmesi ve diğer benzeri alanlarda düşük
faizli ve faizsiz krediler ve hibeler sağlamaktadr.

(World Bank
(IBRD))

596.

Dünya Koruma
Birliği (IUCN)
(World
Conservation
Union (IUCN))

Tüm dünya ölçeğinde, toplumlarn ve kuruluşlarn, doğann bütünlüğünü ve
çeşitliliğinin korunmas, doğal varlklarn adil ve sürdürülebilir olarak
kullanlmasna yönelik çalşmalarnn teşvik edilmesi ve desteklenmesi
misyonu yüklenmiş bir uluslararas kuruluştur. Merkezi İsviçre’nin Cenevre
şehrinde olan IUCN halen 140 ülkeden 77 devletin, 114 kamu kuruluşunun
ve 800'ün üzerinde sivil toplum örgütünün üye olduğu bir kuruluştur.
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Dünya Sağlk
Teşkilat (WHO)

Birleşmiş Milletler sistemi içinde uluslararas sağlkla ile ilgili işleri yürüten
ve koordine eden kuruluş.

(World Health
Organization
(WHO))
598.

Düz arazi
(Level land)

599.

Düzenleyici
ekosistem
hizmetleri)
(Regulating
ecosystem
services)

Aşnma ya da birikme sonucu bask tepelerin olduğu akarsularn menderesler
çizerek aktğ düz arazi.
Ekosistem süreçlerinin düzenlenmesi ile elde edilen yararlardr. Bunlar
arasnda, suyun temizlenmesi ve düzenlenmesi, tozlaşma ve tohumlarn
yaylmas, iklimin düzenlenmesi, gibi yer alr.
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E
600.

E horizonu
(E horizon)

601.

Edafik

Toprakta silikat killeri, demir, alüminyum ve bunlarn baz
kombinasyonlarnn ykanp kaybolduğu ve kum ve silt miktarnn arttğ
mineral horizon.
Toprağ kapsayan, toprakla ilgili.

(Edaphic)
602.

Edafik faktörler
(Edaphic factors)

603.

Edafoloji
(Edaphology)

604.

Efektif yağmur
(Effective rainfall)

605.

Efemeral bitki
(Ephemeral plant)

606.

Eğim
(Slope, gradient)

Bir ortamda toprağn fiziksel ve kimyasal etkisi ile ilgili olan faktörler.
Örneğin fazla kumlu veya tuzlu olan topraklar, bulunduklar iklim bölgesinde
ayr bir ortamn oluşmasn sağlarlar.
İnsann araziyi kullanmas da dahil olmak üzere, canl varlklarla toprak
arasndaki ilişkileri inceleyen bilim dal.

Akş meydana getiren, toprak tarafndan tutulan ve sulamada bitkiler
açsndan kullanşl olan yağmur yağş.

Kurak ve yar kurak bölgelerde bulunan, hayatsal faaliyetlerini birkaç hafta
gibi ksa sürede tamamlayan bitkiler.

1) Bir yüzeyin üste veya alta doğru eğimi. Bu eğimin derece veya % olarak
ifadesi.
2) Belirli bir hat boyunca yükselme veya inme oran. Yüzde, derece veya
100 metre yatay mesafedeki yükselme veya düşüş miktar olarak ifade
edilebilir.

607.

Eğim dikliği
faktörü
(Slope steepness
factor)

Üniversal Toprak Kayb Denklemi'nde, bilinen eğimdeki topraktan meydana
gelen toprak kaybnn ayn toprakta ayn uzunluğa sahip %9 eğimde meydana
gelen toprak kaybna oran.
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Eğim uzunluğu
faktörü
(Slope length
factor)

609.

Eğime dik kark
(Contour furrow)

Üniversal Toprak Kayb Denklemi'nde, bilinen eğim uzunluğundaki toprak
kaybnn ayn toprak tipinde ve eğim derecesinde 22,1 m. uzunluğundaki
eğimden meydana gelen toprak kaybna oran.

1) Yağş sularn tutmak amacyla eğimli arazilerde tesviye eğrilerine paralel
olarak açlan kark.
2) Özellikle otlaklarda doğal bitki örtüsünün gelişmesini sağlamak ve toprak
ve su kaybn önlemek için eğime dik olarak açlan kark.

610.

Eğime dik sürüm
(Contour tillage)

611.

Eğime dik tarm

Toprak sürüm işlemlerinin arazi eğimine dik veya tesviye eğrilerine paralel
olarak yaplmas.

Tesviye eğrilerine paralel olarak yaplan tarmsal işlemler.

(Contour farming)
612.

Eğimli teraslar
(aktc teraslar)
(Graded terraces,
draining terraces)

613.

Eğimsiz teraslar
(Level terraces)

Esas itibariyle, yağşl bölgelerde toprağn geçirimsiz olduğu dik eğimli
yamaçlar üzerinde, ani sel tahribatnn ve toprak erozyonunun, yüzeysel akş
ksa mesafelerde tutarak, yamaç dşna aktmak ve bu suretle yamaçtaki
toprak taşnmasna engel olmak amacyla yaplrlar. Belirli bir meyille (%0.51) ve uzunluğu 400 m'yi geçmeyecek şekilde inşa edilirler. Bu tip teraslar,
ağaçlandrma yaplmayacak erozyon kontrolü sahalarnda kullanldğ gibi,
arazi hazrlğ yaplacak sahann yukarsnda bulunan tarm arazileri, meralar,
mevcut yollar ve kayalk alanlar gibi ağaçlandrlamayan sahalardan gelen
suyun tahribine karş, eğimsiz orman ağac teraslarn korumak için de tesis
edilirler. Ani sağanak yağşlarn fazla olduğu yerlerde eğimsiz teraslar ile
kombine edilerek uygulanacaksa eğimsiz teraslar aktc teraslardan sonra
inşa edilmelidir.
Yüzeysel akşa geçen sularn tutulmas ve arazinin öngörülen kültürel
tedbirlere hazr hale getirilmesi için, tesviye eğrilerine paralel ve sfr meyille
tesis edilen teraslardr. Eğimsiz teras çeşitleri arasnda: (i) gradoni tipi teras;
(ii) tekne tipi (hendek tipi) teras ve (iii) kanall gradoni tipi teras yer alr.
Eğimsiz teraslar su tutma özelliği nedeniyle kurak ve yar kurak bölgeler için
çok uygun tesislerdir.
Eğimsiz teraslarn kesit hesaplar aktc teraslardan farkldr. Aktc
teraslarn boyutlar terasta akacak suyun maksimum debisine (Qmax)=m3/sn)
göre hesaplanr. Eğimsiz teraslarn enine kesit yüzeyi ise bir saat süreli en

- 99 şiddetli yağşta terasta toplanacak su miktarna göre hesaplanr. Hesaplarda
iki teras arasna düşecek yağşn tamamnn veya % 80'inin alttaki terasn
içinde birikeceği kabul edilir.
614.

Ekilebilir alanlar
(Arable land)

615.

Ekim nöbeti

Tarmsal üretim, çayr, mera, otlak, sebze bahçesi, nadas amaçl olarak
kullanlmakta olan veya kullanlabilir olan alanlar. Terk edilen tarm alanlar
buna dahil değildir.
Bk z. Dönüşümlü ekim.

(Crop rotation)
616.

Ekim sistemi

Gda, yem, lif veya biyo yakt üretimi için yönetilen kara ve deniz alanlardr.

(Cultivated system)
617.

Ekin (mahsul)
(Crop)

1) Yllk veya mevsimlik olarak yetiştirilen meyve, çayr, taneli bitkilerden
elde edilen ürün.
2) Üretilen tarm ürünü.

618.

Eko-etiketleme
(Eco-labeling)

619.

Ekoloji
(Ecology)

620.

Ekolojik ekonomi
(Ecological
economics)

621.

Ekolojik ayak izi
(Ecological
footprint)

Çevresel kaliteyi (bir ürünle ilgili) ve/veya bir sürecin çevresel
performansn, yaşam döngüsünü dikkate alarak ve üzerinde uzlaşlan kriter
ve standartlar kullanmak suretiyle, serbest sertifikalandrma metodu.
Eco ortam, logy bilim sözcülerinin birleşmesi ile ifade edilen ortam bilimi.
Ekoloji, ortamdaki canl öğeleri oluşturan bitki, toprak, hayvan, insan ile
cansz öğeler arasnda bulunan iklim, yüzey şekilleri, ana materyal arasndaki
ilişkileri inceler. Ekoloji hem bir, hem de birkaç topluluğun ortamla olan
ilişkilerini belirleyebilir. Örneğin orman ekolojisinde ormanlarn
yetişmesinde etkili olan iklim, toprak, topografya gibi faktörler ve bunlarn
karşlkl ilişkileri ele alnr.
Ekolojik prensipleri dikkate alan ve pazarlanmayan ekolojik ürün ve
hizmetleri inceleyen ekonomi kolu.

1) Mevcut teknoloji ve kaynak yönetimiyle, bir bireyin, topluluğun ya da
faaliyetin tükettiği kaynaklar üretmek ve yarattğ atklar bertaraf etmek için
gereken biyolojik olarak verimli toprak ve su alandr.

- 100 2) Tükettiğimiz doğal kaynaklarn yeniden üretimi, oluşan atklarn geri
kazanm için ne kadar kara ve su sahasna ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyan
bilimsel bir ölçüdür. Doğal kaynaklar ve ekosistem üzerinde insanlarn
tüketimi sonucu oluşan etkiyi ölçmeye yarayan bir araçtr.
622.

Ekolojik
barndrma
kapasitesi

Belirli bir türe ait organizmalarn, bir ekosistemde belirli aralklarla meydana
gelen elverişsiz ekolojik koşullardan zarar görmeden yaşayp gelişebilen
miktar (say veya ağrlk olarak).

(Ecological
carrying capacity)
623.

Ekolojik birim
(Ecological unit)

624.

Ekolojik bölge
(Eco-region)

625.

Ekolojik denge
(Ecological
balance)

Tanmlanabilen iklim, arazi yüzeyi (rölyef), yükselti, toprak ve bitki örtüsü
kombinasyonuna sahip bir arazi alan.

Bir bölge, ülke veya dünyann ekolojik verilere göre snflandrlmas. Bu
snflandrma, iklim, yükselti, ana materyal ve toprak faktörlerine göre
yaplr. İklimin ortalama damgasn vurduğu bölgeler, iklim bölgeleri veya
zonobiyom snf içersinde gösterilir. Akdeniz iklim bölgesi, Ekvatoral iklim
bölgesi, Ekvatoral zonobiyom gibi. İki iklim bölgesi arasndaki geçiş
kuşaklar ise zonoekoton olarak belirlenir. Yükselti koşullarna bağl olarak
dağ ortamlar (orobiyom), özel toprak koşullarna göre pedobiyomlar ayrt
edilir. Türkiye, iklim ve bitki örtüsü özelliklerine göre Karadeniz, Ege,
Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere beş iklim bölgesi
(zonobiyom) ile Marmara, Akdeniz ard (Göller Bölgesi) ve Güneydoğu
Anadolu olmak üzere üç geçiş zonunu kapsamaktadr. Her bölgede yükselti
koşullarna göre dağ biyomlar belirlenmiştir.
1) İnsan ve diğer canllarn varlk ve gelişmelerini doğal yaplarna uygun bir
şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan şartlarn bütünü.
2) Organizmalarn oluşturduğu bir toplulukta, doğal süksesyonun tedrici
(kademeli) değişimlerine maruz olan genetik, tür ve ekosistem
çeşitliliklerinin oldukça istikrarl (değişmez) kaldğ bir dinamik denge
durumu. Bir ekosistemdeki türlerin saylarndaki sabit dengedir.
3) Bir ekosistemde iklim koşullarna göre dengenin kazanlmas. Bir
ekosistemde başlangçta yaylmaya başlayan türler arasndaki rekabet sonucu
belli türlerin (klimaks türler) sahaya hakim olmasyla bir denge meydana
gelmesi. Örneğin Akdeniz bölgesinde kzlçam türünün ormanlar ekolojik
dengenin oluştuğunu kantlar.
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Ekolojik döngü

Bir ekosistem içinde veya ekosistemler arasnda devam eden süreçler.

(Ecological cycle)

627.

Ekolojik esneklik
(Ecological
tolerance,
ecological potenz)

628.

Ekolojik gelişim
(ekolojik
süksesyon)

Bir canl organizmann zarar görmeden dayanabildiği bir çevre faktörüne ait
en düşük ve en yüksek şiddetteki değerler arasnda kalan aralk, genişlik.
Buna ekolojik tolerans da denir. Örneğin alabalk yumurtalarnn su
scaklğna gösterdiği ekonomik tolerans snrlar 00C-120C'dr.

Bir biyolojik topluluğun yapsnn zaman içindeki evrim (gelişme) sürecidir.

(Ecological
succession)
629.

Ekolojik gösterge
(Ecological
indicator)

630.

Ekolojik güvenlik
(Ecological
security)

631.

Ekolojik hizmetler

Ortamn özelliklerini gösteren bir veya birden fazla organizma grubu.
Örneğin kzlçam ve kermes meşesi Akdeniz ikliminin gösterge bitkileridir.

Yerel topluluklarn temel yeteneklerini muhafaza edebilmeleri için ihtiyaç
duyulan tedarik edici, düzenleyici ve kültürel hizmetlerin sürdürülebilir
teminini garanti altna alan ekolojik güvenlik durumu.

Bkz. Ekosistem hizmetleri.

(Ecological
services,
ecosystem
services)
632.

Ekolojik hizmetler
için ödemeler
(Payments for
ecological
services)

633.

Ekolojik işlev
(Ecological
function)

Ekosistem hizmetlerini, doğal kaynaklar korumak suretiyle sağlayan kişi ve
kuruluşlara bunun karşlğ olarak sağlanan ödemelerdir. Arazi, su ve yaşayan
kaynaklarn sürdürülebilir ve adil bir şekilde yönetilmesini teşvik için
geliştirilen bir stratejidir.

Bir türün veya tür toplumunun ekosistem içindeki yeri ve görevidir.

- 102 634.

Ekolojik karakter
(Ecological
character)

635.

Ekolojik kriz
(Ecological crisis)

636.

Ekolojik kuşak
(Ecozone)

637.

Ekolojik ömür
(Ecological age)

638.

Ekolojik tarm
(Eco-agriculture)

639.

Ekonomik büyüme

Belli bir zaman noktasnda bir sulak alan karakterize eden ekosistem
bileşenlerinin, süreçlerinin ve hizmetlerinin kombinasyonu.

Bir ortamda insan müdahalesi ile doğal dengenin bozulmas sonucu yaşanan
sorunlarn ve olumsuzluklarn (havadaki karbondioksitin artş, kirlilik,
toprak aşnmas, gibi) neden olduğu kriz.
Geniş anlamda doğal ortam ve vejetasyon özelliklerinin oluşturduğu sisteme
göre ayrt edilmiş en az 100.000 km2 alan kaplayan geniş ekosistem bölgesi.
Dünyada kara üzerinde aşağdaki dokuz ekolojik kuşak belirlenmiştir: (i)
Kutupsal (Polar); (ii) Yar Kutupsal (Yar Polar); (iii) Nemli; (iv) Kurak; (v)
Tropikal ve sub tropikal; (vi) Akdeniz; (vii) Savan; (viii) Nemli sub tropikal
ve (ix) Nemli Tropikal kuşaklar.
Bir canl türün çevre faktörleri tarafndan etkilenen ve snrlanan yaşam
süresi.

Yüksek girdi kullanmna dayal endüstriyel tarmn insan sağlğ, ekonomi
ve çevre açsndan ortaya çkardğ olumsuz sonuçlar karşsnda alternatif
olarak ortaya çkmş bir tarm sistemidir. Kaynaklarn en iyi şekilde
kullanmna dayanarak yanlş uygulamalar sonucu bozulan doğal dengeyi
korumay amaçlayan ekolojik tarm sisteminde, sentetik kimyasal gübrelerin,
ilaçlarn ve hormonlarn kullanm yasaklanmştr. Toprak verimliliği,
hastalk ve zararllardan korunmada uygun çeşit seçimi, ürün rotasyonu, bitki
atklarnn değerlendirilmesi, yeşil gübreleme, organik atklarn
değerlendirilmesi, hayvan gübresi kullanm ve biyolojik kontrol konularnda
uygun ve çevreye duyarl yöntemlerin uygulanmas esas alnmştr. Ekolojik
tarm yüksek kaliteyi hedefleyen bir tarm sistemidir. Başlca amac toprakbitki-hayvan ve insan arasndaki yaşam zincirinde üretim optimizasyonunu
sağlkl bir şekilde sağlayabilmektedir.

Sosyal adaleti sağlamaya dayanan büyüme modeli. Üretim ve tüketim
kaynaklarnn, mal ve hizmetlerin alansal dağlmnn düzenli olmasna önem
(Economic growth)
verilmeye çalşlr. Ülkenin sadece ekonomik yönden gelişmesi değil, ayn
zamanda gelir dağlm dengesinin sağlanmas gerekliliği dikkate alnr.
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Ekonomik İşbirliği
ve Kalknma
Teşkilat
(Organization for
Economic
Cooperation and
Development
(OECD))

641.

Ekonomik ömür
(proje ekonomik
ömrü)

OECD, 1961 ylnda Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilat (OEEC) yerine
kurulmuş ve halen 30 üye ülkeye sahip olan bir kuruluştur. Üye ülkeleri
arasnda, Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda,
İrlanda, İtalya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Lüksemburg, Meksika, Hollanda,
Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya,
İsveç, Türkiye, Birleşik Krallk (İngiltere) ve Amerika Birleşik Devletleri yer
almaktadr.
Teklif edilen bir projenin, ekonomik analizinde kabul edilen proje hizmet
süresi.

(Economic life
(project)
642.

Ekonomik refah
(Economic wealth)

643.

Ekonomileri geçiş
sürecinde olan
ülkeler

Bir toplum veya ülkenin parasal ve ruhsal yönden sorunlarnn en aza
indirilmesi. Bu iki unsur çoğu kez birbirlerine doğrudan bağlantldr. Parasal
girdilerin artmas, insan ihtiyaçlarn karşladğndan sosyal skntlarn
azalmasna neden olabilmektedir.
Pazar ekonomisine geçiş sürecinde olan Orta ve Doğu Avrupa ve eski
Sovyetler Birliği ülkeleri.

(Countries with
economies in
transition (EIT))
644.

Ekosistem
(Ecosystem)

Bitki, hayvan ve mikro-organizma topluluklar ile bunlarn cansz
çevrelerinin işlevsel bir birim olarak karşlkl etkileşim içinde bulunan
dinamik birlikteliği (kompleksi). Ekosistemler yap, işlev ve gelişimlerine
göre aşağdaki şekilde snflandrlr.
(i) Kapal ekosistemler (closed ecosystems): Enerji akm ve madde dolaşm
açsndan komşu ekosistemlerle bir alşverişi olmayan, kendi içinde bir denge
sağlayan ekosistemler. Ancak böyle bir ekosisteme nadiren rastlanr.
(ii) Açk ekosistem (open ecosystems): Dşardan enerji ve madde alan,
dşarya enerji ve madde veren ekosistemdir. Tüm doğal ekosistemler
böyledir.

645.

Ekosistem
bozulumu
(Degradation of
ecosystems)

Bir ekosistemin ekosistem hizmetlerini sağlama kapasitesinde meydana gelen
devaml bir azalma.
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647.

Ekosistem
çeşitliliği

1) Geniş bir arazi peyzajnda, biyomdan (en geniş ekolojik birim) mikro
habitata kadar görülen ekosistem değişkenliği.

(Ecosystem
diversity)

2) Biyolojik topluluklar arasndaki tür bileşimi, fiziki yaplar ve işlevler
bakmndan görülen değişkenlik. Biyolojik çeşitliliğin en üst düzeyidir.

Ekosistem
dayankllğ
(ekosistem
stabilitesi)

Müdahaleye maruz kaldğnda fazla değişikliğe uğramayan, geçici mütevazi
değişim gösteren veya müdahale sonrasnda ksa süre içinde eski haline
dönüşebilen ekosistem "dayankl ekosistem" olarak kabul edilir.

(Ecosystem
stability,
ecosystem
robustness)
648.

Ekosistem
değerlendirme
(Ecosystem
assessment)

649.

Ekosistem
değişimi

Ekosistemde görülen değişiklikler, bunlarn insanlar üzerindeki etkileri,
yönetim ve politika seçenekleri ile ilgili bilimsel bulgularn elde edilmesi ve
karar vericilere sunulacak değerlendirmelerin ve tavsiyelerin hazrlanmas
süreci.
Bir ekosistemin durumunda, çktlarnda veya yapsndaki herhangi bir
değişim.

(Ecosystem
change)
650.

Ekosistem
hizmetleri
(Ecosystem
services)

1) Ekosistemler tarafndan gerçekleştirilen ve yerkürede çevrenin dengeli ve
kararl bir durumda devam etmesinde, tedarik edici (gda, su gibi),
düzenleyici (iklimin, hava kalitesinin, su akşnn düzenlenmesi, suyun
temizlenmesi, toprak kalitesinin korunmas, hastalklarn önlenmesi gibi),
destekleyici (besin ve su zincirleri, bitkilerin tozlaşmas gibi) ve kültürel
(rekreasyon, estetik, eğitsel değerler gibi) faydalar ve hizmetleri sağlayan
etkinlikler ve süreçlerdir.
2) Bir ekosistemdeki canl türlerinin (flora, fauna) yaşamlarn ve nesillerini
sürdürebilmeleri için biyokütle üretimi, karbon (CO2) bağlanmas, oksijen
üretimi, iklimin düzenlenmesi, su üretimi ve su kaynaklarnn korunmas,
toprak oluşumu- korunmas-geliştirilmesi, besin elementleri döngüsünün
sağlanmas, bitkilerin tozlaşmasnn sağlanmas, ekosistemlerin bakmtemizlik-sağlk ve devamllğnn sağlanmas, biyolojik çeşitliliğin
sürdürülebilmesi vb gibi ekolojik dengenin yerel ve küresel ölçekte
sağlanmas ile ilgili ekolojik olaylar - tek başlarna ve/veya diğer canl
türleriyle etkileşim halinde - yerine getirmeleri yönünde yaptklar – ve
değeri para ile ölçülemeyen - etkinliklerdir. Ekolojik hizmetler, ekosistem
hizmetleri olarak da bilinir.

- 105 3) Ekosistemlerden elde edilen ve yeryüzünde yaşamn devamllğn
sağlayan yararlardr. Bunlar arasnda: (i) su ve gda gibi tedarik hizmetleri;
(ii) sel ve hastalk kontrolü gibi düzenleyici hizmetler; (iii) ruhsal ve
rekreasyonel yararlarla ilgili kültürel hizmetler ve (iv) gda döngüsü gibi
destekleyici hizmetler yer alr.
651.

Ekosistem
hizmetleri
bozulumu

Tedarik hizmetlerinde, bu hizmetlerin sağlandğ alanda veya birim
alanndaki üretim miktarnda meydana gelen düşüş nedenleriyle ortaya çkan
azalma. Düzenleyici ve destekleyici hizmetlerden elde edilen faydalarda, bu
hizmetlerde meydana gelen değişim veya insan basklarnn kabul edilebilir
(Degradation of an
snrlarn aşmas nedenleriyle meydana gelen azalma. Kültürel hizmetlerde,
ecosystem
bu hizmetleri etkileyen ekosistem niteliklerinde meydana gelen değişiklikler
services)
nedeniyle oluşan düşüş.

652.

Ekosistem
rehabilitasyonu

Bozulmuş bir ekosistem veya habitatta kendine özgü ekosistem hizmetlerinin
geri kazanm.

(Ecosystem
rehabilitation)
653.

Ekosistem
restorasyonu

Bir ekosistemin orijinal topluluk yapsna, doğal tür bütünlüğüne ve doğal
işlevlerine (fonksiyonlarna) yeniden kavuşmas.

(Ecosystem
restoration)
654.

Ekosistem sağlğ

Ekolojik faktörlerin ve bunlarn etkileşimlerinin, ekosistemin devaml
dayankllğ, verimliliği ve yenilenmesi için ne derecede eksiksiz ve işlevsel
(Ecosystem health)
olduğudur.

655.

Ekosistem snr
(Ecosystem
boundary)

656.

Ekosistem
sürdürülebilir
kullanm
(Sustainable use of
ecosystem)

Organizmalarn, yaylşnn ulaştğ snra, biyofizik ortama ve alansal
etkileşimlere dayal olarak belirlenen ekosistem alansal dağlş snr.

Ekosistemlerin insanlar tarafndan, mevcut nesillere devaml faydalar
sağlarken, potansiyellerinin gelecek nesillerin ihtiyaç ve isteklerini
karşlayabilecek şekilde korunmasn sağlayacak şekilde kullanlmas.
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Ekosistem
sürdürülebilirliği
(Ecosystem
sustainability)

658.

Ekosistem süreci
(Ecosystem
process)

659.

Ekosistem tedarik
hizmetleri

Belli bir zaman içersinde ekosistemdeki çeşitlilik, üretim, kendini
yenileyebilme, sağlk, tahribat veya hastalğa dayankllk, kaynak kullanm,
üretim gibi önemli niteliklerin ve bunlarn ahenkli ilişkilerinin mevcudiyeti
ve devamllğ.
Bir ekosistemin bütünlüğünü devam ettirmesini sağlayan, içsel
karakteristikleri. Ekosistem süreçleri kapsamnda çürüme, üretim, besin
döngüsü ile besin ve enerji bağlar yer almaktadr.
Ekosistemlerden tarafndan üretilen ve sağlanan ürünler (genetik kaynaklar,
gda, lif ve tatl su, gibi).

(Ecosystem
provisioning
services)
660.

661.

Ekosistem ürünleri
(Ecosystem goods)

Ekonomik ve/veya sosyal bir değere sahip bir arazinin sağladğ ürünler olup,
bunlar arasnda arazi kullanlabilirliği, hayvansal ve bitkisel üretim, toprak
sağlğ, su miktar ve kalitesi yer alr.

Ekosistem
verimliliği

Bir ekosistemdeki ağaç, çal ya da diğer organizmalarn büyüme ve üretim
kabiliyeti.

(Ecosystem
productivity)
662.

Ekosistem
yaklaşm
(Ecosystem
approach)

663.

Ekosistem
yönetimi
(Ecosystem
management)

Arazi, su ve yaşayan varlklarn ve kaynaklarn korunmasn ve adil bir
biçimde sürdürülebilir kullanmn destekleyen entegre yönetim stratejisidir.
Bu strateji insan ihtiyaçlarn merkeze koyarken biyolojik çeşitliliğin
korunmasna odaklanmakta, biyolojik çeşitliliğin korunmasn korunan
alanlarn ötesinde tüm ekosistemlere yaymaktadr. Peyzaj yönetimi ve
ekosistem yönetimi yaklaşmlarnn her ikisi de sürdürülebilir doğal kaynak
yönetimi ile yakndan bağlantldr. Ekosistem yönetimi, ekosistemi sağladğ
çoğul işlevlere ve bu işlevlerden elde edilen çok yönlü faydalara göre
yönetmeyi amaçlar. Bu yaklaşm, ksa dönem ekonomik kazançlar değil,
ekosisteme zarar vermeden mümkün olan optimal kullanm ve faydalanmay
hedefler.
1) Ekosistemlerin, gelecek nesillerin ekolojik ve beşeri ihtiyaçlarn
sağlayacak şekilde muhafazasn amaçlayan bir doğal kaynak yönetimi
yaklaşmdr. Bu şekil bir ekosistem yaklaşm tepkisel olabilir ve problemler
ancak belirgin duruma geldikten sonra bunlara karş inisiyatif ve tedbir
almay öngörebilir.
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ihtiyaçlarn karşlarken, ekosistemlerin ana ekolojik işlevlerin korunmasn
ve doğal kaynaklarn restorasyonunu hedefleyen bir süreçtir. Ekosistem
yönetiminin temel amac doğal kaynaklarn etkin korunmas ve etik
kullanmdr.
664.

Ekotip
(Ecotype)

665.

Ekoton
(Ecotone)

666.

Ektotrofik
mikoriza
(Ectotrophic
mycorrhiza)

667.

Ekzotik (yabanc)

Ortamn özelliğine bağl olarak oluşmuş bir ekolojik toplum. Geniş bir alann
farkl özelliklerine bağl olarak türler ekolojik hoşgörürlükleri orannda
ortama yaylr ve yerel ortam koşullarnda birbirlerinden farkl alt
popülasyonlar oluşturur.
İki komşu ekosistem veya iki bitki toplumu arasndaki snr bölgesi veya
geçiş kuşağ. Örneğin orman ve bozkr arasndaki çal kuşağ bir ekoton'dur.
İki iklim kuşağ arasndaki geçiş bölgesine de zonoekoton (zonoecotone)
denir.
Köklerin üzerinde mantar hiflerinin yoğun bir örtü oluşturduğu bir mikoriza
toplumu. Misel hifleri çam ağaçlarnn kabuk hücrelerinin aralarndan içe
doğru ve misel örtüsünden toprak yüzeyi yönünde dşa doğru uzanmaktadr.

Bir sahaya doğal yaylş alan dşndan gelen veya getirilen.

(Exotic)
668.

Ekzotik tür
(Exotic species)

1) İnsanlar tarafndan bilerek veya tesadüfen kendi doğal yaylş alanlar
dşndaki bir yere taşnan ve orada yetiştirilen/yetişen tür. Bu türler tüm
dünyada habitatlarn değişmesine ve biyoçeşitliliğin bozulmasna neden olan
bir etken olarak kabul edilir. Dşarndan getirilen ve yerel ekosistemler
üzerinde olumsuz etki yaratan bu türlere istilac türler de denir. Bununla
beraber, yerli olmayan türlerin hepsi istilac ve ciddi olumsuz etki yaratan tür
olarak kabul edilmez.
2) Kastl veya tesadüfi insan faaliyetleri nedeniyle, tarihsel olarak doğal
yaylş gösterdiği alann dşndaki alanlarda yaylş gösteren tür (egzotik tür
olarak da bilinir).

669.

Emek yoğun
teknoloji
(Labour-intensive
technology)

Diğer üretim faktörlerine, özellikle sermayeye oranla, emek faktörünün daha
fazla kullanldğ üretim teknolojisi.
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Emici teras
(emdirici teras)
(Absorption
terrace, retention
terrace)

671.

Emisyon (salm)
(Emission)

672.

En az düzeyde
toprak işlemeli
tarm
(Minimum soil
cultivation based
agriculture)

673.

En az gelişmiş
ülkeler
(Least developed
countries)

674.

Esas itibariyle yağş sularn tutup mümkün olduğunca geniş bir alanda
yaymak için oluşturulan ve srtn her iki tarafndan toprak alnmak suretiyle
inşa edilen değişik enkesitli seki.

Sera gazlarnn ve/veya bunlara kaynaklk yapan öncül maddelerin belirli bir
alanda ve zaman diliminde atmosfere salnmas. Maddenin gaz halinde
atmosfere verilmesi.
Yetiştirilecek bitkinin gelişmesini önlemeyecek şekilde en uygun zamanda ve
sayda yaplan toprak işlemesidir. Toprağ alt üst etmeyen ve devirmeyen
toprak işleme aletleri kullanlmaldr. Ksmen toprak yüzeyinde srtlar ve
kesekler oluşturarak toprak işlenmelidir. Skça toprak işlenmemelidir. Tohum
yatağ hazrlamada tek bir sürüm yaplr.

Kalknma ölçeğinde en alt seviyede olan ülkeler. Gelişmişlik durumu, gelir
düzeyi, insan kaynaklar ve ekonomik krlganlk gibi değerlere göre
belirlenir.

En büyük mümkün Belirli iklim şartlar içinde havzaya düşmesi teorik olarak mümkün azami
yağş
(süre ve miktar olarak) yağş.
(Maximum
possible
precipitation)

675.

En düşük nispi
nem

Günün üç değişik zamannda yaplmş rasatlara göre hesap edilmiş en düşük
nispi rutubet.

(Minimum relative
moisture)
676.

En iyi uygulamalar En iyi performans sağlayan veya en yüksek etkiyi yaratan tedbirler,
yöntemler veya faaliyetlerdir. Bu amaçla performans ve etki
(Best practices)
değerlendirmeleri önceden belirlenen kriterlere dayal doğrulama süreci
vastasyla gerçekleştirilir. BMÇMS açsndan en iyi uygulamalar, sözleşme
uygulamalarnn güçlendirilmesini hedefleyen 10 Yllk Stratejik Planda
formüle edilmiş sonuçlarn elde edilmesinde ve hedeflenen etkilere katk
sağlamada başarl olduğu kabul edilen tedbirler, yöntemler ve faaliyetlerdir.
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678.

En yüksek
sürdürülebilir
üretim

1) Doğal kaynaklarn tamiri mümkün olmayan zarar ve kayplara uğramasna
neden olmadan ve doğal çevrenin gelecek nesillere iyi durumda braklmasn
sağlamak suretiyle alnabilecek en yüksek hasla miktar.

(Maximum
sustainable yield)

2) Doğal koşullara göre yenilenebilir kaynaklardan belli bir zaman süresinde
alnabilir en yüksek verim. Bu üretimde biyolojik işlevler dikkate alnr.
Örneğin bir meradan en yüksek verimin alnabilmesi, otlarn olgunluk
döneminde biçilmesi ya da otlatmaya açlmas, balklarn belli bir ağrlğa
ulaşmas, ağaçlarn belli bir yaştan sonra artmlarnn düşmesi ile
olabilmektedir.

Endemik
(ekolojide)

1) Sadece belli bir coğrafi yörede bulunan bitki veya hayvan türleridir.
Endemik türler yeryüzünün geniş veya dar bir alannda bulunabilirler.
Örneğin bazlar belli bir ktada, bir ktann sadece belli bir bölgesinde veya
sadece tek bir adada bulunabilir. Endemik tür taşyan bir alan genellikle bir
şekilde izole olmuştur ve bu şekilde türün bu saha dşndaki yerlere yaylmas
zorlaşmştr veya bu sahalar endemik türlerin ihtiyaç duyduğu ve sadece
oralarda bulunan çevresel koşullara ve özelliklere sahiptir.

(Endemic (in
ecology))

2) Dünyann sadece belli bir yerinde bulunan canl toplumu. Endemikler
çeşitli yollardan meydana gelir. Bunlar, iklim değişmeleri ve izolasyon
koşullardr. Daha önce geniş sahalara yaylmş olan bir bitki topluluğu, iklim
değişmesi sonucu ekolojik özelliklerine uygun belli bir yere çekilerek
hayatsal faaliyetlerini sürdürür.
679.

Endemizm
(Endemism)

680.

Endotrofik
mikoriza
(Endotrophic
mycorrhiza)

681.

Endüstri bitkileri
(Industrial plants)

682.

Endüstriyel
ağaçlandrma
(Industrial
plantation)

Belli bitki ve hayvanlarn kta, bölge ve doğal bir bölgede tutulma, bulunma
durumu. Bir saha ne kadar yaşl ve çevresel etkileşimden uzak bir dağ, ada
ise endemik bitki oran da o nispette fazladr.
Mantar hiflerinin doğrudan kök kllarna, diğer epidermal hücrelere ve ara
sra kök hücrelerine nüfus ettiği bir mikoriza birliği. Bireysel hiçler kök
yüzeyinden kökü saran toprağn içine doğru uzanrlar.

İnsan ve hayvanlarn beslenmesi ile ilişkisi olmayan, tarmclar ve ormanclar
tarafndan hammadde elde etmek amacyla yetiştirilen bitkilerdir (ağaç,
keten, pamuk, gibi).
Yuvarlak odun işleyen veya yuvarlak odunlardan elde edilen yar mamul
ürünleri hammadde olarak kullanan, endüstriye materyal sağlayan
ağaçlandrmalardr. Genellikle hzl büyüyen iğne ve yaprakl ağaç türleri ile
kurulan bu plantasyonlarda orman kurma, bakm ve üretim işleri
mekanizasyona dayal entansif işletmecilik koşullarna göre yaplr.
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Enerji verimliliği

Ayn bir çktya veya amaca ulaşmay daha az enerji üreterek sağlamak.

(Energy efficiency)
684.

Enerji

Bir sistemin iş yapma yeteneği ve gücü.

(Energy)
685.

686.

Engebeli arazi
(dalgal arazi)

1) Vaktiyle yüksek ve haşin görünümlü iken erozyon nedeni ile ovaya
benzeyen alçak, hafif dalgal yüzey şekline dönüşmüş bulunan arazi.

(Peneplain)

2) Milyonlarca yl süren erozyonu neticesinde arzal bir sahann önce
akarsular vastasyla bir seri mecralarla bölünmüş ve daha sonra bu vadiler
arasnda yer alan aşnmş (hemen hemen düz oluncaya kadar) srtlarla
karakterize edilen nispeten düz ve belirli bir özelliği olmayan alanlar. Bu
araziye örnek olarak İstanbul Boğaz’nn her iki yaksndaki Çatalca-Kocaeli
platosu verilebilir.

Enine slah

Dere taban eğiminin düşürülerek suyun hznn, dolaysyla sürükleme
gücünün azaltlmas amacyla mecralarda erozyonu önlemeye yönelik yaplan
slah çalşmas.

(Transverse
stabilizing,
latitudinal
stabilizing)
687.

Enine yap
(Transverse
structure)

688.

Entansif tarm
(Intensive
agriculture)

689.

Entegre alan
yönetimi (EAY)
(Integrated area
management
(IAM))

Enine slah amacyla dere eksenine dik olarak inşa edilen tek ve kademeli
yap.

1) Yüksek sermaye girdisi ile gübreleme ve sulama gibi modern tarm
teknolojisi kullanlarak yüksek oranda verim elde edilen ticari tarm sistemi.
2) Ekilen, dikilen topraktan en çok ve geniş ölçüde ürün alma ile ilgili tarm.

Bir türün alannn, o sahann yönetim amaçlaryla uyumlu belli kullanm
şekilleri (araştrma, türlerin korunmas, turizm, istihsal, avclk ve balkçlk,
gibi) için zonlara ayrlmasna ve düzenlenmesine dayal bir yönetim
yaklaşm.
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Entegre ekosistem
izleme
(Integrated
ecosystem
monitoring)

691.

Entegre finans
stratejisi (EFS)
(Integrated
financing strategy
(IFS))

692.

Entegre koruma ve
kalknma projesi

Bir ekosistemde önceden belirlenmiş standart ve normlarla uyumu korumak
ve sapmalar kabul edilebilir belli snrlar içinde tutabilmek amacyla
gerçekleştirilen düzenli veya düzensiz izleme ve denetim.

Etkilenen ülkelerin öncelikleriyle uyumlu ve bu ülkelerin finansal
kaynaklarn seferber etmeye yönelik çabalarn desteklemek amacyla
Küresel Mekanizma tarafndan geliştirilmiş metodolojik çerçeve. Bu
stratejiler çeşitli donörler ve kurumlar tarafndan uygulanabilir.

Biyolojik çeşitliliğin korunmas ve kalknmay beraberce amaçlayan bir proje
veya girişim.

(Integrated
conservation and
development
project)
693.

Entegre mücadele
(Integrated
combating)

694.

Entegre nehir
havzas yönetimi
(ENHY)

Kültür bitkilerinde zararl türlerin popülasyon dinamiklerini ve çevre ile
ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan mücadele yöntemlerini ve tekniklerini
kullanarak, bunlarn popülasyonlarn ekonomik zarar seviyesinin altnda
tutan zararl yönetimi sistemi.
Su planlamas ve yönetiminin, insan refahnn iyileştirilmesi amacnn önemi
göz önünde bulundurularak, çevresel, sosyal ve ekonomik kalknma ilişkileri
ile entegrasyonu.

(Integrated river
basin management
(IRBM))
695.

Entegre su
kaynaklar
yönetimi (ESKY)
(Integrated water
resources
management
(IWRM))

Su, arazi ve ilgili diğer kaynaklarn, en yüksek ekonomik ve sosyal refah adil
olarak sağlayan ve hayati ekosistemlerin sürdürülebilirliğine zarar vermeden,
eşgüdüm içinde geliştirilmesini ve yönetimini destekleyen bir süreçtir.
ESKYnin dayandğ üç temel ilke: (i) Sosyal eşitlik: insanlarn yaşam için
gerekli miktar ve kalitede suya tüm kullanclarn (özellikle yoksul gruplarn)
eşit şekilde ulaşmnn güvence altna alnmas; (ii) Ekonomik etkinlik:
mevcut finansman ve su kaynaklar ile mümkün olan en yüksek faydalarn ve
suyun mümkün olan en fazla sayda kullancya ulaşmnn sağlanmas; (iii)
Ekolojik sürdürülebilirlik: sucul ekosistemlerin değerinin kullanclar
tarafndan takdir edilmesinin ve bunlarn doğal işlevlerinin
sürdürülebilirliğinin sağlanmas.
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Entegre ürün
yönetimi (entegre
tarmsal ürün
yönetimi)

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevreye karş sorumlu ve duyarl, ayn
zamanda ekonomik bir tarmsal üretim sistemi.

(Integrated
agricultural
production
management)
697.

Entegre yatrm
çerçevesi
(Integrated
investment
framework (IIF))

698.

Envanter

Etkilenen taraf ülkeler hükümetlerinin, sözleşmeyi uygulamak için yatrm
ihtiyaçlar ve finansman kaynaklaryla ilgili ulusal önceliklerini belirlemede
yararlandklar bir programl finans yaklaşm. Entegre yatrm çerçevesi, bir
ülkede projelerin, programlarn ve öncelikli eylemlerin ulusal eylem
planlarnda verilen önceliklere göre belirlenmesine katk sağlar.
Doğal kaynaklarla ve nitelikleriyle ilgili bilgilerin sahada toplanmas.

(Inventory)
699.

Enzim
(Enzyme)

700.

Ergime noktas
(Melting point)

701.

Erken otlatma
(Early grazing)

702.

Erken uyar
sistemi
(Early warning
system)

Biyolojik yönden katalizatör etkisi yapan canl hücrenin oluşturduğu protein
molekülü. Tüm canl organizmalar enzim üreterek ve çkararak
metabolizmalarn ayarlar. Canllar yediklerini enzim araclğyla sindirir.
Ergime noktas, kristal ve saf olan bir maddenin, kat halden tamamen sv
hale geçtiği belirli bir scaklktr. Bu scaklğa o maddenin erime noktas
denir. Bütün kristal yapya sahip saf maddelerin ergime noktasnda, yani kat
halden sv hale geçene kadar, scaklğ sabit kalr. Ancak tamamen sv hale
geçtikten sonra scaklğ yükselir. Saf kristal cisimlerin erime noktas ile
donma noktas arasnda scaklk fark yoktur. Mesela saf su, 0°C de donar.
Fakat saf olmayan maddelerin, yani karşmlarn donma ve ergime noktalar
farkldr.
Mera bitkilerinin vejetasyon devresinin başnda, yeni büyümeye başladklar
zamanda otlatlmalar. Bitkiler gelişim döneminde yedek besin maddeleri ile
beslendikleri için otlatmaya karş son derece hassastrlar. Vejetasyon
devresinin başnda otlatma yapldğ takdirde bitkiler kolayca büyüyemez ve
zayf kalrlar.
Bireylere, topluluklara ve kurumlara, tehdidi altnda olduklar zarar ve
afetlere karş uygun ve yeterli şekilde hazrlanmalar ve mücadele etmeleri
amacyla anlaml uyar bilgilerinin elde edilmesi ve sağlanmas için gerekli
kapasite düzenlemesi (sistemi). Erken uyar, afet riskinin önlenmesi ve
etkilerinin azaltlmasnn temel bir elementi olup yaşam kayplarnn
önlenmesine, maddi ve ekonomik kayplarn azaltlmasna katk sağlar. Etkin
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katlmlarnn sağlanmas, toplum eğitimi ve bilinçlendirme çalşmalarnn
güçlendirilmesi, alarm ve uyarlarn zamannda ve etkin olarak
gönderilmeleri önem ve gereklilik taşmaktadr. Komple ve etkin bir erken
uyar sistemi dört ana işlevi desteklemekte olup, bunlar: (i) risk analizi; (ii)
izleme ve ikaz; (iii) iletişim ve (iv) tepki kapasitesidir.
703.

Erozyon
(Erosion)

1) Bir arazinin akarsu, yağmur, rüzgar, buzul, dalga, yerçekimi veya diğer
jeolojik etmenlerin neden olduğu kopma, sürüklenme, çözülme, taşnma ve
kitle hareketi benzeri süreçlerle aşndrlp, ypratlmas.
2) Toprak kümelerinin (agregatlarnn) parçalanmas, su, rüzgâr ve yerçekimi
gibi etmenlerle taşnmas ve sonuç olarak, ait olduklar yerlerden farkl
ortamlarda birikmesi olay. Toprak erozyonu süreci, parçalanma, taşnma ve
birikme aşamalarndan oluşur. Havza ölçeğinde oluşan başlca erozyon
çeşitleri, su erozyonu, rüzgâr erozyonu, kitle ve çğ erozyonu olarak ana
başlklar altnda ele alnmaktadr. Su erozyonun süreçleri ise, yağmur damlas
sçrama (parçalanma) erozyonu, yüzey erozyonu, oluk-oyuntu erozyonu ve
mecra erozyonudur.

704.

Erozyon dönemi
Erozyonun başlamas ile bitmesi arasndaki sürede meydana gelen olaylar.
(erozyon periyodu)
(Erosion period)

705.

Erozyon
duyarllğ
(erodibilite)
(Erodibility)

1) Ayn koşullar altnda, çeşitli topraklarn aşnmaya karş gösterdikleri
kolaylk oran. Erozyona duyarllk (erodibilite) topraklarn öz niteliklerine
bağl bir kavramdr. Ana materyal, ayn dş erosif etkenler altnda, farkl
şekilde erozyona uğruyorsa, erodibilite karakteristiklerinin (toprak
özelliklerinin) farkl olmasndandr. Mesela, baz sediment, gnays ve şistler
erozyona karş hassastr. Bazalt, gabro ve andezit gibi ana materyaller
erozyona karş son derece dayankldr.
2) Bir toprağn erozyon duyarllğ, iki enerji kaynağna karş mukavemetine
bağl olarak belirlenmekte olup, bunlar: (i) yağmur damlalarnn toprak
yüzeyindeki çarpma etkisi ve (ii) yüzeysel akşn oyuk ve yarntlardaki
topaklar arasndaki yarma faaliyetidir.
3) Ayn şartlar altnda diğer bir toprakla mukayeseli olarak toprağn aşnmaya
karş nispi hassasiyeti. Bu terim, hem yüzey erozyonu, hem de oyuntu
erozyonu için kullanlr.

706.

Erozyon endeksi
(EE)
(Erosion index
(EI))

1) Çplak zemin için ton olarak tahmin edilen erozyonla toprak kaybnn
sürdürülebilir toprak kaybna bölünmesi ile elde edilen endeks.
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oluşan) T değerine (üzerinde uzun dönem verimliliğin olumsuz
etkilenebileceği erozyon oran) bölünmesi ile hesaplanan değerdir.
707.

Erozyon kontrolü
(Erosion control)

708.

Erozyon kontrolü
için idari önlemler

Arazi sathnda hzlandrlmş erozyonu kontrol altna almak için gerekli
tedbirlerin uygulanmas. Bu tedbirler vejetatif karakterde olduğu gibi,
teraslar, sekiler, jütler ve mahmuzlar gibi erozyon kontrolünde yararlanlan
yaplar gibi fiziksel önlemler veya kontur tarmsal uygulama, şeritsel tarm,
münavebe ve organik gübreleme gibi kültürel kontrol tedbirleri olabilir.
Doğal dengenin bozulmasna
durdurulmasna dönük önlemler.

neden

olan

insan

müdahalelerinin

(Administrative
measures to
control erosion)
709.

Erozyon kontrolü
için kültürel
önlemler

Bitki örtüsü tesis etmek veya mevcut bitki örtüsünü geliştirmek yoluyla
erozyonu durdurmay amaçlayan uygulamalar.

(Cultural measures
to control erosion)
710.

Erozyon kontrolü
için mekanik
önlemler

Erozyon kontrolü için yaplan teras, çevirme hendeği gibi arazi hazrlğ
niteliğindeki önlemler ile kuru duvar eşik, örme çit ve slah sekisi türündeki
snai tesisler.

(Mechanical
measures to
control erosion)
711.

Erozyon meyil
uzunluğu
(Erosion slope
length)

712.

Erozyon
oluşturucu
(erozyon yapc)
(Erosion agent,
erosive agent)

Bir yamaç boyunca, yüzeysel akşn başlangç noktasndan birikmenin
(sedimantasyonun) başladğ veya yüzeysel akmn bir kanala veya oyuntuya
girdiği noktaya kadar olan, yamacn kesintisiz yüzeysel akşa maruz kaldğ
mesafe.
1) Erozyon oluşturmaya eğilimli aşndrc kuvvetler olup su ve rüzgar gibi
erozyon oluşturucu etmenler için kullanlr.
2) Erozyona sebep olacak oranda kinetik enerjisi olan su, rüzgar veya
scaklk gibi atmosferik etmenler.
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Erozyon pilotu
(Erosion plot)

714.

Erozyon şiddeti
(erozyon derecesi)

Doğal veya suni yağş durumunda üzerlerindeki su akm ve toprak kaybnn
ölçülmesi mümkün olan benzer (bir örnek) arazi parselleri.
Erozyonun şiddete göre ayrt edilmiş bir snfta yer almas.

(Erosion severity,
erosion intensity
erosion rate)
715.

Erozyon snf
(Erosion class, soil
erosion class)

716.

Erozyon ve sel
kontrolü önlemleri
(Erosion and flood
control measures)

717.

718.

Erozyon yüzeyi

Toprak profili özelliklerine göre belirlenen erozyon yoğunluk derecesi
(hzlandrlmş erozyon, doğal veya jeolojik erozyon, gibi).

Toprağn parçalanmasn ve sürüklenmesini önleyecek şekilde, bitkisel ve
yapsal tedbirlerin uygulandğ bir arazi yönetimidir. Erozyon ve sel kontrolü
tedbirleri, toprağn muhafazas için çok önemlidir. Çünkü sürdürülebilir arazi
yönetimine toprak muhafaza çalşmalar sonucunda ulaşmak mümkündür.

(Erosion surface)

Deniz veya göl seviyesine göre dş kuvvetlerin etkisi ile uzun bir zaman
sürecinde yüksek sahalarn aşnarak düzleşmesi. Milyonlarca yl süren bir
jeolojik zaman içersinde topografyann deniz seviyesine göre tamamen
düzleşmesine yontuk düz veya peneplen denir.

Erozyona karş
duyarl (kolay
aşnabilir) toprak

Aşnmaya karş dayanksz olan toprağa "kolayca aşnabilir" veya "erozyona
hassas" tabir edilirken erozyona dayankl toprağa "güç aşnabilir" toprak
denilmektedir.

(Erosion sensitive,
erodible soil)
719.

Erozyonu
başlatacak
minimum çarpma
hz
(Minimal impact
threshold
velocity)

Bir sahada komşu sahadan gelen saltasyon parçacklar oraya düşüp, kinetik
enerjilerini toprak hareketini başlatacak rüzgarnkine ilave ettiklerinde,
erozyonu başlatmak veya harekete geçirmek için gerekli minimum rüzgar
hz.
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Erozyonu
başlatacak
minimum rüzgar
veya su hz

Tanmlanan koşullardaki belli bir arazide toprak parçacklarnn, kum
tanelerinin veya diğer materyallerin harekete geçmelerini başlatan en düşük
(minimum) rüzgar veya su hz.

(Minimal fluid
threshold
velocity for
erosion)
721.

Esneklik
(elastikiyet)
(Resilience)

1) Bir ekosistemin, farkl yap veya çktlarn olduğu bir duruma dönüşmeden
dayanabileceği eşik değeri. Esneklik, ekolojik dinamiklere ve bu
dinamiklerin anlaşlmas, yönetilmesi ve bunlara tepki verilmesi için gereken
örgütsel ve kurumsal kapasiteye bağldr.
2) Ekosistem üzerine yaplan olumsuz bir etkiden veya ekosistemde değişime
yol açan dş kaynakl bir olaydan sonra (yangn, toprak erozyonu, heyelan,
aşr otlatma, mantar/böcek hastalklar vb. ekolojik basklar), o
ekosistemdeki komünitenin ve/veya bitki birliğinin kendini toparlayabilme,
eski fiziksel ve işlevsel özelliklerine dönebilme özelliği. Toparlanabilmeyi
hzlandran özellikler strese dayanma özelliği, filizlenme, sürgün verme,
tohum bankas etkisi ve üreme potansiyeli vb.dir. Zararn da belirli bir
tolerans snr (eşik değeri) vardr. Bu tolerans snrndan daha fazla zarar
olursa, toparlanabilme özelliği ortadan kalkar ve ekosistem toparlanmaya
doğru değil, arazi gittikçe bozulmaya ve çölleşmeye doğru gider.

722.

Eş basnç eğrileri
(Isobar)

723.

Eş scaklk eğrisi
(Isotherm)

724.

Hava basnc ayn olan noktalar birleştiren eğri. Eş basnç eğrisi haritalar ile
bir yerdeki basncn dağlş ve rüzgar yönleri hakknda bilgi edinilir.

Scaklğ ayn olan noktalardan geçen eğri. Bu eğrilerin çizilmesi ile
hazrlanan haritalar araclğ ile scaklk dağlşlar hakknda bilgi elde
edinilir.

Eş tuzluluk eğrileri Tuz konsantrasyonlar eşit olan noktalardan geçen eğiri.
(Isohaline lines)

725.

Eş yağş eğrileri

Yağş ayn olan yerlerden geçen eğri.

(Isohyets)
726.

Eş yükselti eğrileri
(Isohips)

Yüksekliği ayn olan noktalar birleştiren veya ayn yükseklikteki noktalardan
geçen eğri.
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Eşgüdüm
(koordinasyon)

Farkl bölüm/birim/kişi/kuruluşlarn ayn amaç ayn hedef doğrultusunda
işbirliği yapmas durumu.

(Coordination)
728.

Eşik
(Threshold)

729.

Eşik değer
(ekosistemler için)
(Threshold value)

1) Genellikle taşkn ksmna bağlanmş bir bent, sedde, savak veya dolu
savağn üstü.
2) Bir dolgu veya bir sel yüksekliğinin en yüksek derecesi.
1) En düşük istek basamağ. Canllarn hayatta kalmak için yaşamsal
isteklerinin en düşük seviyesi. Örneğin, baz meyve bitkileri belli bir
minimum scaklğa kadar yaşayabilirler ve bunun altndaki scaklkta ölürler.
Baz bitkiler tomurcuklarn patlatarak vejetasyon dönemini başlatabilmek
için belli bir scaklk derecesine ihtiyaç duyarlar ki bu eşik değer scaklk
iğne yaprakl ağaçlar için 100C, otsu bitkilerde ise 50Cdr.
2) Morfolojik anlamda bir sahann diğer bir sahaya geçiş snr. Örneğin Ege
ile İç Anadolu bölgeleri snr platolarn başladğ snra denk gelir.

730.

Etken
(Driver)

731.

Etkenlik

Bir ekosistemde doğrudan veya dolayl olarak bir değişime neden olan doğal
veya insan kaynakl etmen (faktör).
Yatrm amaçlarnn gerçekleşen veya gerçekleşmesi beklenen derecesi.

(Effectiveness)
732.

Etki
(Impact)

733.

Etki
değerlendirmesi

1) Bir faaliyet (müdahale) tarafndan kastl veya kastsz, doğrudan veya
dolayl olarak oluşturulan olumlu veya olumsuz, birincil veya ikincil uzun
dönem etkiler.
2) Stratejik amaçlar tarafndan hedeflenen uzun dönem (10 yl ve üzerinde)
etkiler.
Önerilen programlarn, politikalarn veya projelerin biyolojik çeşitlilik
üzerine muhtemel etkisinin bir değerlendirmesi.

(Impact
assessment)
734.

Etki göstergesi
(Impact indicator)

Bir projenin uygulanmas neticesinde elde edilmesi beklenen proje etkisi ve
sonucu ile ilgili arzu edilen değişimlerin ne derecede gerçekleştiğini belirten
göstergeler. Diğer bir deyişle, proje sonunda hedeflenen amaçlarn ve uzun
dönem amacn (etkinin) ne derecede gerçekleştiğinin ölçüsü.
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Etki yatrm
(Impact
investment)

736.

Etkilenen alanlar
(Affected areas)

737.

Etkilenen
ekosistemler

Kat çevresel ve sosyal yönetişim politikalarna uyma ve finansal gelir
sağlamann ötesinde olumlu etkiler yaratan yatrm.

Çölleşmeden etkilenen veya çölleşme tehdidi altnda bulunan kurak, yarkurak ve/veya yar nemli alanlar.

Arazi bozulumu ve çölleşmeden etkilenen ekosistemler.

(Affected
ecosystems)
738.

Etkilenen taraf
devletler
(Affected country
parties)

739.

Etkilenen ülkeler

Topraklarnn bir ksm veya tümü çölleşmeden ve arazi bozulumundan
etkilenen alanlardan oluşan ülkeler. Birleşmiş Milletler 1992 tahminlerine
göre tüm ktalarda çölleşmeden etkilenen ülkelerin says 110'un üzerinde
tahmin edilmektedir.

Bkz. Etkilenen taraf devletler.

(Affected
countries)
740.

Etkili yağş
(etkin yağş)
(Effective
precipitation)

741.

Etkinlik
(Efficiency)

742.

Etno-ekoloji
(Ethno-ecology)

743.

Evaporasyon
(Evaporation)

1) Toplam yağşn bir etkiye katk sağlayan ksm. Bu etki, bitki tarafndan
kullanm, yüzeysel akşn oluşturulmas, toprağn rutubetlendirilmesi, yeralt
suyunun beslenmesi olabilir.
2) Yağşn zemine fiilen intikal eden ksm, yani toplam yağş ile bitkiler
tarafndan tutulan ksmn fark.
Finansal kaynaklar ve ekonomik bakmdan değerli diğer kaynaklarn
sonuçlara ne derece dönüştürüldüğünün değerlendirmesi.
Belli insan grubunun uyguladğ düşünsel ve uygulamal faaliyetlerin, bu
amaçla doğal kaynaklarn tahsisi srasnda ekolojik bakmdan bütünleşik
değerlendirilmesi.
Bkz. Buharlaşma.
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Evapotranspirasyon

Bkz. Buharlaşma ve terleme.

(Evapotranspiration)

745.

Evcilleştirme
(Domestication)

746.

Evcilleştirilmiş
(kültüre alnmş)
türler

Yaban ortamlarndan seçilen bitki, hayvan veya mikroplarn insanlar
tarafndan kendileri için oluşturulan habitatlara uyumlandrlmalar süreci.
İhtiyaçlarn karşlamak için insanlar tarafndan evrim süreci etkilenmiş
türler.

(Domesticated or
cultivated species)
747.

Evrim
(Evolution)

1) Türlerin karakteri üzerinde uzun bir zaman sürecinde meydana gelen
gelişme ve değişim. Canllarn zamana bağl olarak bir değişim sürecinde
olduğu ve bunlarn bazlarnn rekabet sonucu yaşamlarn sürdürürken
bazlarnn yok olduğu belirtilmektedir. Evrim sonucu baz canllar: (i)
küçük ölçüde morfolojik ve davranş değişikliğine uğrar; (ii) hayatta
kalabilmek için ortama uyum sağlarlar; (iii) çevre koşullarna göre ksmi bir
adaptasyona (değişime) uğrarlar.
2) Canl varlklarn, jeolojik devirdeki gelişimini ve birbirlerini izleyen
popülasyonlarn kaltm özelliklerinde meydana gelen genetik değişim
süreçleri.

748.

Ex-situ koruma

Bkz. Dşarda koruma.

(Ex-situ
conservation)
749.

Eylem plan
(Action plan)

750.

Eylem planlarnn
BMÇM stratejisi
ile
uyumlaştrlmas
için klavuz
(The guidelines for
alignment of the
action plans with
the UNCCD
Strategy)

Çölleşme ile mücadele stratejisinin amaçlar ile ilişkili projelerin zaman
planlar, safhalar, rolleri ve sorumluluklar ile ilgili ayrntlar sağlayan yazl
bir uygulama plan.
BMÇMS sekretaryas tarafndan, etkilenen taraf ülkelere ulusal, alt bölgesel
ve bölgesel eylem planlarn, Çölleşme ile Mücadele Stratejisi ile
uyumlaştrma çabalar ve çalşmalarnda yardmc olmak amacyla
hazrlanmş olan rehber (klavuz).
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751.

Faaliyet
(Activity)

752.

Fakirlik
(yoksulluk)
(Poverty)

Belli çktlar üretmek amacyla, fon, teknik yardm ve benzeri girdilerin
kullanlmas suretiyle gerçekleştirilen eylemler veya yürütülen faaliyetlerdir.
Bunlar arasnda, projeler, programlar, nakit transferleri, mal temini, eğitim
kurslar, araştrma projeleri, sivil toplum kuruluşlarna katk sağlama, gibi yer
almaktadr.
1) Temel insan ihtiyaçlarn karşlayacak gelir ve imkanlarn yoksunluğu.
Fakirlik ayrca, verimli ve gelir kazandrc faaliyetleri gerçekleştirecek
kapasite yoksunluğu olarak da tanmlanmaktadr.
2) Normal yaşam şartlar için gerekli olan beslenme, barnma gibi ihtiyaçlarn
eksikliği, yetersizliği. Fakirlik özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan
ülkelerin en önemli sorunlar arasndadr.
3) Bir kimsenin, belli asgari miktardaki mal veya para miktarna sahip
olmamas durumu. Fakirlik, sosyal, ekonomik ve politik elementleri
kapsayan çok boyutlu bir kavramdr. Eşitsizlikle yakn bağlants olan
fakirlik kronik veya geçici olabilmektedir. Fakirlik, dinamik bir kavram
olarak, tüketim desenlerine, sosyal dinamiklere ve teknolojik değişimlere
göre değişebilmekte ve uyum sağlayabilmektedir.

753.

Farkndalğ
arttrma
(bilinçlendirme)

Toplumlarda veya sosyal gruplarda, bir fikir, kurum, proje veya ürün
hakkndaki bilgilenmeyi ve farkndalğ artrmaya yönelik bir süreç.

(Awareness
raising)
754.

Farkndalk
(Awareness)

755.

Fauna
(Fauna)

756.

Faydal nem
(Useful moisture)

Öğrenmenin ilk safhasdr. Bir fikir, kurum, proje veya ürünün
mevcudiyetinin farknda olmak onlar hakknda bilgi edinmenin ilk admdr.
Farkndalk kavram felsefeden gelmekte, ancak sosyal ve politik anlamda
kullanlmaktadr.
Belli bir bölgedeki veya zamandaki hayvan yaşamnn tamam. Zoologlar ve
paleontologlar faunay, belli bir zaman veya yerde bulunan hayvanlarn tipik
bir koleksiyonu olarak ifade ederler.
Toprakta tarla kapasitesi ile solma noktas arasnda mevcut olan, bitkilerin
kullanabileceği su miktar.
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Faydal olmayan
rutubet (faydal
olmayan su)

Molekül kuvvetleriyle oldukça sk surette tutulan toprak nemi olup, bu su
normal olarak bitki kökleri tarafndan büyümeyi sağlayacak yeter hzla
absorbe edilemez.

(Unavailable soil
moisture,
unavailable soil
water)
758.

Faydal tarla
kapasitesi (faydal
su tutma
kapasitesi)

Toprağn su ile doygun hale getirilmesinden 2-5 gün sonra toprak tarafndan
tutulan su miktar ile solma noktas arasndaki nem miktar fark.

(Useful field
capacity)
759.

Feldspat
(Feldspathoides)

760.

Fenoloji
(Phenology)

Özellikle volkanik kayalar içersinde bulunan en önemli mineral grubu.
Feldspat veya feldisparlar üç ana bölüme ayrlr: 1) Potasyumlu feldspatlar;
2) Sodyumlu feldspatlar; 3) Kalsiyumlu feldspatlar.
1) Bitki ve hayvanlarn her yl tekrarlanan hayat dönemlerini zaman
açsndan ele alan bilimsel çalşma alan. Örneğin bitkiler, yln belli
dönemlerinde tomurcuk ve tohumlarn patlatarak yapraklanr, çiçek açp
meyvesini verdikten sonra yapraklarn döker. Bitkilerin hayatsal
faaliyetlerinin devam ettiği bu döneme fenolojik dönem denir. Çeşitli
bitkilerin hayatsal faaliyetlerinin başlangç ve bitiş tarihlerini gösteren
fenolojik atlas yaplr. Bu atlas araclğyla hangi bitkilerin ne zaman
çiçeklendikleri, ne zaman meyvelerinin olgunlaştğ öğrenilir. Ayn şekilde
hayvanlarn da göç dönemleri, kş uykusuna yatma zamanlarna göre
fenolojik dönemler tespit edilir.
2) Bitkilerin yl içersindeki büyüme ve gelişmeleri ile iklim olaylar
arasndaki ilişkileri inceleyen bilim dal.

761.

Fenotip
(Phenotype)

762.

Fidan dikim
teraslar
(Planting terraces)

Ortam koşullarna göre şekillenmiş, belli fizyonomik, morfolojik
görünümdeki farkl bireyler. Genotipin çevre özelliklerine göre
şekillenmesiyle oluşur.
Eğimli yamaçlarda en fazla 2 m genişliğinde açlan ve üzerinde orman
ağaçlar ve ağaççklar veya meyve fidanlar dikilen teraslar. Teraslar
arasndaki mesafe eğimin artmasna bağl olarak daralr.
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Filiz (sürgün)

Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün.

(Shoot)
764.

Finans
(Finance)

765.

Finans kaynağ
(Source of
funding)

766.

Finansal taahhüt
(Financial
commitment)

767.

Finansman tipi
(finansman çeşidi)
(Type of funding)

768.

Finansör kurum
(Funding
Organization)

Varlklarn ve yükümlülüklerin zaman içinde, belirlilik ve belirsizlik
koşullar altnda tahsisi ile ilgilenen bir alandr. Finans ayrca, parann
yönetimi bilimi olarak da tanmlanabilir. Finans'da kilit öneme sahip olan
nokta, bir birim parann satn alma gücünün zamana göre değişebileceğini
ifade eden, parann zaman değeridir. Finans, varlklar onlarn risk seviyeleri
ve beklenen getiri oranna göre fiyatlandrmay amaçlar.
Belli bir projeyi, program veya girişimi finansal bakmdan destekleyen
kuruluş veya kuruluşlar.

Belirlenmiş bir para miktarnn, bir alc ülkenin yararna olan belli amaçlar
için kullanlmak üzere, üzerinde uzlaşlan finansal koşullarla tahsisi ile ilgili
olarak, bir anlaşma veya eşdeğer mukavele içinde tanmlanmş bir
yükümlülüktür.
Raporlama süresinde bir proje, program veya girişim için sağlanan finansman
çeşidi. Bunlar arasnda, hibeler, özel koşullu borçlar, ticari borçlar sektörel
destekler, mübadele, öz sermaye, gibi yer alabilir.

Raporlama periyodu srasnda finansal taahhütte bulunan veya katk sağlayan
kuruluş.

769.

Frn kurusu toprak Bir kurutma dolabnda 1050C'da kararl ağrlğa erişinceye kadar braklan
toprak.
(Oven-dry soil)

770.

Frsat maliyeti
(Opportunity cost)

771.

Frsatç türler
(Fugitive species)

Bir kaynağn en iyi alternatifte kullanlmasnn değeri. Bu, kaynağn mevcut
durumdaki kullanm yerine en iyi alternatif için kullanlmas durumunda
üretilebilecek çktlarn maksimum değeridir.
Hzl yaylma kabiliyetinden dolay çöller, geçici bataklklar gibi kararl
olmayan son derece ekstrem ortamlara yaylan bitki. Bu bitki ya da
organizmalar, sahann asli bitkisinden daha küçük ve hayat dönemleri daha
ksadr. Başlangçta sahay hzla kaplayan bu bitkiler, şartlar uygun hale
geldiğinde sahann asli türleriyle rekabette yenik düşerek ortamdan çekilirler.
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Frtna
(Storm)

Meteorolojik şartlardaki değişiklikle birlikte yağmur, kar, dolu, gök
gürültüsü, şimşek ve rüzgar gibi olaylarn meydana gelmesi. Rüzgar frtnas
daha çok havada asl maddelere göre isim alr (toz frtnas, kum frtnas
gibi).

773.

Fito-coğrafik bölge Düzenli iklim koşullarna ve kolaylkla tannabilir bitki örtüsüne sahip bir
alan.
(Phytogeographical
regions)

774.

Fitocoğrafya
(Phytogeography)

1) Bitkilerin toplumlar halinde yeryüzünde dağlşn ve bitki ekolojisini
üzerinde çalşan bilim dal.
2) Biyocoğrafyann bir kolu olan fitocoğrafya bitki türlerinin coğrafi dağlm
ve yer yüzeyindeki etkileri ile ilgilenir. Fitocoğrafya bitki dağlmn tüm
yönleriyle ilgilenirken, jeobotanik ise bunun tersine coğrafi mekann bitkiler
üzerindeki etkileri ile ilgilenir.

775.

Fitososyoloji
(Phytosociology)

776.

Fiziki ayrşma
(Physical
weathering)

777.

Fiziki ufalanma
(Physical
fragmentation,
disintegration)

778.

Bitki toplumlar, bunlarn oluşumu, özellikleri, ekolojik karakteristikleri ve
floristik tanmlarn kapsayan çalşma alan.
Kayalarn kimyasal ayrşma olmakszn, donma ve çözülme gibi dş etkilerle
ayrşmas. Bu ayrşma, aşnma sonucu yükü hafifleyen kütleler üzerinde
soyulma, taneli olarak parçalanma şeklinde de gerçekleşir. Fiziki ayrşma
olaylar, günlük scaklk değişmesinin fazla olduğu kurak (çöl) bölgelerde ve
dağlarn üst kesimlerindeki soğuk bölgelerde hakimdir.
Kaya materyalinin birbirini takibenden soğuma, snma, donma, çözülme gibi
fiziki işlemler neticesinde daha ufak parçalara ayrlmas.

Fiziksel aşnma
(korozyon)

1) Rüzgar ve su ile hareket ettirilen taş parçacklarnn aşndrc etkisi ile
kaya
ve
toprağn
ufalanmas
şeklinde
mekanik
oluşum.

(Corrosion)

2) Su, buz, rüzgarla taşnan kat parçalarn çarpma suretiyle oluşturduğu
aşnma faaliyeti. Örneğin akarsularn taşdğ kum ve çakllar çarpma
suretiyle yatağ aşndrr. Rüzgarlar da taşdğ kumlar çarparak aşndrma
yapar.
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Fiziksel ayrşma
(Disintegration)

1) Kaya ve mineral parçalarnn, don etkisi gibi fiziksek kuvvetler tarafndan
daha küçük parçacklarna ayrlmas olay.
2) Kayaçlar meydana getiren minerallerin, suyun donma ve çözülme etkisi,
scaklk fark ve bitki köklerinin büyümesi sonucu yaptklar etkilerden sonra
ortaya çkan ayrşmas.

780.

Fiziksel kuraklk

Yağş azlğ nedeniyle bir bölgede hüküm süren su yetersizliği olay.

(Physical drought)
781.

Fiziksel önlem

Toprak ve su muhafazasnda uygun arazi kullanma ve agronomik önlemlerin
yeterli olmadğ durumlarda başvurulan çeşitli eğim düşürme, otlu su yolu,
(Physical measure)
mahmuz gibi diğer fiziksel yaplar ile alnan kontrol önlemleri.

782.

Fiziksel özellikler
(toprak)
(Physical
properties (soil)

783.

Fizyoloji
(Physiology)

Bir toprakta fiziksel kuvvetlerin neden olduğu karakteristik süreç veya
reaksiyonlar. Bunlar fiziksel terimler ya da denklemlerle tarif ve ifade
edilirler. Hacm ağrlğ, su tutma kapasitesi, hidrolik geçirgenlik, porozite,
gözenek büyüklük dağlş, gibi fiziksel özelliklere ait örneklerdir.

Bitki ve hayvanlar meydana getiren doku ve organlarn görevlerini ve bu
görevlerin nasl yerine getirildiğini inceleyen bilim kolu.

784.

Fizyolojik kuraklk Yeterli yağş düşmesi ve toprakta yeterli derecede su bulunmasna karşn, çok
düşük scaklktan dolay suyun donmuş olmas nedeniyle bu sudan
(Physiological
yararlanma olaynn engellendiği süreç.
drought)

785.

Fliş
(Flysch)

786.

Flora

Kumtaş, konglemera, kil taş, marn ve kil tabakasnn ardaklanmasndan
oluşan tortul depo istifi. Fliş, taneli malzemelerin deniz ve göl kylarnda
birikmesiyle meydana gelmiştir.
Belli bir alanda bulunan bitkilerin tümü.

(Flora)
787.

Flüvyal aşnma,
(Akarsu
aşndrmas)
(Fluvial erosion)

Akarsuyun yüzey ve yüzey altndaki aşndrma işlevleri.
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Fonksiyonel
çeşitlilik (işlevsel
çeşitlilik)

Bir ekolojik toplumda mevcut seçkin özelliklerin değeri, çeşitliliği ve nispi
bolluğu.

(Functional
diversity)
789.

Fosfat kayas
(Phosphate rock)

790.

Fosil yakt
(Fossil fuel)

791.

Fotogrametri
(Photogrammetry)

792.

Fotosentez
(Photosynthesis)

793.

Funda (garig)
(Garrique)

794.

Fundalk arazi
(Heathland)

Gözenekli, düşük yoğunlukta, mikro kristalli, kalsiyum fosfat, apatit ile çoğu
kez, demir, magnezyum ve alüminyum içeren tortul ve volkanik kökenli
derinlik kayas.
Bitki ve hayvan kalntlarndan oluşmuş, kömür, petrol, doğal gaz gibi yanan
maddeler. Bunlara tükenebilir yakt ya da kaynaklar da denir.

Hava fotoğraflarndan harita yapma ile ilgili bir bilim dal. Haritalar,
genellikle hava fotoğraflarnn belli tekniklerle ölçülmesi ve
değerlendirilmesi ile yaplr.
Yeşil bitkilerin, mavi-yeşil algler ile diğer baz organizmalarn hücre
yaplarnda meydana gelen kimyasal olay. Bu olayla güneş şğ ve havadan
alnan karbondioksit, bitkilerdeki klorofil maddesi araclğ ile çözümlenerek
organik madde (karbonhidratlar) üretilir. Fotosentez srasnda güneşten alnan
enerji, bitkinin hücrelerinde kimyasal yönden tutularak bitkilerin
büyümesinde ve solunumunda kullanlr. Bu nedenle bitkiler, fotosentezle
hem organik madde üretir, hem de üretilen organik maddede enerji depolar.
Bu enerji, bitkileri yiyen canllara geçerek onlarn beslenmesi ve hareket
etmesini sağlar.
Fundagillerden, çiçekleri pembe, küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş
topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağzlk, dallarndan kaba süpürge
yaplan, çal görünüşünde bir bitki, süpürge çals, funda, erika (Erica).
1) Tarma uygun olmayan asit toprakl, Calluna ve Erica gibi çallarn
bulunduğu yer.
2) Akdeniz iklim bölgesinde gariglerin yaylş gösterdiği yer.
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G
795.

G horizonu
(gley horizonu)
(G horizon, gley
horizon)

796.

Gabyon
(Gabion, stone
mattress)

797.

Galeri orman
(Gallery forest)

Aralkl olarak suyla dolmuş olmann neden olduğu ksmi demir oksitlenme
ve indirgenmesinden ortaya çkan sar ve gri renk lekesine sahip toprak
horizonu. Bu duruma fena drene olmuş topraklarda rastlanr.

1) Akarsularda ky kaplamas ve mahmuz oluşturulmasnda kullanlan
sandk şeklinde içi taş dolu tel kafes.
2) Taş, tuğla ve benzeri materyal ile doldurulmuş, dikdörtgen şeklinde tel
kafes.
1) Step, savan veya çayr gibi ksa boylu vejetasyonun bulunduğu
bölgelerdeki akarsular boyunca uzanan dar şeritler halindeki orman veya
ağaçlk.
2) Akarsu kylar boyunca uzanan orman. Bu ormanlar özellikle nemli, scak
ve lman bölgelerdeki akarsu boylarnda yaygndr.

798.

Garig
(Garrique,
phrygana)

799.

Geçerlilik
(Validity)

800.

Geçim ekonomisi
(Subsistence
economy)

801.

Geçime yönelik
ürün
(Subsistence crop)

Akdeniz ve Ege bölgesinin ky kesimlerinde, kireçtaşndan oluşan sğ
topraklarda veya bozulmuş makilik alanlarda yer alan, makilere göre daha
seyrek yetişen ve ancak 1.0 m.’ye kadar boy yapabilen daimi yeşil, sert
yaprakl ve bazlar dikenli çallardan oluşan bitki topluluğu.
Veri toplama stratejileri ve araçlarnn ölçmeyi amaçladğ şeyleri ne
derecede ölçebildiği.
Paraya dayal olmayp, temel ihtiyaçlarn doğal kaynaklardan, avlanma,
toplama ve geçimlik tarm benzeri yollarla sağlanmasna dayal ekonomi
tipidir. Geçim, bir kimsenin kendisini geçim ekonomisi içinde minimum
düzeyde desteklemesidir.
Sadece beslenmek amacyla üretilen ve ticareti yaplmayan ürünler. Özellikle
engebeli yerlerde yaşayan halk, tarm arazisi azlğ ve verim düşüklüğü
nedenleriyle, sadece kendi ihtiyaçlarn karşlayacak tarm ürünleri üretebilir.
Örneğin, And Dağlar bölgesinde, Doğu Anadolu'da yaplan tarm böyledir.
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Geçimlik tarm
(Subsistence
agriculture,
(sedentary
agriculture))

803.

Geçirgen kaya
sedde
(Permeable rock
dam)

804.

Geçirgen perde
(Permeable wind
break (shelterbelt))

805.

Geçirgenlik
(Permeability)

Bir yerde geçimini sağlamak amacyla, basit usullerle yaplan tarm.
Topraklarn verimsiz ve yetersiz olduğu yerlerde birkaç aileden oluşan
gruplar, kendi ihtiyaçlarn karşlayacak şekilde üretim yaparlar.

Sel sularndan tarmsal üretimde yararlanmak ve oluşmakta olan oyuntular
iyileştirmek için kullanlan, kaya parçalarndan oluşturulan, çoğunlukla eğim
yukar dşbükey sedde.

Rüzgarn serbestçe geçmesi için ağaçlarn alt dallarnn temizlendiği rüzgar
perdesi.

1) Yeraltnda belirli bir hidrolik basnç altnda doygun haldeki malzemenin
önemli miktardaki suyu geçirebilme özelliği.
2) Bir toprak horizonunun su ve havay iletme karakteri.
3) Gazlarn, svlarn veya bitki köklerinin bir toprak kitlesi ya da toprak
katmanndan geçiş kolaylğ.

806.

Geçirgenlik
katsays
(Coefficient of
permeability)

807.

Geçirgensiz toprak
(Impermeable soil)

808.

Geçirimsiz

Belirli scaklkta, boşluklu bir kütlenin birim alanndan, birim hidrolik yük
altnda geçen akmn hz. Buna bazen geçirgenlik sabitesi, geçirgenlik birimi
de denir.

Suyun ve genellikle havann ve bitki köklerinin nüfuzsuna engel olan ve
zorluk oluşturan toprak.

Svlarn veya bitki köklerinin işlemesine karş direnç gösteren.

(Impervious)
809.

Geçirimsiz
formasyon
(Aquifuge)

İrtibatl boşluklar bulunmayan ve dolaysyla su ememeyen ve iletemeyen
formasyon.
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Geçiş iklimi
(Transition
climate)

811.

Geçiş kuşağ

812.

Geçiş sular

813.

Geleneksel bilgi

Özelliği iyice belli iklimler arasnda, türlü yönleriyle bunlarn her birini biraz
andran iklim. Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arasndaki Marmara iklimi, bir
geçiş iklimidir.

İki ana bölge arasnda bulunan ve her iki bölgenin iklim, bitki örtüsü gibi
doğal özelliklerini yanstan kuşak veya bölge. Marmara bölgesi, Karadeniz
(Transitional zone)
ve Akdeniz bölgeleri arasnda bir geçiş kuşağ olup, burada her iki bölgeye
ait bitki topluluklarn görmek mümkündür.

Nehir ağzlar civarndaki ky sularna yakn olmalar nedeniyle tatl su
akmlarndan önemli ölçüde etkilenmelerinden dolay ksmen tuzlu olma
(Transition waters)
özelliğine sahip yüzeysel su kütleleri.
Yerli halk ve yerel topluluklarn bilgileri, buluşlar ve uygulamalar.

(Traditional
knowledge)
814.

Geleneksel
ekolojik bilgi

Uyum süreçleri çerçevesinde gelişmiş ve nesilden nesile aktarlmş olan doğa
ve ekoloji ile ilişkili bilgi, pratik uygulama ve inanş birikimi.

(Traditional
ecological
knowledge)
815.

Gelir

Varlklarn verimli kullanm ile elde edilen para, mal ve hizmet akş.

(Income)
816.

Gelir getirici
faaliyet
(Income
generating
activity)

817.

Gelişme
(Development)

Mesleki yetenekleri geliştirmek, sermaye veya mallar sağlamak suretiyle
bireylerin veya gruplarn gelirlerini üretme kapasitelerini artran faaliyet.
Gelir getirici faaliyetler çoğunlukla yoksulluk, işsizlik, ekonomik frsat
eksikliği, geçim güvensizliği sorunlar ile ilişkilidir.

1) Bir şeyi büyüten veya büyümesini, daha geniş ve gelişmiş olmasn
sağlayan eylem veya süreç.
2) Kaynak ve potansiyelleri kullanarak büyüme, gelişme süreci ve bunlara
neden olan faaliyet. Gelişmenin temelinde yetişmiş insan gücü ile her türlü
aklc ve doğru kullanma yatmaktadr.
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Gelişmekte olan
ülkeler
(Developing
countries)

819.

Gelişmiş taraf
ülkeler (gelişmiş
taraf devletler)

1) Fert başna milli gelirin düşük ve orta seviyelerde olduğu ülkeler. Dünya
nüfusunun % 80'inden fazlas 100'ün üzerindeki gelişmekte olan ülkede
yaşamaktadr.
2) Eski terminolojiye göre gelişmemiş ülke statüsündeki ülkeler, Brand
raporuna göre gelişmekte olan ülke snfna dahil edilmiştir. Bu ülkelerde
halkn geçimi önemli ölçüde tarma dayanmakta, eğitim düzeyi düşük, nüfus
artş fazla ve kişi başna düşen milli gelir çoğunlukla 2.000 dolarn
altndadr.
Gelişmiş ülke taraflar ve gelişmiş ülkelerce oluşturulan bölgesel ekonomik
entegrasyon örgütlerini kapsar.

(Developed
country parties)
820.

Gelişmiş ülkeler
(Developed
countries)

821.

Geliştirilmiş
vejetasyon endeksi
(Enhanced
Vegetation Index
(EVI))

822.

Gen
(Gene)

1) Yüksek gelir düzeyine ve nüfusun çoğunun yüksek yaşam düzeyine sahip
olduğu ülkeler.
2) Ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş ülke. Bu ülkeler eğitim, sanayi ve
teknoloji alannda ileri olduğundan kişi başna düşen mili gelir fazladr. İhraç
ürünlerinin önemli bölümünü sanayi mallar oluşturur.
Normalleştirilmiş fark vejetasyon endeksi (NDVI) standart sapmasna benzer
şekilde, uzaktan alglama verisi ile beraber kullanlmak üzere optimize
edilmiş vejetasyon endeksi.

1) Kaltmn işlevsel birimi; tek bir enzimi veya yapsal protein birimini
kodlayan (şifreleyen) DNA molekülü parças.
2) Canllarn her türlü özelliklerini belirleyen ve hücre çekirdeğinde taşnan,
kaltm maddesinin en küçük birimi.

823.

Gen ekolojisi
(Gene ecology)

Habitatlara göre popülasyon genetiği ile ilgili bir çalşma alan. Başka bir
anlatmla, canllarn genetiği ile yetişme ortam arasndaki ilişkileri araştrma
alan.
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824.

Gen rezervleri
(Gene reserves)

825.

Genç topraklar
(Young soils)

826.

Gençleştirme
(Regeneration)

827.

Gençlik bakm
(Care of
regeneration)

828.

Genetik çeşitlilik

Uzun yllar tahribat sonucu çok az kalmş olan canl türlerin ve rklarn
ortadan kalkmasn önlemek ve bunlarn bir ksmnn üretilmesi ve
yetiştirilmesini sağlamak amacyla belirlenmiş ve koruma altna alnmş nadir
bitkisel ve hayvansal canl rezervleri.
Toprak oluşumu faktörlerinin bariz profil karakteristikleri meydana getirici
etkilerine maruz kalmamş yeni topraklar.
Ormann devamllğn sağlamak için çeşitli uygulamalar ile genç neslin
sahaya gelmesini ve gelişmesini sağlamak.
Gençliğin yaşamas ve iyi büyümesi için uygulanan seyreltme, ot alma,
çapalama gibi bakm işleri.

Bir tür, varyete veya soydaki genlerin çeşitliliği.

(Genetic diversity)
829.

Genetik erozyon
(Genetic erosion)

830.

Genetik kaynaklar

Zaman içinde, ayn türün, popülasyonlar arasnda veya içindeki genetik
kayb veya bir türün genetik tabannn insan müdahaleleri ve çevresel
değişimler nedeniyle azalmas.
Bugün veya gelecek için değer taşyan genetik materyaller.

(Genetic
resources)
831.

Genetik kaynaklar
sağlayan ülke
(Country providing
genetic resources)

832.

Genetik
kaynaklarn menşe
ülkesi
(Country of origin
of genetic
resources)

Gerek yabani gerekse evcilleştirilmiş türlerin popülasyonlar dahil olmak
üzere “in-situ” kaynaklardan toplanmş veya menşei bu ülkede olsun olmasn
“ex-situ” kaynaklardan alnmş genetik kaynaklar temin eden ülke.

Söz konusu genetik kaynaklara “in-situ” koşullarnda sahip olan ülke.
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Genetik kirlenme

Bitkilerin gen havuzunda oluşan bozulma. Bu kirlenme farkl bölgelerde
yetişen iki türün sporlarnn birbirini döllemesi sonucu meydana gelir.
(Genetic pollution)
Genetik kirlenme sadece verimi değil, hastalklara ve dş etkenlere karş
direnci de azaltabilir.

834.

Genetik materyal
(Genetic material)

835.

Genetik yaps
değiştirilmiş
organizma (GDO)

İşlevsel kaltm birimleri içeren, bitki, hayvan, mikrop veya başka menşeli
olan her türlü materyal.

Modern biyoteknolojik yöntemler kullanlmak suretiyle gen aktarlarak elde
edilmiş, insan dşndaki bitki, hayvan ve mikroorganizma dâhil canl
organizma.

(Genetically
modified organism
(GMO))
836.

Geniş kanall teras
(Broad based
channeled terrace)

837.

Geniş tabanl teras
(Broad-based
terrace)

838.

Geniş yaprakl
ağaçlar

Üzerinde tarm yaplabilir topraklara sahip az eğimli tarlalarda erozyon ve
yüzeysel akşlar önlemek üzere düzeç eğrilerine nispeten paralel olarak
oluşturulan kanal ve seddeden ibaret toprak yaplar. Kanallar, binde ile ifade
edilen bir eğime sahip olacak biçimde tesis edilir.
Hafif eğimli, yayvan bir srt bulunan aktc teraslar. Düzgün profilli enine
kesite ve iyi skştrlmş yumuşak meyilli kenarlara sahiptir. Teras şekli teras
boyunca çalşmay ve tarmsal makine kullanmay mümkün klar.
Kozalakl bitkilerdeki ince, ibre şeklindeki yapraklara değil, geniş yapraklara
sahip olan ağaçlar.

(Broadleaved
trees)
839.

Genotip
(Genotype)

840.

Geri dönülmez
değişimler
(Irreversible
changes)

Bir organizmann genetik bileşimi. Kaltsal yap ve içsel karakter ile
kazanlmş olan genetik özellikler sonucu meydana gelmiş şekillenmiş
bulunan organizmalar. Genotip, hücrelerindeki özellikler ve özel reaksiyon
şekli ile çeşitli çevre faktörlerinin etkisi altnda kalr. Ksaca ortam
koşullarna göre kazanlmş farkl bir genetik tip oluşur.
Bir şeyde, orijinal durumuna geri dönülmesi mümkün olmayacak şekilde
meydana gelen değişim.
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Geri dönüşüm
(Recycling)

1) Toplanan ve temizlenen atk maddelerin uzun bir zaman süreci içinde yeni
ve faydal madde haline dönüşümü.
2) Belli maddelerin bir bölümünü işleme sonucu orijinal, yani eski durumuna
getirme. Toplanan kağt atklarndan kağt, cam parçalarndan cam üretimi
gibi.

842.

Geriye doğru
erozyon
(Backward
erosion)

Akarsularn döküldüğü yerdeki seviyeden üst kesime, yani yukarya doğru
meydana gelen aşnma olay. Bu erozyon yamaçlarn eteğindeki oyuntu
tabanndan yamacn üst kesimine doğru da görülür.

843.

Gevşek kaya sedde Harç kullanmakszn kayalardan, genellikle hiçbir istifleme, çeşitlendirme
veya düzenleme çabas olmakszn tesis yerine boşaltlarak inşa edilen sedde.
(Loose stone dam)

844.

Gda
(Food)

845.

Gda döngüsü
(Nutrient cycling)

846.

Gda güvenliği
(Food security,
food safety)

847.

Gda güvensizliği
(Food insecurity)

Vücuda besinsel destek sağlamak üzere tüketilen her çeşit madde.
Çoğunlukla bitkisel veya hayvansal kökenli olup, yağ, protein, vitamin veya
mineralleri içerir. Gda maddesi organizma tarafndan sindirilmek ve
hücreleri tarafndan özümsenmek (asimile edilmek) edilmek suretiyle enerji
üretiminin, yaşamn devamnn veya büyümenin desteklenmesini sağlar.
Organik veya inorganik maddenin yeniden canl bir maddenin üretimine
dönüşümüdür. Bu süreç maddeyi çürüme yoluyla mineral besin maddelerine
dönüştüren gda ağl yollar vastasyla düzenlenir. Besin döngüleri
ekosistemler içinde görülür.
Tüm insanlarn, tüm zamanlarda aktif ve sağlkl bir yaşam için gerekli
beslenme ihtiyaçlarn ve gda tercihlerini karşlayacak güvenli ve besleyici
gdaya fiziki, sosyal ve ekonomik bakmlardan ulaşm imkanna sahip
olmalar durumudur. Aile (hane) gda güvenliği ise bu kavramn aile
düzeyindeki, aile fertlerine odaklanan, ifadesidir.
İnsanlarn normal büyüme, gelişme ve aktif ve sağlkl bir yaşam için ihtiyaç
duyduklar güvenli ve besleyici gda maddelerinin yeterli miktarlarna
güvenli ulaşmlarnn olmadğ bir durum. Bu durum, gdann bulunmamas,
yeterli satn alma gücünün olmamas, gdann hane düzeyinde uygun
olmayan dağtm veya kullanm gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Gda
güvensizliği kronik, mevsimsel veya geçici olabilir.
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Girdi
(Input)

849.

Girişim
(Initiative)

850.

Gley toprak
(Gley soil)

Bir faaliyetin yürütülmesi, ürün veya hizmetin üretilmesi için kullanlan
beşeri, mali ve fiziksel kaynaklar.
Tipik bir proje veya programdan farkl olan ve belli bir raporlama periyodu
içinde, finans, teknik yardm, gibi girdilerin sağlanmasyla desteklenen bir
faaliyet (yayn, eğitim, toplant, gibi).
1) Yüksek yeralt suyu tablasna sahip ve taban suyu bölgesi içinde demir
oksit birikmesine uğramş toprak.
2) Gleyleşme sonucu oluşan ve asit reaksiyon gösteren toprak.

851.

Gleyleşme
(Gleying,
gleization)

852.

Gnays
(Gneiss)

853.

Göç
(Migration)

854.

Göçebe (göçer)
(Nomad)

Devaml su ortam şartlarnda topraktan oksijenin açğa çkmas ve veya
indirgenmesi sonucu oluşur. Bu şartlar altnda anaerobik yani oksijensizlik
şartlar altnda mikroorganizmalar kimyasal bileşimden çkan oksijeni
kullanrlar. Demir seskioksitler (Fe2O3), demir oksit (FeO) haline dönüşür.
Bu durum toprağn renginin yeşilimsi, mavimsi, grimsi renk almasn sağlar,
toprak sertleşir.
Tortul ve granit gibi derinlik kayalarnn başkalaşma uğramas sonucu
oluşmuş feldspat, mika, kuvarsit katlar içeren koyu ve açk renk karşm
gösteren başkalaşm kayas. Tortul kayalarn metamorfizmas ile oluşan
gnays'a paragnays, derinlik kayalarnn metamorfizmas ile oluşana da
ortognays denir. Gnayslar genellikle Peleozoik metamorfik alanlarda
yaygndr.
Bir canlnn (kuş, böcek, gibi) veya insann bulunduğu mekandan başka bir
yere çeşitli nedenlerden dolay hareketi, göçü. İnsan göçlerine, doğal afetler,
savaşlar, rkçlk, sosyal basklar, işsizlik, daha uygun geçim ve yaşam
imkanlar arayş gibi durumlar neden olur. Bitki ve hayvan göçlerinde ise
daha çok iklim ve doğal yaşam ortamnda meydana gelen değişiklikler rol
oynar. Ülke içinde bir yerden başka bir yere olan göçe iç göç, yurt dşna olan
göçe dş göç denir. Bir bölgenin aldğ göç ile verdiği göç arasndaki farka
net göç denir. Göç oran binde olarak ifade edilir.
1) Belirli bir otlatma alanna sahip olmayan, yln her mevsiminde aile
bireyleri ve hayvanlar ile birlikte başka yerlerde gezerek ve geçici olarak
konaklayarak hayvanclk yapan insanlar.
2) Hayvanlarna otlak bulmak için sürekli olarak yer değiştiren göçebe
toplum veya bununla ilgili bir yaşama biçimi. Genellikle bozkrlarn ve
otlaklarn yaygn olduğu ülkelerde bulunan göçebeler çoğunlukla çadrlarda
yaşarlar.
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Göçebe tarm
(Shifting
cultivation)

856.

Göl
(Lake)

857.

Göl depolar
(Lake deposits)

858.

Gölge bitkileri
(Sclophyte plants)

859.

Gömülü toprak
(Buried soil)

860.

Görülmüş
maksimum taşkn

Birkaç yl tarm yapldktan sonra toprak verimliliğinin azalmas ile tarlalarn
terk edilerek başka yerlerde tarm yaplmasna dayanan sistem. Bu tarm
sistemi çoğunlukla ekvatoral ve yar kurak bölgelerde yaplr.
Kara üzerindeki çukurluklarda biriken su kütlesi. Genellikle batl
coğrafyaclar suyu tuzlu olan büyük göllere deniz adn verirler, Hazar
Denizi, Ölü Deniz gibi.
Gölde su seviyesinin veya arazi seviyesinin alçalmas şeklinde meydana
gelen ve göl suyunda biriken materyal.

Gölgede veya düşük güneş şğnda yetişen, bu koşullarda iyi gelişen ve
büyüme yapan bitkiler. Bu bitkiler orman altnda veya bulutlu ortamlarda
yetişir.
Bir toprak bulunduğu yerde oluştuktan sonra üzerinde başka bir toprağn
oluşmas veya yerli bir toprağn çevreden gelen taşnt malzemeleri ile
örtülmesi. Gömülü topraklar bulunduğu dönemin iklim koşullarn yansttğ
için daha önceki iklim özellikleri hakknda bilgi sağlar. Gömülü topraklar
iklim değişmelerinin olduğu yüksek enlemlerde ve alüvyonlaşmann
bulunduğu yerlerde görülür.
Bir gözlem periyodunda saptanmş azami taşkn.

(Maximum
experienced flood)
861.

Gösterge
(Indicator)

862.

Gösterge bitkiler
(indikatör bitkiler)
(Indicator plant
species)

Bir uygulamann sonucu olarak elde edilen kazanmlar ve değişimleri
ölçmek veya bir gelişme faktörünün performansn değerlendirmek için
kullanlan basit ve güvenilir araçlar oluşturan nicel veya nitel faktör (etken)
veya değişken.
1) Bir ortamn tuzluluğunu, nemliliğini veya ortam bozulmasn gösteren
belirleyici türler. Örneğin aşr otlatma sahalarnn belirleyici türleri
hayvanlar tarafndan yenilmediği için çoğalan sütleğen ve geven gibi
bitkilerdir.
2) Belli toprak şartlarnn hüküm sürdüğü sahalarda doğal olarak yetişen ve o
sahalarn toprak özelliklerinin tayininde kullanlabilen bitkiler.

863.

Gösterge tür
(Indicator species)

Bir ekosistem ve o ekosistemdeki diğer türlerin koşullar hakknda kapsaml
bilgi edinilmesini mümkün klan bir tür.
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Gözenek (bitki
için)

Bitkilerin yaprak ve saplarnda bulunan, bunlarn solunumunu ve terlemesini
kolaylaştran birtakm küçük oluşumlarn ad.

(Porosity (for
plant))
865.

Gözeneklilik
(toprak için)

Toplam toprak kitlesinin kat taneler tarafndan işgal edilmemiş olan
hacminin yüzde ifadesi.

(Porosity (for
soil))
866.

Gözlemci
(Observer)

867.

Gradoni tipi teras
(Gradoni terrace)

868.

Granit
(Granite)

869.

Granül
(Granule)

870.

Granüller yap

Henüz sözleşmeye taraf olmamş ancak onun etkinliklerini izleyen bir devlet
veya kurum. Birleşmiş Milletler teşkilatlar, sivil toplum kuruluşlar ve
toplum tabanl kuruluşlar da taraflar konferans toplantlarna gözlemci olarak
katlabilirler.
Üçgen kesitli olan bu teraslar eğimi %60'a kadar olan yamaçlarda tesis
edilebilir. Gradoni tipi eğimsiz teraslarn genişliği 60-80 cm arasnda değişir.
Teras yüzeyine içe (yamaç tarafna) doğru % 20-40 arasnda eğim verilir.
Teras derinliği (teras şevinin en üst noktasndan yamaç tarafndaki kaz
şevine doğru uzatlan yatay hat ile kaz şevinin en alçak noktas arasndaki
düşey mesafe) 15-30 cm'dir.
Kaba taneli, kristalli asit kökenli derinlik (plütonik) kayas. Granitte, feldspat,
kuvars, mika mineralleri vardr. Asit magmann kabuk tabakasndaki
çatlaklara ve zayf yerlere sokularak yavaş yavaş soğumasyla oluşur. Yap
ve kaplama taş olarak kullanlan dayankl önemli bir taştr.
Farkl büyüklükte ve aralarnda dağnk olarak karşmş humus bulunan
mineral zerrelerinden oluşmuş yuvarlak ve boşluklu bir mineral kütlesi.
Mercimek büyüklüğünde toprak tanelerinden oluşmuş yap

(Granular
structure)
871.

Gri çöl topraklar
(Grey desert soils)

1) Ilman serin kurak iklimlerde karşk çayr vejetasyonu altnda oluşan ve
kahverengimsi gri yüzey horizonuna ve bunun altnda göreceli olarak daha
açk renk alan bir karbonat birikmesi tabakasna geçilen zonal bir toprak
grubu.
2) Rusya’da ve ara sra ABD'de çöl topraklarnn sinonimi olarak kullanlan
bir terimdir. (Bak çöl toprağ).
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Gübre
(Fertilizer,
fertiliser)

873.

Gübre isteği
(Fertilizer
requirement)

874.

Gübreleme

Bitki gelişimi için gerekli olan bir veya daha fazla besin maddesini sağlamak
ve normal düzeye çkarmak amacyla toprağa veya bitki dokularna
uygulanan doğal (organik) veya sentetik (inorganik) kökenli madde. En
önemli üç makro besin maddesi, azot (N), fosfor (P) ve potasyumdur (K).
Üretimi tayin edilen bir düzeye çkarmak üzere gerekli bulunan gübre
miktar.

Gübrenin toprağa veya yaprağa verilmesi işlemi.

(Fertilization)
875.

Gündem 21
(Agenda 21)

876.

Güneşlenme
(Insulation)

877.

Güney Afrika
Kalknma
Topluluğu
(Southern African
Development
Community
(SADC))

1992'de Rio de Janerio'da Birleşmiş Milletler Çevre Konferansnda katlc
ülkeler tarafndan imzalanarak kabul edilen Sürdürülebilir Kalknma için
Eylem Program. Gündem 21, sürdürülebilir kalknmann, sosyal ve
ekonomik boyutlar (yoksullukla mücadele, insan sağlğnn desteklenmesi),
doğal kaynaklarn korunmas ve yönetimi, ana gruplar (kadn, yerli halk, iş
dünyas, sendikalar, birlikler, gibi), uygulama araçlar (finans kaynaklar,
teknoloji transferi, toplumun bilinçlendirilmesi, eğitim, gibi) dahil tüm
boyutlarn
kapsamakta,
ulusal
ve
uluslararas
düzeylerde
gerçekleştirilebilecek
amaçlar
ve
eylemleri
özetlemekte
ve
sürdürülebilirliğe geçiş için bir mavi plan (ana klavuz) sağlamaktadr.
Gündem 21'de, gelişmiş ülkelerin fakir ülkelere yardmn içeren küresel
işbirliğine, yerel ve bölgesel ortam düzenlemelerine yönelik plan ve
programlarn hazrlanmasna da önem verilmektedir.
Dünyaya gelen güneş radyasyonu, şma. Güneş radyasyonu iki şekilde
değerlendirilir: (i) Dünya yüzeyi üzerindeki yatay bir birim alana güneş
radyasyonunun belli bir zaman süresinde gelme şiddeti ve miktar; (ii) Belli
bir yüzey veya amaca belli bir zaman süresinde ulaşan doğrudan ve difüz
güneş radyasyonunun şiddeti, miktar ve oran. Güneş radyasyonunun en
fazla olduğu yerler ekvatoral bölge değil, bunun güney ve kuzeyindeki sub
tropikal yüksek basnç alanlarnn yer aldğ Sahra gibi scak çöllerdir. En
düşük güneşlenme güneş şnlarnn eğik olarak geldiği kutup bölgeleridir.
1980 ylnda tesis edilen Güney Afrika Kalknma Topluluğu, Güney Afrika
ülkelerine, diğer faaliyetleri yannda, çölleşme ile mücadele sözleşmesinin
uygulanmas konusunda yardm sağlayan bir alt bölgesel kuruluştur. Üye
ülkeleri arasnda, Angola, Botsvana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
Lesoto, Malavi, Moritius, Mozambik, Namibya, Seychelles, Güney Afrika,
Swaziland, Tanzanya, Zambiya ve Zimbabve yer almaktadr.
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H
878.

Habitat
(Özel yaşam
ortam)

Herhangi bir organizma veya popülasyonun doğal olarak bulunduğu yer veya
çevre tipi.

(Habitat)
879.

Habitat bozulmas
(habitat
degredasyonu)
(Habitat
degradation)

880.

Habitat kayb
(Habitat loss)

881.

882.

Habitat
parçalanmas
(bölünmesi)

Habitat kalitesinde meydana gelen düşüş ve bunun sonucunda habitatn flora
ve faunay destekleme kabiliyetinde meydana gelen azalmadr. Habitat
bozulmasna neden olan insan faaliyetleri arasnda kirliliğe neden olan
faaliyetler ile istilac türlerin sahalara getirilmesi yer almaktadr. Habitat,
türlerin yaşamlarn devam ettiremeyeceği snra ulaştğnda biyoçeşitlilik
kayb meydana gelir.
Bir arazi kullanm değişikliği süreci sonucunda doğal bir habitat tipinin
uzaklaşmas ve yerine diğer bir habitat tipinin gelmesi, örneğin, doğal
alanlarn üretim alanlarna dönüştürülmesi. Bu durum sonucu, genellikle daha
önce sahada bulunan flora ve fauna türleri tahribata uğramakta veya yok
olmakta ve biyolojik çeşitlilik zarar görmektedir.

(Habitat
fragmentation)

Bir organizmann habitatnda kalc bölünme ve kopukluklarn meydana
gelmesidir. Bunun sonucu genellikle küçük, birbirinden izole ve diğer
habitatlarla karşmş alan parçalar oluşur. Bu habitat parçacklarnn
destekleyebildiği küçük fauna ve flora popülasyonlar genellikle yok olma
tehdidi altndadr. Parçalanma çoğunlukla türlerin popülasyonlar arasndaki
göçlerini de engeller. Habitat parçalanmas, fiziki çevrenin yavaş bir şekilde
değişimine neden olan jeolojik süreçler sonucu veya hzl bir değişimine ve
birçok türün yok olmasna neden olan insan faaliyetleri (örneğin tarm
alanna dönüştürme) gibi nedenlerle meydana gelebilir.

Habitat
restorasyonu

Bir habitatn, orijinal toplum yapsna, türlerinin ve doğal işlevlerinin orijinal
bütünlüklerine dönmesi.

(Habitat
restoration)
883.

Hacm yoğunluğu
(Bulk density)

Birim hacmdaki kuru toprak kütlesi. Buna kuru hacm kütlesi de denir.
Hacm yoğunluğu 1050C sabit scaklkta kurutulmadan önce tayin edilir.
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Hafif erozyon
(Slight erosion)

885.

Hafif toprak
(Light soil)

886.

Hakkaniyet
(Equity)

887.

Halofil
(Halophile)

888.

889.

Toprağn, orijinal A ve/veya E horizonlarnn veya eğer A ve/veya E
horizonlar 20 cm' den daha az kalnsa, en üstteki 20 cm'nin bir ksmn,
ortalama olarak %25'ten daha azn kaybettiği erozyon.
Kumlu ve kaba bünyeli bir toprak olup, çok düşük bir çeki gücüne gerek
gösterir ve bu nedenle işlenmesi kolaydr.

Kaynaklar, hizmetler veya güç ile ilgili haklara sahip olmada, bunlarn
paylaşm ve erişimindeki doğruluk.

Tuzu seven, sadece tuzlu topraklarda yetişen bitki. Tuzu seven otsu bitkiler
ve çallar, deltalarn deniz etkisinde kalan kesimlerindeki tuzlu yerlerde, tuzlu
bataklklarda görülür. Ülkemizde halofiller Tuz Gölü çevresinde, Büyük
Menderes ve Gediz deltalarnn ky kesimlerinde yaygndr.

(Halophyte)

Tuzlu bataklk, tuzlu topraklara karş dayankl, toleransl olan, deniz
kysndaki tuzlu alanlarda veya rüzgarn etkisiyle tuzlu sularn
püskürtüldüğü yerlerde yetişen tuzcul bitki. Bu bitkilerin hücre özsuyu
konsantrasyonu, tuzlu sudan fazla olduğu için tuzlu suyu çekme kudretine
sahiptir.

Halojen

Tuz veren, tuz içeren

Halofit

(Halogen)
890.

Halomorfik
topraklar
(Holomorphic
soils)

891.

Ham humus
(Raw humus)

892.

Hammadde
(Raw material)

Halojen gruplarnn bulunduğu topraklar. Bu topraklar, kurak ve yar kurak
bölgelerde havzalarn tabanlarndaki sularda çözünür hale gelen çeşitli tuz ve
karbonatlarn suyun buharlaşmas ile toprağn yüzeyinde veya muhtelif
derinliklerinde birikmesi ile oluşur. Toprak dahilinde soda (N2CO3) kalsiyum
karbonat (CaCO3), çeşitli sülfatlar (H2SO4), klorürler (NACl, CaCl, MgCI)
ve diğer tuzlar bulunur. Bu topraklarn gelişmesinde hakim olan pedojenik
süreçtir (salinizasyon).
A horizonundan kesin snrla ayrlan, genellikle asit ve yüksek miktarda
karbon içeren (% 52 veya daha fazla) yüksek C/N oran (25-35, bazen daha
fazla) olan bir orman humus tipi.
Maden gibi doğal kaynaklar arasna giren, bitkisel kökenli buğday, odun gibi
maddeler veya kullanlmadan önce baz sanayi tesisleri için yar işlenmiş
durumda olan un, odun hamuru gibi maddeler.
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Hareketli kumullar
(Shifting dunes,
mobile dunes)

1) Önlerinde engelleyici bir obje, örneğin bitki örtüsü bulunmayan yerlerde,
rüzgar etkisiyle sürekli hareket halinde olan kumullardr. Bunlar tarm
arazileri ve yerleşim yerleri için ciddi tehlike oluştururlar.
2) İnce kum ve çamurla karşk malzemeden oluşan ve su aldğnda aşr
şekilde doygun duruma gelen, üzerine bir yük bindiğinde kaymaya uğrayan
kaln ve durağan olmayan kum kütlesi. Genelde nehir ağzlarnda ve bazen
kylarda bulunur.

894.

Harita
(Map)

895.

Harita ölçek
snflandrmas
(Map scale
classification)

896.

Hassas alan
(Sensitive area)

897.

Hassas bölge
(sulak alan)
(Sensitive region
for wetland)

898.

Hassas kurak alan
(Susceptible
dryland)

899.

Hassas su alan
(Sensitive water
area)

Yeryüzünün bir bölümünün alnan bir ölçeğe göre bir düzlem üzerinde
çizilmiş durumu.
Büyük ölçekli (Ölçekleri 1 / 200.000'e kadar haritalar), Orta ölçekli
(Ölçekleri 1 / 200.000 ile 1 / 500.000 arasnda olan haritalar), küçük ölçekli
(Ölçekleri 1 / 500.000'dan daha küçük olan haritalar).

Tabiatn ve biyolojik çeşitliliğin korunmasnda önemli fonksiyonlara haiz,
sahip olduğu değerlerin tabii hali ile muhafaza edilmesi vazgeçilmez önem
taşyan ve tehlikeye maruz kalmas muhtemel, ekosistem bütünlüğüne sahip
veya ekosistemler aras doğal bağlant sağlayan sulak alan, dağ, deniz ve ky
ekosistemi, peyzaj koruma alan, mikro klimatik alanlar, ekosistemler ve
mağaralar.
Ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli tedbirler alnmadğ takdirde yakn
gelecekte ötrofik hale gelebilecek tabii tatl su gölleri, diğer tatl su
kaynaklar, haliçler ve ky sularn etkileyen bölgeler.

1) Kurak, yar kurak ve kurak-yar nemli alanlardr. Biyolojik faaliyetler için
çok kstl imkanlara sahip olan çok kurak (hiper kurak) araziler (kuraklk
endeksi 0.05'in altnda olan gerçek çöller) bu tanma girmez.
2) Doğal dengenin güçlükle tesis edildiği kurak, yar kurak bölgelerdeki
arazilerin yanlş kullanm ve özellikle doğal bitki örtüsünün tahribi ile üretim
değerinin düşmesi. Yar kurak bölgelerde doğal ortama müdahale, ksa
sürede dengenin bozulmasna ve çölleşmeye yol açar.
Ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli tedbirler alnmazsa yakn gelecekte
ötrofik hale gelebilecek su kaynaklar, ky ve geçiş sular ile tedbir
alnmamas halinde yüksek nitrat konsantrasyonlar ihtiva edebilecek içme
suyu temini maksatl sular ve diğer sebeplerle daha ileri artma gerektiren
sular.
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Hassas türler
(Sensitive species,
vulnerable species)

1) Doğada nadir olarak bulunan ve fakat insan etkisi altnda son derece
azalmş türler veya organizmalar. Bunlar tehlikelere karş son derece hassas
olup ksa sürede yok olma eğilimindedir.
2) Yaban ortamlarnda, yüksek yok olma riski taşyan türler.

901.

Hava basnc
(Air pressure)

902.

Hava fotoğraf
(Aerial photo)

903.

Hava kirliliği
(Air pollution)

904.

Havadan etüt
(Aerial survey)

905.

Havza (su havzas)
(Watershed)

906.

Havza bozulumu
(havza
degredasyonu)
(Watershed
degradation)

907.

Havza drenaj
yoğunluğu
(Watershed
drainage intensity)

Yerçekiminin etkisiyle ilgili olarak havann belirli yüzey üzerine yaptğ
bask.

Yeryüzünün yüksekteki bir noktadaki araçtan alnmş görüntüsü. Bu araç, bir
uçak, helikopter, balon, roket, gibi olabilir.
Çeşitli gazlarla havann doğal bileşiminin bozulmas ve canllarn sağlğn
tehdit eder duruma gelmesi. Duman, toz, kükürt dioksit, çeşitli azot oksitler,
ozon ve kurşun hava kirleticileri arasndadr.
Hava fotoğraflar kullanlarak yaplan etüt veya bu amaçla hava fotoğraf
çekilmesi.

Doğal snrlar içinde, iklim, jeoloji, topografya, toprak, flora ve faunann
sular ile etkileşim içinde olduğu, suyun ayrm çizgisinden denize aktğ
noktaya, kapal havzalarda ise suyun toplandğ nihai noktaya göre suyun
toplanma alandr.
Bir havzadaki arazi ve su kaynaklarnn miktar ve kalitesinde uzun dönemli
olarak meydana gelen azalma. Havza bozulumu, doğal erozyon, hatal
tarmsal uygulamalar, aşr otlatma, ormanszlaşma ve kirlilik gibi, doğal ve
insan kaynakl etkenler nedeniyle meydana gelebilir. Toprak verimliliğinin
azalmas, su yollar, rezervuarlarnn ve kylarn sediment ile dolmas, artan
yüzeysel akş, ani seller, toprak geçirgenliğinin ve yeralt sularnn azalmas
ve su kalitesinin düşmesi havza bozulumunun ana olumsuz nedenleri
arasndadr.
Havzadaki akarsularn toplam uzunluğunun havza alanna oran olup, 0.5-2.5
km/km2 arasnda değişir.
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Havza slah
(havza
rehabilitasyonu)
(Watershed
rehabilitation)

909.

Havza İzleme ve
Değerlendirme
Sisteminin
Geliştirilmesi
Projesi (HIDS).
((Project for
Development of
Watershed
Monitoring and
Evaluation System
(WMESEP))

910.

Havza koruma
eylem plan
(Watershed
protection action
plan)

911.

Havza mastr plan
(Watershed mastr
plan)

1) Havzada, bozulan toprak, su, bitki örtüsü koşullarnn iyileştirilmesine ve
doğal dengeyi sağlamaya yönelik teknik, kültürel ve idari tedbirlerin alnmas
ile havzada yaşayan halkn sosyo-kültürel ve ekonomik kalknmalarnn
sağlanmas için yaplan çalşmalardr.
2) Bir havzann doğal ekosistemlerinin çeşitliliği, işlevleri ve dinamiklerinde
insan faaliyetleri ve doğal nedenlerle meydana gelen bozulumlarn
giderilmesi ve bunlarn kendi doğal yap ve koşullarna geri döndürülmesi
için, bu sahalara has türler ve uygun yöntemlerin kullanlmas suretiyle
gerçekleştirilen çalşmalar.
ÇEM Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafndan yürütülen bu
proje kapsamnda, doğal kaynaklarn etkin kullanm ile sürdürülebilir havza
yönetiminin sağlanabilmesi ve Türkiye’de havzada faaliyet gösteren
kurumlarla koordineli olarak belirlenen veri temalarnn izlenebileceği bir
izleme sistemi altyapsnn kurulmas planlanmştr. Coğrafi tabanl olarak
geliştirilecek Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin, izlemeye yönelik
maliyetin azaltlmasna, hzl ve güncel izleme yaplarak gerekli önlemlerin
alnmasna, havzada yürütülen projelerin etkin bir şekilde izlenebilmesi
sayesinde yatrmlarn başarya ulaşmasna ve doğal kaynaklarn dengeli
kullanlmas ve korunmasna yönelik önemli kazanmlar sağlamas
hedeflenmektedir. Proje kapsamnda, Havza İzleme ve Değerlendirme
Sisteminin Geliştirilmesi, Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritasnn
Oluşturulmas, HİDS Modeli Doğrulama ve Kalibrasyon Çalşmalar ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimleri gerçekleştirilecektir. Oluşturulacak model
ile ilk etapta “toprak erozyonu ve kütle hareketleri”, “sel-taşkn”, “çölleşme”,
“sürdürülebilir orman yönetimi” ve “arazi kullanm” havza bileşenlerinin,
sonraki aşamada ise belirlenen tüm veri temalarnn sisteme dahil edilmesi
planlanmaktadr.
Su kaynaklar potansiyelinin her türlü kullanm amacyla korunmas,
kullanmnn sağlanmas, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su
kaynaklarnn su kalitesinin iyileştirilmesi maksadyla hazrlanan plan.

Havza su potansiyeli ve kalitesi, toprak kaynaklar, su kullanmlar ve
ihtiyaçlarnn etüt edilmesi, belirlenen potansiyelin değerlendirilme
öncelikleri ile olabilecek su ihtiyacnn tespiti, ihtiyacn karşlanma
yöntemleri ile proje formülasyonlar ve bunlarn teknik, ekonomik ve
çevresel yaplabilirliğinin incelenmesini içeren planlardr.

- 142 912.

Havza yönetim
kurulu
(Watershed
management
committee)

913.

Havza yönetim
plan
(Watershed
management plan)

914.

Havza yönetimi
(Watershed
management)

Havza düzeyinde önemli havza yönetim kararlarnn ortaklaşa alnmas,
uygulama sonuçlarnn izlenmesi, değerlendirilmesi ve eşgüdümün
sağlanmas ile ilgili çalşmalar gerçekleştirmek üzere, havza yöresindeki
ilgili kamu kurumlar ile diğer paydaşlardan (STK’lar, bilim kuruluşlar,
yerel yönetimler, gibi) oluşan kuruldur.
1) Bir havzadaki su, toprak ve biyolojik çeşitlilik kaynaklarnn, varlklarnn
ve canl yaşamnn korunmasn ve geliştirilmesini sağlamak üzere korumakullanma dengesi gözetilerek hazrlanan entegre plan.
2) Su havzasndaki su kaynaklarnn ve canl hayatnn korunmasn,
geliştirilmesini ve bozulmamasn sağlamak üzere su kaynaklar için
sürdürülebilir bir koruma-kullanma dengesi gözetilerek havzann bütünü esas
alnarak hazrlanan plan.
1) Havzalarn sağladğ hidrolojik işlevlerin ve hizmetlerin muhafaza
edilmesi, toprak, su, biyolojik çeşitlilik ve diğer doğal kaynaklarn ve
varlklarn toplum yararna sürdürülebilir olarak yararlanlmasdr.
2) Bir havzann snrlar içindeki koşullardan etkilenen insanlarn ihtiyaç
duyduğu ve arzu ettiği mal, hizmet ve değerleri sağlayan havza işlevlerini
korumak ve geliştirmek amacyla plan, program ve projelerin hazrlanmas ve
uygulanmas süreci.

915.

Hayat dönemi
(Life cycle)

916.

917.

Hayat standard

1) Halkn yaşadğ veya yaşamay istediği koşullar.

(Life standard)

2) En düşük ücret ve en düşük çalşma saatinin tespiti amacyla ulusal veya
uluslararas alanda anlaşmalarla belirlenen uygun yaşam koşullar ve bu
koşullarn gerekleri.

Hayvanclk

Et, süt, yün, deri gibi hayvansal ürünlerden faydalanmak için yaplan
hayvanclk faaliyetleri. Hayvanclk faaliyetleri, uygulanan otlatma ve
hayvansal ürünleri değerlendirme şekillerine göre farkl kollara ayrlr.

(Animal
husbandry)
918.

Bir organizmann yaşamna başlamasndan ölünceye kadar geçirdiği zaman
ve bu zaman içinde organizmann gösterdiği büyüme ve üremeyi kapsayan
evreleri.

Hazrlkl olma
(Preparedness)

Felaket etkilerine karş etkin tepki göstermeyi güvence altna almak
amacyla, zamanl erken uyarlar ve tehdit altndaki sahalardan insanlarn ve
mallarnn geçici uzaklaştrlmas dahil, önceden gerçekleştirilen faaliyetler
veya alnan tedbirler.
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Hazne (rezervuar)
(Reservoir)

1) İçinde bir sera gaz veya sera gaz oluşturucu maddenin biriktiği iklim
sistemi bileşeni veya bileşenleri.
2) Doğal veya yapay olarak oluşmuş bir yerde bir maddenin birikmesi. Baraj
rezervuar, barajda suyun biriktiği yerdir.

920.

Hedef
(Target)

1) Hedefler, amaçlarn gerçekleştirilebilmesine yönelik özel ve ölçülebilir alt
amaçlar olup, ulaşlmas öngörülen çkt ve sonuçlarn tanmlanmş bir zaman
dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet,
kalite ve zaman cinsinden somut olarak ifade edilebilir olmas gerekmektedir.
Bir amac gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.
2) Uluslararas politika amaçlarn ifade eden ve arzu edilen durumlar
açklayan saysal değerlerdir. Hedefler farkl coğrafi düzeylerde tespit
edilebilmekte olup, ülke düzeyindeki hedeflerin gerçekleştirilmesi ayn
zamanda küresel hedeflere ulaşmaya katk sağlamaktadr.

921.

Hedef grup
(Target groups)

922.

Hektar

Kalknma faaliyetlerinin kendilerine yarar sağlamak amacyla yürütüldüğü
bireyler veya kurumlardr. Hedef gruplarn mümkün olduğunca alt gruplarna
ayrlmas ve yüz yüze görüşülecek kanaat liderlerinin belirlenmesi arzu edilir.
Hedef grubun çölleşme ve arazi bozulumu ile ilişkilerin nasl olduğunun ve
bunlar arzu edilen davranşlara nasl motive edilebileceğinin belirlenmesi
önemlidir. Hedef grubun konuya nasl baktğnn anlaşlmas, iyi bir
başlangç için gereklidir.
Yüzölçümü 10.000 m2 olan saha birimi. 1 km2 = 100 hektardr.

(Hectare)
923.

Hendek teraslar
(Terraces with
channel)

924.

Herdemyeşil bitki
(Evergreen plant)

Diğer teras sistemlerinin uygulanamadğ dik eğimli arazilerde erozyonu ve
seli önlemek ve uygun yerlerde ağaçlandrma yapmak amac ile tesis edilen
teraslar. Hendek teraslarn inşa edildiği sahalarda genellikle toprak zayf,
infiltrasyon düşük, yüzey akş ve erozyon fazladr. Böyle arazilerde toprak
derinliği az ise toprak oluşumuna da yardmc olur. Bu açdan havza
rehabilitasyonu açsndan oldukça yararldrlar. Fazla yağşl bölgelerde
hendekler eğimli, kurak bölgelerde eğimsiz planlanr. Hendekler eğimsiz
planlanrsa hendekler arasnda oluşacak yüzey akş tutacak kapasitede
olmaldr. Bu teraslar Türkiye’de fazla kullanlmamaktadr.
Bkz. Daimi yeşil bitki
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Heyelan
(arazi kaymas)
(Landslide)

926.

Hibe
(Grant)

927.

Hidrasyon
(Hydration)

928.

Hidrofit
(Hydrophyte)

929.

Hidrograf

Yamaçlarda toplanan toprak ve benzeri kat materyallerin alt katmanlarnda
bir ayrma ve kayma düzlemi bulunan ksmlarda, düzlemin üstünde kalan
toprak kitlesinin yerçekimi etkisi ile bulunduğu yükseklikten aşağ doğru
kayma yüzeyi üzerindeki hareketine “Arazi kaymas” veya “Heyelan” denilir.
Belirgin bir kayma yüzeyi yerine birçok küçük kayma yüzeylerinin
bulunduğu durumlarda, çok yavaş cereyan eden hareketler de arazi kaymas
olarak tanmlanmaktadr. Heyelan hareketleri çok ani ve hzl olduğu gibi,
saatler veya günler süren bir yavaşlkta da olabilir. Diğer taraftan heyelan
sonucu yer değiştiren toprak kitlesi milyonlarca metreküp hacminde olduğu
gibi, çok az miktarda da bulunabilir. Heyelanlarn dere yatağna doğru
gelmesi ve derelerin akşn bir süre engellemesi sel ve taşkn zararlarn
artrmaktadr.
Finansal, mal ve hizmet olarak yaplan ve geri ödemesi istenmeyen
transferler.
Minerallerle suyun birleşmesi. Her mineralin su alarak şişmesi farkldr.
Hidrasyon genellikle minerallerde şişmeye, genişlemeye yol açarak özellikle
granit gibi kaba taneli kayalardaki minerallerin ayrşmasn sağlar. Bu
nedenle kayalardaki çeşitli minerallerin farkl olarak hacm genişlemesine
uğramas ayrşmay kolaylaştrr.
Su ortamnda veya su ile doymuş hale gelmiş toprakta yetişen bitki, sucul
bitki.

Akarsu yatağndan geçen akmn zamana göre miktarn gösteren grafik.

(Hydrograph)
930.

Hidrojeoloji
haritas
(Hydrogeology
map)

931.

Hidrolik denge

Yeryüzü ve yeralt suyunun, kaynaklarn ve benzeri su ile ilgili oluşumlarn
kartografik gösterilişi. Bu haritalar üzerinde yeralt suyu durumu ve kalitesi,
yeralt suyu tablasnn derinliği, kaynaklar, kuyular, kayalarn su tutma
durumu, gibi bilgiler gösterilir.

Toprak içersinde sv veya absorbe edilmiş sularn akşlarnn durmas hali.

(Hydraulic
balance)
932.

Hidrolik etki
(Hydraulic impact)

Hareket halindeki suyun, kendi kütlesinden ve akş hzndan kaynaklanan
kinetik enerji sayesinde zeminden parçalar koparmas ve taşmasdr.
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Hidrolik faaliyet
(Hydraulic action)

934.

Hidrolik iletkenlik
(Hydraulic
conductivity)

935.

Hidroloji (su
bilimi)
(Hydrology)

Jeomorfolojide akarsularn aşndrma ve taşma gücü ile ilgili faaliyetleri. Bu
güce, suyun zinde kuvveti de denir.
Toprak veya kayann su iletme kabiliyeti. Kuru toprak ve kayalarn
iletkenliği azdr. Toprak parçacklarnn etraf su ile sarldğnda iletkenlik
başlar, doygun hidrolik iletkenlikte toprakta suyun hareketi en yüksek
seviyeye ulaşr. Hidrolik iletkenlik, toprak ve kayalarn snma, soğuma ve
ayrşma olaylarnda etkilidir.
1) Arzn akarsular, göller gibi yerüstündeki, yeraltndaki, atmosferdeki
sularn bütün halleri ile yağş, bundan oluşan akş, akarsulardaki akm,
süzülme ve yeralt suyu, buharlaşma ve yeniden yağştan ibaret hidrolojik
devre boyunca bunlarn meydana gelişlerini, dağlmlarn ve hareketlerini
inceleyen bilim.
2) Dünyada yerüstü ve yeralt sularnn hareketi, deniz ve karalar arasnda
dolaşm, buharlaşmas ve akm gibi konularn ele alnarak incelenmesi.

936.

Hidrolojik döngü
(Hydraulic cycle,
water cycle)

1) Suyun atmosferden yere ve yerden atmosfere yağş, yüzeysel akş,
infiltrasyon ve transpirasyon gibi çeşitli süreçlerle hareket ederek dönmesi ve
bunun ayn şekilde devam etmesi olay.
2) Suyun denizlerden ve yer yüzeyinden buharlaşmas, atmosferik dolaşmla
su buhar olarak taşnmas, yoğunlaşmak suretiyle bulutlar oluşturmas,
yağmur veya kar olarak yeniden yer yüzeyine düşmesi, ağaçlar ve diğer bitki
örtüsü tarafndan tutulmas, yüzeysel akş oluşturmas, toprağa süzülmesi,
yeralt suyunu beslemesi, akarsulara, göl ve denizlere boşalmas ve
nihayetinde tekrar denizlerden ve yer yüzeyinden buharlaşmasndan oluşan
ve tekrarlanan olaylarn döngüsüdür.

937.

Hidrolojik kuraklk 1) Yüzey ve toprak alt su kaynaklarnda azalma nedeniyle normal ve özgün
su ihtiyaçlarn karşlamada yetersiz kalnmas durumu. Hidrolojik kuraklk
(Hydrological
tarmsal kuraklğa nazaran daha az görülür, zira yağş açğ ve yeralt suyu
drought)
rezervlerinde azalma nispeten daha uzun zaman sürelerinde meydana gelir.
2) Aküferler, göller ve rezervuarlar gibi hazr su kaynaklarnn su
seviyelerinin istatistiki ortalamann altna düşmesi şeklinde tanmlanabilir.
Ortalama yağş zamanlarnda bile, artan su kullanm rezervlerin azalmasna
neden olacağndan hidrolojik kuraklk ortaya çkabilir.

938.

Hidrolojik toprak
grubu
(Hydrologic soil
group)

Yüzey akş üretme potansiyeline göre topraklarn ayrldğ gruplardan her
biri. Bu bakmdan topraklar dört gruba ayrlr: A, B, C ve D.
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Hidromorfik
topraklar
(Hydromorphic
soils)

940.

Hidroskopik nem

Su altnda kalan toprak ve toprak oluşumu. Bataklk, sazlk gibi sularn
biriktiği sahalarda, toprak oksijensizlik şartlar altnda oluşur. Bataklk
bitkilerinden oluşan organik artklar su altnda geç ayrştğndan, birikerek
toprağ organik madde yönünden zenginleştirir. Ayrca hidrojen iyon
konsantrasyonunun artmasndan dolay toprak asitleşir. Bu topraklar sürekli
taşkna uğrayan ovalarda, taban suyunun yüksek olduğu tektonik kökenli
çukurluk alanlarda, dağlarn yüksek kesimlerindeki çukurluk alanlarda
görülür.
Toprakta kuvvetli yüzey gerilimi ile tutulan ve bitkilerin kullanamadğ su.

(Hydroscopic
moisture)
941.

Higrometre

Havadaki bağl nemi ölçen alet.

(Hydrometer)
942.

Hinterlant
(arka bölge)

Bir yerleşim sahasnn çevresinde yer alp ona çeşitli yönlerden yardmc
olarak gelişmesini sağlayan bölge, arka bölge.

(Hinterland)
943.

Hiper-kurak alan
(çok kurak alan)
(Hyper arid land,
hyper arid
environment)

944.

Hipsografik eğri
(Hypsographic
curve)

945.

Hzlandrlmş
erozyon
(Accelerated
erosion)

Kuraklk endeksinin 0.05'in altnda ve yağşlarn yllar arasnda ve aylk
bazda yüksek değişkenlik gösterdiği aşr derecede kurak alan. Baz
uzmanlarn hiper kurak alanlar çöl olarak kabul etmesine karşn,
yeryüzündeki baz çöl alanlar hiper kurak alanlar dşnda kurak iklim
bölgelerini de içerir.

Bir arazi kütlesinin belli yükselti aralklaryla yatay eksen üzerinde toplam
kütledeki yüzde oran ya da alan, dikey eksen üzerinde yüksekliğini gösteren
grafik, eğri.

İnsanlarn doğal bitki' örtüsünü yok etmeleri, eğimli arazilerde koruma
önlemi almadan toprağ işlemeleri sonucu meydana gelen erozyon olup,
eğimli arazilerde su, düz arazilerde rüzgar erozyonu oluşturucu etmenlerdir.
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Hzl gelişen ağaç
türleri
(Fast growing tree
species)

1) Uygun koşullara sahip sahalar üzerinde, yoğun saha hazrlğ, dikim ve
bakm tekniklerinin uygulanmas ile tesis edilen ağaçlandrma veya orman
alanlarnda bir hektar alanda bir ylda ortalama en az 10 m3 hacm artm
oluşturacak ölçüde hzl büyüme gösteren ağaç türleri.
2) Bir bölgede diğer türlere nazaran daha hzl büyüyen ağaç türü. Örneğin
kzlçam Akdeniz bölgesinde diğer ağaçlara nazaran daha hzl hacm ve
biyokütle büyümesi yapan bir ağaç türüdür. Pinus radiata, ökaliptus, kavak
diğer hzl gelişen ağaç türlerine örnek verilebilir.

947.

Hizmet
(Service)

948.

Horizon

Toplumun çeşitli ihtiyaçlarn gidermek amacyla yaplan işler. Hizmet
sektörünü, taşma, elektrik, su, sigorta, inşaat, gibi günlük ihtiyaçlarn
karşlanmas için yaplan işler oluşturur.
Fiziksel ve kimyasal özellikleri farkl olan toprak kat.

(Horizon)
949.

Horizon toprak
(Horizon soil)

950.

Hormon
(Hormone)

951.

Hortum (Kasrga)
(Tornado)

952.

Humus
(Humus)

Toprak yüzeyine paralel olan ve toprak oluşturucu süreçlerin etkisi ile
belirgin özellikler gösteren bir toprak katmandr.
Tüm canl organizmalarn vücutlarnda çok az miktarda bile olsa önemli
süreçler başlatan etki maddeleri. Hormonlar canllardaki hücre bölünmesini
hzlandrarak ksa sürede büyümeyi, gelişmeyi sağlar.
Dairevi şekilde büyük bir hzla dönen nispeten dikey olarak ksa mesafe işgal
eden çok büyük bir hzla esen, çoğu zaman şiddetli yağş ve şimşek içeren,
genellikle ksa süre (1-2 saat) devam eden rüzgar.
Ölmüş bitkisel ve hayvansal maddelerden ve bunlarn organik ayrşma
ürünlerinden oluşan organik madde. Toprağn vazgeçilmez maddesini
oluşturan humus, koloidal boyutta, koyu renkli, şekilsiz (amorf) bir organik
maddedir. Humuslaşma sonucu organik maddenin içinde bulunan ve bitkinin
beslenmesinde önemi rol oynayan maddeler açğa çkar. Scaklk ve yağş
durumuna göre ortaya çkan humus tipleri mor, moder ve mull olarak üç
gruba ayrlr. Bunlardan mor humus, soğuk bölgelerde toprağn üst katn
keçe gibi kaplayan ve mineral toprakla karşmayan humus tipidir. Moder,
toprakla yar karşmş çürüntülü denilen humus çeşididir. Mull ise nemli ve
lman bölgelerde toprakla iyi karşmş, bitkinin orijinal görünümü
kaybolmuş humus tipidir.
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Hücre
(Cell)

954

Hükümet dş
kuruluşlar (sivil
toplum örgütü)
(STK)
(Nongovernmental
organization
(NGO)

Bitki ve hayvanlarda dokular meydana getiren, ince bir zar ile kapl
protoplazma ve çekirdekten oluşan yaplar.

Resmi kurumlar dşnda ve bunlardan bağmsz olarak çalşan, politik, sosyal,
kültürel, hukuki ve çevresel amaçlar doğrultusunda, araştrma ve lobi
çalşmalar, yasalara uygunluğun savunulmas, ikna ve gerektiğinde direniş
eylemleriyle faaliyet gösteren, üyelerini ve çalşanlarn gönüllülük usulüyle
alan, kâr amac gütmeyen kuruluşlardr. Sivil toplum örgütleri oda sendika
vakf ve dernek ad altnda faaliyet gösterebilir.
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955.

Ilman iklim
(Temperate
climate, mild
climate)

Orta kuşağn okyanuslara yakn kesiminde görülen bu iklim tipinde yaz ile
kş arasndaki scaklk fark fazla değildir. Kşlar nispeten lk, yazlar serin
geçer. Kuraklk etkili değildir, hatta su fazlalğ bile vardr. Genellikle kşn
yaprağn döken geniş yaprakl ormanlarn yer aldğ bu iklim, orta kuşakta
Kuzeybat Avrupa gibi ktalarn bat kesiminde, Türkiye'nin Karadeniz
kylarnda etkilidir.

956.

Genel olarak kuzey yarmkürede 23027'dan geçen Yengeç Dönencesi ile
66033'dan geçen Kuzey Kutup Dairesi arasndaki bölge. Ayn kuşak güney
(Temperate
yarmküresinde de yer alr. Bu kuşağa orta kuşak da denir. Denize olan
climate, mild zone)
uzaklğa göre bu kuşak içinde farkl iklim tipleri yer alr. Ky bölgelerindeki
lman iklim iç kesimlerde yerini karasal iklime brakr.

957.

Irk

Ilman kuşak

(Race)

958.

Irmak boyunda yer
alan

Bir tür grubunda, bir popülasyonda genetik bakmdan, fizyolojik ve
morfolojik özellikler itibariyle belirli farklar gösteren bireyler. Bu özellikler,
doğal koşullara adaptasyon sonucu olabilir. Ayn bir türün yayldğ bölgenin
coğrafi, iklim ve toprak özelliklerine göre farkl rklar ortaya çkabilir. Türün
sahip olduğu bu özellikler gelecek nesillere aynen aktarlr. Bu durum insan
rklar için de geçerlidir.
Bir akarsu yolunun (nehir, rmak, gibi) kysnda yaylan, yaşayan varlklar.

(Riparian)
959.

Islah edilmiş arazi
(Improved land)

960.

Islah edilmiş
toprak (yenilenmiş
toprak)
(Regenerated soil,
reclaimed soil)

Gübreleme, sürme, teraslama ve benzeri tedbirler uygulanarak, tuzluluk ve
taşllk gibi sorunlar giderilerek daha verimli hale getirilen arazi.

Önce erozyon tarafndan tahrip edilmiş fakat daha sonra çeşitli slah tedbirleri
ile normal verimliliğine ulaştrlmş toprak.
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Islah sekisi (meyil
düzenleyici seki)
(Grade-stabilizing
structure,
check dam)

1) Bir oyuntu veya diğer su yolunun meylini dengelemek (stabil hale
getirmek) ve bu suretler oyuntu başnn daha fazla ilerlemesini önlemek veya
yatağn meylini azaltmak amacyla inşa edilen sekiler (eşikler).
2) Sel derelerinde dere tabann ve kenarnn korunmas, heyelanl kylarn ve
yamaç eteklerinin desteklenmesi, yatakta biriken malzemenin taşnmnn
azaltlmas, ya da fazla taşntnn uygun yerlerde depolanmas amacyla, dere
yataklarnda yaplan tek ya da bir dizi (sistematik) yaplara denir. Çoğu kez
tersip bentleriyle karştrlan slah sekilerinin ana fonksiyonlar, inşa
edildikleri yerde ve menbaya doğru belirli bir mesafe içinde, dere taban ve
kylarn erozyona karş korumak, oyulmalar sonucu oluşan yamaç göçmesi
ve heyelanlar kontrol altna almaktr.

- 151 -

İ
962.

İbreli orman
ağaçlar

Çam, ladin, göknar gibi kozalakl, yapraklar ibre şeklinde olan ve genellikle
yapraklarn dökmeyen (herdemyeşil) orman ağac türleri.

(Coniferous forest
trees)
963.

İcrac kuruluş
(uygulamac
kuruluş)

Proje, program veya girişimlerin uygulanmasndan sorumlu kuruluş veya
kuruluşlar. Bu, yerel, ulusal veya uluslararas bir kuruluş olabilir.

(Executing agency)
964.

İç göç
(Internal
migration)

965.

İç kumul

Bir ülke içinde, iş aramak veya daha iyi koşullarda yaşamak amacyla
meydana gelen göç.

Karalarn iç bölgelerinde, deniz kylarndan uzak yerlerde oluşmuş kumul.

(Inner sand dune)
966.

İç su sistemleri
(Inland water
systems)

967.

İç sular
(Inland waters)

968.

İdari birim
(Administrative
unit)

969.

İğne yaprakl
ormanlar
(Coniferous
forests)

Denizler, okyanuslar ve kylardaki tuzlu su sistemleri dşnda kalan devaml
su kütleleri olup, nehirler, göller, göletler, tuzlu iç su gölleri ve bataklk
alanlar kapsar.

Denizin gerisinde karasal alanlar içinde yer alan, akarsular, göller, göletler,
sulak alanlar ile dalga hattnn gerisindeki koy, körfez, liman gibi su alanlar.

Bir proje, program veya girişiminin idaresi (yönetimi) için belirlenen ve
görevlendirilen birim.

Kzlçam, karaçam, sarçam, ladin, göknar gibi, yapraklar iğne şeklinde olan
ağaç türlerinin oluşturduğu ormanlar.
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İkame gösterge
(Proxy indicator)

971.

972.

Doğrudan ölçme ve değerlendirme imkan sağlayan bir göstergenin olmadğ
durumda, ölçülebilen ve dolayl değerlendirme amacyla kullanlabilen
gösterge.

İki yllk bitki

1) Çiçeklenebilen ve yaşam döngüsünü iki ylda tamamlayan bitki.

(Biennial plant)

2) Yaşamsal faaliyetini iki ylda tamamlayan bitki. Bu bitkiler birinci yl
vejetatif yönden gelişirler, ikinci yl çiçek açp tohum bağlayarak çoğalrlar.

İkili resmi
kalknma yardm

İki tarafl donörler tarafndan alc ülkelere sağlanan resmi kalknma yardm.

(Bilateral official
development
assistance
(BODA))
973.

İkincil (sekonder)
kaya
(Secondary rock)

974.

İkincil tür
(sekonder tür)

Minerallerin bozulmas, ayrşmas sonucu oluşan kayalar veya kayalarn
parçalanmas ile meydana gelen kayalar. Kalsiyum bikarbonatl sularn
buharlaşmas ile meydana gelen traverten örnek olarak verilebilir.

Bir toplumda hakim türden sonra bulunan tür. Örneğin kayn ormanlarnda
gürgen, orman gülü ikincil türlerdir.

(Secondary
species)
975.

İkincil orman
(Sekonder orman)
(Secondary forest)

976.

İkincil vejetasyon
(ikincil bitki
örtüsü)
(Secondary
vegetation)

Orijinal orman örtüsünün ciddi insan veya doğal etken müdahalesine maruz
kalmasn ve bozuluma uğramasn takiben doğal süreçlerle gençleşen orman.
Orman yaps ve tür bileşimi açsndan primer ormandan önemli farkllk
gösterir. Sekonder bitki örtüsü (vejetasyon) genel olarak sabit olmayp
silsilesel safhalara gösterir.
Bir yerde doğal bitki örtüsünün çeşitli nedenlerle tamamen tahrip olmasndan
sonra veya terk edilen tarlalara gelen bitki örtüsü.
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İklim
(Climate)

978.

İklim bölgeleri
(Climate regions)

979.

İklim değişikliği
(Climate change)

Bir bölgenin arazi şekillerinin tabiatna, topraklarna, vejetasyon ve arazi
kullanlmasna tesir etme suretiyle o bölgeye özellik veren, scaklk, nem,
rüzgar ve buharlaşma gibi atmosferik veya meteorolojik etkilerin bütünü.
Yeryüzünün değişik bölgelerinde scaklğn, yağş durumunun ve diğer iklim
olaylarnn etkisi ile belirmiş çeşitli özellikteki iklimlerin yayldğ yerler.
Scaklğa göre, scak, lman, soğuk iklim bölgeleri, yağş etkenliğine göre
kurak, yar kurak, nemli, çok nemli gibi iklim bölgeleri ayrlr.
1) Karşlaştrabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek
olarak, doğrudan veya dolayl olarak küresel atmosferin bileşimini bozan sera
gazlar
emisyonunun
iklimde
meydana
getirdiği
değişiklik.
2) İklimin niteliklerinin (özelliklerinin) ortalamalarnda ve/veya
değişkenliklerinde uzun bir dönem (onlarca yl veya daha uzun süreler)
itibariyle süreklilik kazanan ve istatistik olarak belirlenebilir olan değişiklik.
İklim değişikliği, doğal içsel süreçler, dş güçler veya atmosferin bileşiminde
veya arazi kullanmnda insan etkileri ile meydana gelen değişiklikler
nedenleriyle meydana gelebilir.

980.

İklim Değişikliği
Çerçeve
Sözleşmesi
(BMİDÇS)
(Climate Change
Framework
Convention
(UNFCCC))

981.

İnsan kaynakl faaliyetlerin neden olduğu küresel snmann iklim üzerindeki
etkilerine karş uluslararas alanda atlan ilk ve en önemli adm 1992 ylnda
Rio de Janerio’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalknma
Konferans’nda imzaya açlan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’dir
(BMİDÇS - United Nations Framework Convention on Climate Change). 21
Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren Sözleşme’ye halen, aralarnda ülkemizin
de bulunduğu 195 ülkenin yan sra, Avrupa Birliği (AB) de taraftr. Ülkemiz
Sözleşme’ye 24 Mays 2004 tarihinde katlmştr. BMİDÇS, taraf ülkeleri,
sera gaz salmlarn azaltmaya, araştrma ve teknoloji üzerinde işbirliği
yapmaya ve sera gaz yutaklarn (örneğin ormanlar, okyanuslar, göller)
korumaya teşvik etmektedir. Sözleşme, sera gaz salmlarnn azaltlmas için,
ülkelerin kalknma önceliklerini ve özel koşullarn göz önüne alarak “ortak
fakat farkllaştrlmş sorumluluklar” yüklemiştir.

İklim değişikliğine Sosyal ve biyolojik sistemlerin mevcut iklim değişikliğine karş krlganlğn
uyum (adaptasyon) azaltmaya ve böylece küresel snmann etkilerine karş koymalarn
güçlendirmeye yönelik bir tepkidir. Yakn zamanda emisyonlar kontrol altna
(Climate change
alnabilse bile, küresel snma ve etkileri yllarca devam edecek ve bunlara
adaptation)
uyum sağlanmas gerekecektir. Küresel snmann olumsuz etkileri daha çok
gelişmekte olan ülkelerde görüleceğinden iklim değişikliğine uyum özellikle
bu ülkelerde önemli bir gereklilik durumundadr.
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İklim
değişikliğinin
etkilerinin
azaltlmas (iklim
değişikliği
mitigasyonu)

Uzun dönem iklim değişikliğinin boyutu ve orann kstlamaya yönelik
faaliyetlerden oluşur. Bu, çoğunlukla insan kaynakl sera gaz salmlarnn
azaltlmas ile ilişkilidir.
Mitigasyon ayrca karbon yutaklarnn
kapasitesinin, ağaçlandrma ve benzeri faaliyetlerle artrlmas ile de
gerçekleştirilebilir. Mitigasyon politikalar insan kaynakl küresel snma ile
ilgili riskleri önemli ölçüde azaltabilir.

(Climate change
mitigation)
983.

İklim değişkenliği
(Climate
variability)

984.

İklim
değişikliğinin
olumsuz etkileri
(Adverse effects of
climate change)

985.

İklim ekstremleri
(Climatic
extremes)

986.

İklim elemanlar
(Climatic
elements)

987.

İklim rejimi
(Climate regime)

988.

İklim sistemi
(Climate system)

İklimle ilgili parametrelerin ortalama değerlerinde ve diğer istatistiksel
değerlerde, maddi ve alansal ölçeklerde görülen değişkenliktir (standart
sapmalar, ekstrem değerlerin görülmesi, gibi). Bu değişkenlik, iklim
sisteminin doğal içsel süreçlerindeki değişimlerden (içsel değişkenlik) veya
doğal ve antropojenik dş güçlerde meydan gelen değişimlerden (dşsal
değişkenlik) kaynaklanabilir.
İklim değişikliği sonucunda fiziksel çevrede veya biyota'da meydana gelerek,
doğal haldeki veya yönetim altndaki ekosistemlerin bileşimi, kendilerini
onarma yeteneği ve verimliliği, sosyo-ekonomik sistemlerin çalşmas veya
insan sağlğ ve refah üzerinde önemli zararl etkileri olan değişiklikler.

Belli bir dönemde (günlük, aylk, mevsimlik, yllk olarak) scaklk, basnç,
yağş ve rüzgar hznda en düşük ve en yüksek değerler.

Hava basnc, scaklk, yağş, rüzgar, nem, güneş radyasyonu, gibi
elemanlardr. Bu elemanlarn enlem, yükselti, kara ve denizlere dağlş ve
okyanus akntlar ile ilişkileri ele alnr.

Çeşitli iklim elemanlarnn yllk döngü özelliklerinin tanm. Örneğin
scaklk rejimi scaklğn yllk dağlşn, nem rejimi yağşn mevsimlik
dağlmn ifade eder.
Atmosfer, hidrosfer, biyosfer, geosfer ile bunlarn karşlkl etkileşimlerinin
toplamn tanmlamaktadr.
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İklim yl
(Climatic year)

990.

İletişim stratejisi
(Communication
strategy)

991.

İlk, süksesyon
türleri (öncü
süksesyon türleri)
(Primary
successional
species)

992.

İmar-ihya
(Improvement)

993.

İnce bünye
(Fine texture)

994.

İnce kil

Hidrolojik veya meteorolojik olaylarla ilgili verilerin sunulmas için isteğe
göre seçilmiş, tam bir yllk çevrimin meydana geldiği devaml on iki aylk
periyot.
Bir iletişim plan veya stratejisi iletişim amaçlarn belirler, doğru medyay ve
mesajlar seçer ve değerlendirme metotlarn oluşturur. İlk yaplmas gereken
yönetim veya biyoçeşitlilik konusunun analizidir. İkinci adm, hedeflenen
değişime ve paydaşlara ulaşma yolunda karşlaşlabilecek iletişim
engellerinin analizidir. Üçüncüsü, iletişim kurulacak her paydaş grubu için
(hedef grup) iletişim amaçlarn, mesajlarn ve araçlarn belirlemektir.
Yüksek yaylma kabiliyetine sahip, yayldğ yerlerde kolonize olma özelliği
gösteren, vejetasyon süresi ksa olan ve gölgeye karş toleranssz bitki türleri.
Terk edilmiş tarlalar, doğal bitki örtüsü tahrip edilmiş alanlara gelerek
yerleşen türler, fakir ortamlarda yetişen ve yaylma kabiliyetleri yüksek,
çoğunlukla şğ seven ve kuraklğa dayankl türlerdir. Örneğin Akdeniz
bölgesinde garig türleri boş alanlarda ilk süksesyonu oluşturarak ortam ksa
sürede kaplarlar.
Ekonomiye katk sağlanmas ve biyolojik çeşitliliğin devam amacyla;
mevcut kök sistemi itibariyle yeterli yoğunluk ve dağlş aranmakszn bozuk
orman alanlarnn koruma ile birlikte canlandrma kesimi, aşlama ve
boşluklarn uygun türlerle, ekim veya dikim yoluyla doldurulmas suretiyle
verimli hale dönüştürülmesi.
Özellikle kil ve kil gibi ince fraksiyonlar yüksek oranda içeren toprağn
bünyesi. Bütün killi tnlar ve killer, yani killi tn, siltli killi tn, kumlu kil ve
killi bünyeli topraklar bu bünyeyi oluşturmaktadr.
2 mikrondan küçük kil parçacğ.

(Fine clay)
995.

İnce kum

Çaplar 0.1-0.25 mm arasnda olan kum zerreleri.

(Fine sand)
996.

İnfiltrasyon oran
(Infiltration rate)

Yüzeyde fazla bir suyun mevcudiyeti de dahil olmak üzere, özel koşullar
altnda suyun toprağa giriş maksimumunu tayin ve tarif eden bir toprak
özelliği.
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İnorganik

Maddesi bitki veya hayvanla ilgili olmayan, organik olmayan.

(Inorganic)
998.

İnsan ekolojisi
(Human ecology)

999.

İnsan etkisi
(Anthropogenic
influence,
anthropogenic
impact)

1000.

İnsan gelişme
endeksi
(Human
development
index)

1001.

İnsan kaynakl
toprak
bozulumunun
küresel
değerlendirilmesi
projesi (GLASOD)
(Global
Assessment of
human induced
Soil Degradation
Project
(GLASOD))

İnsan yaşam ile doğal ve sosyal ortam arasndaki ilişkiler ve ortamn insan
üzerindeki etkisini kapsayan bir çalşma alan. İnsan sağlğna en uygun
yaşam koşullar orta kuşakta olup, nemli tropikal bölgeler, soğuk kuşak daha
az uygundur. İnsan ekolojisinin diğer bir yönü de doğal ortam üzerinde
yaptğ değişimdir. Ayrca sosyal ortam da insanlarn etkileşimi ve
dolaysyla yaşam koşullar üzerinde etkilidir.
Fiziki ve doğal ortam üzerinde insann doğrudan etkisi ve bunun doğal ortam
üzerinde meydana getirdiği değişim. Ormanlarn tahrip edildiği yerlerde
bozkr bitkilerinin gelmesi (antropojen bozkr) insan etkisine bir örnektir.
İnsann doğal ortam üzerine etkisi Neolitik dönemden itibaren başlamş ve
insanlar üretime geçmelerinden itibaren doğal kaynaklar kullanmaya ve
bunlardan çeşitli ürünler üretmeye devam etmişlerdir. Sanayi devrimi ile
birlikte doğal kaynaklar üzerinde olumsuz etkiler artmştr. Bunlarn
başlcalar arazi bozulmas, ormanszlaşma, çölleşme ve hava kirliliğidir.
İnsann sosyoekonomik gelişiminin belirlenmesinde kullanlan endeks. Bu
endeksin belirlenmesinde çocuk ölümü oran, ortalama ömür ve eğitim
durumu, kişi başna milli gelir, enerji tüketimi gibi çok sayda ölçüt
kullanlr.

İnsan kaynakl toprak bozulumunun küresel düzeyde haritasnn üretildiği bir
projedir. Bu amaçla kullanlan veriler dünyann değişik yerlerindeki toprak
bilim insanlarnn işbirliğiyle ve ortak klavuzlarn ve uluslararas
bağlantlarn kullanlmasyla toplanmştr. Bozulumun çeşidi, boyutu,
derecesi, oran ve ana nedenleri 1/10 milyon ölçekli dünya haritas üzerinde
işlenmiş ve indirilebilir bir veri tabannda belgelenmiştir. İnsan kaynakl
toprak bozumunun alansal boyutu hakknda bilgiye aşağdaki web adresinden
ulaşmak mümkündür. note at
http://www.isric.org/isric/webdocs/Docs/ExplanNote.pdf
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İnsan ve Biyosfer
Program (IBP)
(Man and
Biosphere
Program (MAB))

1003.

İn-situ koşullar

1004.

İntersepsiyon

Genetik kaynaklarn ekosistemler ve doğal yaşam ortamlar içinde var
olduklar koşullar. Evcilleştirilmiş veya kültüre alnmş türler söz konusu
(In-situ conditions)
olduğunda ise bunlarn ayrt edici özelliklerini geliştirdikleri çevre.

(Interception)

1005.

İntersepsiyon
kapasitesi (suyun
bitki tarafndan
alkonulma
kapasitesi)
(Interception
capacity)

1006.

İntrazonal toprak
(Intro-zonal soils)

1007.

UNESCO teşkilatnn İnsan ve Biyosfer Program (MAB), ekosistemlerin
korunmas ve doğal kaynaklarn sürdürülebilir kullanm konularnda
yürütülen yönetim, araştrma ve eğitim çalşmalarnda çok disiplinli
yaklaşmlar desteklemektedir. MAB'in ana amaçlarndan biri, biyolojik
çeşitliliğin korunmas, ekonomik kalknmann desteklenmesi ve kültürel
değerlerin devamllğnn sağlanmas amaçlar arasnda sürdürülebilir bir
dengeyi oluşturmaktr. Bugüne kadar yaplan çalşmalarla Dünya Biyosfer
Alanlar Ağ içinde 117 ülkeden, 12'si snrlar ötesi (birden fazla komşu
ülkeye yaylmş) olmak üzere toplam 621 biyosfer rezerv alannn yer almas
sağlanmştr.

İskelet toprak
(Skeletal soil)

Bitkilerin toprak üstü ksmlar tarafndan tutulan yağş sularnn bir ksmnn
buharlaşarak tekrar atmosfere dönmesi. İntersepsiyon üzerinde etkili olan
faktörler; bitki örtüsü tipi, bitki türü, bitkilerin sk veya gevşek bir örtü
meydana getirmeleri, yağş şekilleri, şiddeti ve miktardr.
1) En elverişli yağş şiddeti ile rüzgâr hz koşullar altnda belirli bir bitki
örtüsünün tutabileceği azami yağş miktar.
2) Rüzgârsz koşullarda bitki üzerinde yağş sularnn tutulma kapasitesi.
Tutulan yağş miktarnn düşen yağş miktarna oran olarak hesaplanr.
Yağşl dönemlerde yaprakl bitkilerin su tutma (intersepsiyon) kapasitesi,
yapraklarn döktüğü döneme göre daha fazladr.

İklim ve vejetasyondan ziyade topografya, ana materyal veya zaman gibi baz
mevzii etmenlerin hakim etkilerini yanstan ve aşağ yukar iyi gelişmiş
toprak özelliklerine sahip olan topraklardr. Bu topraklarn oluşumunda
topografya ve ana materyal faktörleri etkili olup, bu nedenle topraktaki bütün
horizonlar gelişmemiştir ve toprak genellikle AC horizonludur. Bu tanma
giren başlca topraklar halimorfik topraklar, tuzlu topraklar, tuzlu-sodik
topraklar, vertisoller, rendzina topraklardr.
Morfolojik durumu açk olarak tanmlanamayan, parçalanp dağlmaya henüz
başlamş ve bu gelişmesini henüz tamamlayamamş kaya parçacklar
yğnndan oluşan azonal bir toprak.
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İsoyet

Bkz. Ek yağş eğrileri.

(Isohyets)

1009.

İşçi

Başkasnn yararna bedenini, kafa gücünü kullanarak ücretle çalşan kimse.

(Labourer,
worker)
1010.

İşçi yoğun
(emek yoğun)

Büyük oranda işçi gücü ile yaplan iş veya üretim şekli.

(Labour intensive)
1011.

İşlenmemiş toprak
(bakir toprak)

Doğal çevresi tarafndan önemli bir müdahaleye uğramamş bir topraktr. Hiç
işlenmemiş topraklar için de ayn terim kullanlr.

(Virgin soil)
1012.

İşlevsel amaçlar
(operasyonel
amaçlar)
(Operational
objectives)

Çölleşmeyle Mücadele Stratejisi çerçevesinde, 2008-2018 dönemi için
belirlenen vizyonun ve stratejik amaçlarn gerçekleşmesinin desteklenmesine
yönelik olarak, BMÇMS'nin tüm ortaklar (taraflar) ve paydaşlarnn ksa ve
orta dönemde yürütecekleri faaliyetlere rehberlik etmek için tanmlanmş
işlevsel amaçlardr.
İşlevsel amaç 1: İlgili uluslararas, ulusal ve yerel süreçleri ve aktörleri,
çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklkla ilgili konulara yeterli eğilmelerini
sağlayacak şekilde etkilemek.
İşlevsel amaç 2: Çölleşme/arazi bozulumuyla mücadele ve kuraklğn
etkilerini hafifletme çözümlerinin yaygnlaştrlmasna imkan verecek
ortamlarn yaratlmasna destek olmak.
İşlevsel amaç 3: Çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklğn etkilerini
hafifletmeyle ilgili bilimsel ve teknik bilgi konusunda küresel bir otorite
olmak.
İşlevsel amaç 4: Çölleşme ve arazi bozulmasn engellemek, geriye
döndürmek ve kuraklğn etkilerini azaltmak için kapasite geliştirme
ihtiyaçlarn belirlemek ve ele almak.
İşlevsel amaç 5: Ulusal, iki ve çok tarafl finansman ve teknolojik
kaynaklarn etkinliğini ve verimini artrmak için bu kaynaklarn harekete
geçirilmesini, hedef tespitini ve koordinasyonunu geliştirmek.
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İstilac tür
(Invasive species)

1) Doğal olarak bulunmadklar bir ekosisteme sonradan bilerek veya
tesadüfen getirilen ve habitatlar, ekosistemleri ve yerli türleri tehdit eden
türler. Bu türler yüksek üreme ve ekosistemde yer alan yerli türlerle rekabet
etme ve onlarn yerini alma özelliklerine sahiptir. İstilac türler sahaya bilerek
(örneğin hzl büyüyerek daha fazla hasla veren bitki ve hayvan türlerinin
veya genetiği değiştirilmiş organizmalarn ithal edilmeleri) veya tesadüfen
(hayvanat bahçesinden kaçma veya gemi safras ile getirilme, gibi)
getirilebilir.
2) Bir bölgenin doğal türü olmayp ve fakat yayldğ sahada kolaylkla
kolonize olan, yerli türlerle mücadelede üstünlük sağlayan bitki türleri. Ayrk
otu buna örnek gösterilebilir.

1014.

İyi tarm
uygulamalar
(Good agricultural
practices)

1015.

İyi uygulamalar
(Good practices)

1016.

İyon
(Ion)

1017.

İyon değişimi
(baz değişimi)
(Ion exchange)

1018.

İzleme
(Monitoring)

1019.

İzleme sistemi
(Monitoring
system)

Tarmsal üretim sistemini sosyal açdan yaşanabilir, ekonomik açdan karl ve
verimli, insan sağlğn koruyan, hayvan sağlğ ve refah ile çevreye önem
veren bir duruma getirmek için uygulanmas gereken işlemler.

Belli bir amaçla veya belli bir doğa veya insan çevresi ile uyum sağlayan
tedbirler, metotlar veya faaliyetler.

Eriyikte veya bir gaz içindeki elektrik yüklü bir atom veya atomlar grubu.
Eriyik daima eşdeğer sayda art ve eksi iyonlar taşr.
Bir koloid sistemi içindeki bir iyonun ayn işaretle yüklü diğer birisi ile yer
değiştirmesi. Katyon değişimi art yüklü iyonlarn diğer katyonlarla
değişimini, anyon değişimi ise eksi yüklü iyonlarn diğer anyonlarla yer
değiştirmesini ifade eder.
Bir uyum (adaptasyon) stratejisinin ve bunun farkl bileşenlerinin
uygulanmas ile ilgili gelişmenin takip edilmesi amacyla kullanlan
mekanizma veya mekanizmalar.
Belli bir olay hakknda, onun durumunun değerlendirilmesi veya zaman
içindeki gelişiminin incelenmesi (hava, toprak, su kaynaklarnn kalitesinin
devaml ve sistematik ölçülmesi gibi) amacyla, gerekli verilerin ve bilgilerin
sistematik ve düzenli ölçmelerle toplanmalar ve işlenmelerini hedefleyen bir
takm planl süreçler ve faaliyetlerdir.
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İzleme ve
değerlendirme

1) İzleme, bir plan veya projenin uygulamasnn sistematik olarak takip
edilmesi ve raporlanmasdr. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarnn amaç
ve hedeflere kyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarllk ve
(Monitoring and
uygunluğunun analizidir. İzleme, yönetime yardmc olan sistemli bir
evaluation (M&E))
faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracdr. İlerleme sağlanan
alanlar yannda, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir.
Performansn izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans
göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmal ve değerlendirilmelidir.
İzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağl olarak
faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Ayrca, hesap verme
sorumluluğunun oluşturulmasna katkda bulunur.
2) İzleme ve değerlendirme, çktlarn, sonuçlarn ve etkinin yönetiminin
güçlendirilmesi suretiyle performansn geliştirilmesine ve sonuçlarn elde
edilmesine katk sağlayan bir süreçtir. Esas olarak devlet kuruluşlarna,
uluslararas kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine ait proje, program ve
kurumlarn performansnn değerlendirilmesi için kullanlr. Geçmişte
yürütülen, halen devam eden ve gelecekte gerçekleştirilecek faaliyetler
arasnda bağlantlarn kurulmasn sağlar. İzleme ve değerlendirme süreçleri,
söz konusu faaliyetlere finansman sağlayan kuruluşlar, uygulayc kurumun
bağmsz bir birimi, proje yöneticisi veya uygulama ekibi veya bir özel firma
tarafndan gerçekleştirilebilir. Değerlendiricinin uzman ve tarafsz olmas
sürecin başars açsndan büyük önem taşr.
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J
1021.

Jeofizik
(Geophysics)

1022.

Jeoloji (yer bilimi)

Yer'in şekli, yaps ve bileşimini fiziki kurallara göre inceleyen bilim dal.
Elektriksel dalgalarn geçiş ve yansmalarna göre tabakalarn özellikleri
saptanr.
Yer'in oluşumu, geçirdiği evreleri, yer yapsn inceleyen bilim dal.

(Geology)
1023.

Jeolojik erozyon
(Geological
erosion, natural
erosion)

1) Uzun jeolojik periyotlar süresince devam eden ve dağlarn aşnmas, taşkn
ovalar ve ky ovalarnn oluşmas ile sonuçlanan jeolojik süreçlerin neden
olduğu normal veya doğal erozyon.
2) İnsan faaliyeti ve diğer suni sebepler neticesinde meydana gelen
hzlandrlmş erozyondan tamamen ayr olarak, doğal ortam dahilinde
arazide jeolojik olaylardan dolay oluşan erozyon.
3) Toprağn oluşum hznn taşnm hzna eşit olduğu veya daha fazla olduğu
erozyon.

1024.

Jeolojik material
(Geological
material)

1025.

Jeolojik tehditler
(Geologic hazards,
geological threats)

1026.

Jeolojik zaman
(Geological time)

Yeryüzünü oluşturan kaya (kayaç) ve sedimentlerdir. Kayaçlarn ana kökeni
magmadr. Magmann zamanla yüzeye çkmas ve kayaçlarn
ya da
tekrar
parçalanmas, yüksek
basnç
altnda
kalmas
tortulaşmalaryla farkl özelliklere sahip kayaç tipleri ortaya çkmştr.
Kayaçlar oluşumlar ve yapsal özelliklerine göre püskürük, tortul ve
başkalaşm kayaçlar olmak üzere üç ana gruba ayrlr
Faylar, yanardağlar, heyelanlar, depremler ve toprak çökmeleri gibi, doğal
kökenli ya da insan faaliyetlerinin yol açtğ tehlikeli jeolojik koşullar.

Dünyann var olduğu günden zamanmza kadar geçen zamann özelliklerine
göre bölümlere ayrlmas. Her jeolojik zamanda iklim, canl ve yer
hareketleri yönünden önemli farkllklar meydana gelmiştir. Jeolojik
zamanlar içinde devirler de farkldr. Jeolojik devirler birbirlerinden, iklimde
meydana gelen değişimler, dünyann şekillenmesini etkileyen yer hareketleri
ile ayrt edilir.
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Jeomorfoloji
(Geomorphology)

1028.

Jeosistem
(Geo-system)

1029.

Jipsik horizon
(Gypsic horizon)

Yeryüzü şekillerini, bunlarn oluşum, evrim ve özelliklerini inceleyen bilim
dal. Geniş bir bilim dal olan jeomorfolojinin, Klimatik Jeomorfoloji,
Uygulamal Jeomorfoloji, Yapsal Jeomorfoloji ve Paleojeomorfoloji gibi
birçok araştrma alan ve dal bulunmaktadr.
Ekosistemde ana materyal ve rölyef özelliklerinin etkisi. Baz bölgelerde ana
materyal bak, yükseklik ve dağlarn uzanş, canllarn yetişmesi üzerinde
önemli etkiler oluşturur. Örneğin kireçtaşlar gerek toprak oluşumu gerekse
bitkilerin yetişmesi açsndan diğer taşlara göre ayr bir ortam meydana
getirir. Jipsli ve tuzlu arazi, zayf ve seyrek bitkilerin yetiştiği farkl bir ortam
oluşturur. Kumlu toprak veren granit ve gnayslar kumlu topraklar seven
bitkilerin yetişmesi için uygun koşullar sağlar.
1) Sekonder jipsin (CaSO4 - 2H2O) 15 cm'den daha fazla kalnlkta birikmiş
olduğu, C horizonundan veya altta bulunan katmanlardakinden en az %5
daha fazla jipsin bulunduğu ve bu jipsin cm olarak kalnlğ ile yüzde
miktarnn çarpm sonucunun %60 olduğu horizondur.
2) Kalsiyum sülfat ve su içeren (CaSO4H2O) kimyasal tortul bir kayaç. Jips,
kurak veya yar kurak bölgelerdeki kapal havzalarda suyun buharlaşmas
sonucu oluşur.
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K
1030.

Kaba bünye
(kaba tekstür)

Kumlar, tnl kumlar ve kumlu tnlar tarafndan temsil edilen toprak bünyesi
(tekstür).

(Coarse texture)
1031.

Kaba krntl arazi
(Rough broken
land)

1032.

Kaba kum

Çok dik topografyaya sahip bulunan ve saysz kesintili drenaj kanallarn
içeren, genellikle bitki ile örtülü arazi.

0.2-2.0 mm arasnda çapa sahip zerreler.

(Coarse sand)
1033.

Kabuk
(Crust)

1034.

Kabul edilebilir
risk

Topraklarn yüzeyinde yer alan ve kuru iken hemen altnda bulunan
materyale oranla çok daha sk, sert ve gevşek doğal olan, bir kaç mm'den 12 cm'ye kadar değişen kalnlğa sahip bir yüzey katmandr.
Etkin önleyici tedbirlerin zorluğu ve maliyetlerinin, beklenen kayplarn
değerini geçmesi nedenleriyle tolere edilebilen risk.

(Acceptable risk)
1035.

Kabul etmeye
gönüllülük

Bir kimsenin, bir mal veya hizmetten vazgeçmek için kabul edebileceği
karşlğn (bedelin) değeri.

(Willingness to
accept)
1036.

Kadastro
(Cadastre)

1037.

Kafes tel eşik
(Wire mesh dam,
wire check dam)

Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülklerin yerini, alann, snrlarn ve
değerlerini belirtip plana bağlama işleri.
1) Dere eksenine dik şekilde birer metre ara ile dikilen kazklarn arkasna ve
dere tabanna kafes yerleştirilerek yaplan en fazla 60 cm yüksekliğindeki
eşik.
2) Malzeme akan yamaçlarda, 60 cm uzunluğunda 25 mm x 25 mm x 3 mm.
ebatlarndaki köşebent kazklar 70 cm aralklarla tesviye eğrilerine paralel
sralar halinde 30 cm zemine çaklr, her üç kazk yukarya çaklan sabitleme
kazğna bağlanr, kazk aralarna 50 cm genişliğinde (30 cm kazğa, 20 cm
tabana serilecek tarzda) kafes tel çekilir, kazklar arasnn gergi teli ile
sabitlenir ve bu çitin arkas toprak ile doldurulmak suretiyle teras formu
verilir. Söz konusu bu eşikler, geonetle de yaplabilir.
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Kahverengi bozkr
toprağ
(Brown steppe
soil)

1039.

Kahverengi orman
toprağ
(Brown forest soil)

1040.

Kahverengi
podzolik topraklar
(Brown podzolic
soils)

1041.

Kahverengi
topraklar
(Brown soils)

1042.

Kalnt bitki
(Relict plant)

1043.

Kalite göstergesi
(Quality
indicators)

1044.

Kaltm
(Heredity)

Yüzey horizonu kahverengi ve ksmen daha açk renkli alt toprağa ve
sonunda karbon birikintisine dönüşen bir tabakaya sahip bir zonal toprak
grubu. Ilman serin ve yar kurağa değişen bir iklimde ksa boylu çayr ve çal
örtüsü altnda gelişmiştir.

İntrazonal ordonun kalsimorfik alt ordosuna dahil bir büyük toprak grubudur.
Yapraklarn döken orman vejetasyonu altnda kalsiyumca zengin ana
materyalden oluşmuşlardr. Yüksek bazla doygunluk yüzdesine sahiptirler.
Ancak belirgin birikme (alüvyal) horizonlar yoktur (1938 ABD Toprak
Snflama Sistemi).
Podzollara benzeyen zonal bir büyük toprak grubudur, ancak podzol grubu
için karakteristik olan belirgin A2 horizonundan yoksundur (1938 ABD
Toprak Snflama Sistemi).

Ilman ve serin kurak bölgelerin büyük toprak grubu olup, kalsiyum karbonat
birikintileri üzerinde yer alan kahverengi yüzey ve açk renkli geçit horizonlu
profillere sahip topraklar. Kil veya seskioksit biriktirme horizonuna sahip
olmayan organik (mull) horizonlu bu topraklar genellikle kahverengi orman
topraklarnn bazen de asit reaksiyonlu topraklarn sinonimi olarak kullanlr.

Daha önceki iklim koşullarnda geniş alanlara yaylmş olan ve fakat
günümüzdeki iklim koşullar altnda belli alanlarda hayatiyetini sürdüren
bitkiler. Bu bitkilerin çeşitli yönlerden korunmaya alnmas gerekir. Çünkü
bunlar geçmiş dönemdeki iklim koşullarn yanstr. Günümüzdeki zor
koşullar altnda hayatiyetlerini devam ettiren kalnt (relik) bitkilerin,
kesildiklerinde veya tahrip edildiklerinde tekrar yetişmeleri zordur. Bu
nedenle relik bitkiler, nadir ve tehlike altndaki nadir alanlar olarak
belirlenerek korunmaya alnr.
Mal veya hizmetlerden yararlananlarn veya ilgililerin beklentilerinin
karşlanmasnda ulaşlan düzeydir (güvenilirlik, doğruluk, davranş biçimi,
duyarllk ve bütünlük gibi ölçüler).
Dünya üzerindeki karalara ait ekosistemler. Örneğin, orman ekosistemleri,
çayr ekosistemleri, savana ekosistemleri, gibi
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Kalker

Genellikle kalsiyum karbonat ve kilden oluşan kireçtaş.

(Calcareous)
1046.

Kalkerli toprak
(Calcareous soils)

1047.

Kalknma

0.1 N'lik HCl ile muamele edildiği zaman kolayca görülebilen köpürmeler
gösterecek miktarda kalsiyum karbonat ve ekseriya magnezyum karbonatla
birlikte kalsiyum karbonat içeren topraktr.
Bkz. Gelişme.

(Development)
1048.

Kalknma finans
kuruluşu
(Development
finance institution)

1049.

Kalknma
göstergeleri
(Development
indicators)

1050.

Kalknma Üzerine
Hükümetler aras
Otorite
(Inter-governmental
Authority on
Development
(IGAD))

1051.

Kalknma yardm
(Development aid)

1052.

Kalori
(Calorie)

1053.

Kalsit
(Calcite)

Projelere yatrm desteği sağlayan hükümet kontrollü kuruluşlar olup,
gelişmekte olan ülkelerde kalknmay destekleme yannda finansal bakmdan
güçlü kalmay da amaçlarlar.

Genellikle bir ülkede yaşam kalitesinin nümerik bir ölçüsüdür. Göstergeler,
bir ülkenin bir seri ekonomik, sosyal ve çevresel amaçlarn elde etme
yolunda gerçekleştirdikleri gelişmeyi ifade etmede kullanlrlar.

1986 ylnda kurulan IGAD, diğer etkinlikleri yannda, Doğu Afrika
ülkelerine sözleşmenin uygulanmas konularnda yardm ve destek sağlayan
bir alt bölgesel hükümetler aras kuruluşudur. IGAD’n üyeleri arasnda
Jibuti, Etopya, Kenya, Somali, Sudan, Uganda ve Eritre yer almaktadr.

Hükümetler, uluslararas kuruluşlar ve diğer kurumlar tarafndan, gelişmekte
olan ülkelere, ekonomik, çevresel, sosyal ve politik kalknmalarnn
desteklenmesi amacyla sağlanan finansal yardmlar.
Bir gram suyun scaklğnn 10C yükseltilmesi için harcanan scaklk enerjisi
ölçüm birimi. 1000 kaloriye 1 kilo kalori denir. Kalori daha çok
yiyeceklerden sağlanan enerjiyi belirlemede kullanlr.
Kalsiyum karbonatn rombatial kristal şekli. Kalsit, kalsiyum bikorbonatl
sularn kaya çatlaklarndan geçerken buharlaşmas srasnda oluşur.
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Kalsiyum
(Calcium)

1055.

Kambiyum
(Cambium)

Tebeşir, kireçtaş, mermer ve mercanda bulunan yumuşak, beyaz element.
Kalsiyum hem sanayide kireç, cam gibi üretiminde, hem de bitki besin
maddeleri arasnda olmas nedeniyle gübre üretiminde kullanlr.

1) Bitkilerin kök ve gövdelerinde aktif olarak hücrelerin bölündüğü kat.
Bulunduğu yere göre birçok Kambiyum bulunur: tabakal Kambiyum, storiod
Kambiyum, Kambiyum tabakas, Kambiyum hücresi, gibi
2) Çok defa bir düzlem içinde bölünen ve en sonunda daimi dokular teşkil
etmek üzere yavru hücreler meydana getiren meristemik hücrelerin silindirik
bir şeridi veya tabakas.

1056.

Kamu katlm
(Public
participation)

1057.

Kamu mal
(Public good)

1058.

Kanal
(Channel)

1059.

Kanal erozyonu
(Channel erosion)

1060.

1061.

Kanall gradoni
teras
(Gradoni terrace
with channel)
Kanyon (boğaz)
(Canyon, gorge)

1062.

Kapal havza
(Closed
watershed)

Hükümetler, kurumlar ve topluluklarn alacaklar kararlar, bu kararlardan
etkilenecek insanlar katmak suretiyle geliştirmelerini sağlayan bir
yaklaşmdr.

Kendisinden, bir tarafn faydalanmas durumunda, diğerlerinin yararlanma
imkannn azalmadğ ve erişiminin kstlanmadğ bir mal veya hizmettir.

İnsan eli ile yaplmş su yolu. Kanallar sulama yapmak veya nehirleri
birleştirerek ulaşm sağlamak için yaplr.

Yüzey sularnn, toprağ hem ufalamak hem de taşmak için enerji sağlayacak
derecede ve miktarda konsantre olduğu zaman meydana gelen erozyon.
Kanal erozyonu, ril erozyonu, oyuntu erozyonu ve mecra erozyonunu
kapsamaktadr.
Eğimi %60'a kadar olan arazilerde uygulanan bu teraslar 15-20 cm
genişliğinde ve 30-35 cm derinliğinde kanal açlarak yaplr. Dikimlerde
fidan kanaln ön yüzüne yerleştirilir ve yamaçtan kazlarak çkarlan toprakla
doldurularak içe doğru % 15 eğim verilir.
Yüksek, dik meyilli yamaçlara sahip, çoğunlukla içinde bir akarsuyun aktğ
derin vadi.
Kapal havzalar sularn denizlere kadar ulaştramayp kuruyan veya göle
dökülüp kalan akarsularn bulunduğu alanlardr. Kapal havzalar genellikle iç
kesimlerde, kurak iklim bölgelerinde görülür (Konya kapal havzas).
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Kapal orman
(Closed forest)

1064.

Kapal tohumlular
(Angiosperms)

1065.

Kapasite
(Capacity)

1066.

Değişik katmanlardaki ve alt tabakadaki ağaç örtüsünün toprağn büyük (%
40'tan fazla) bir bölümünü örttüğü orman.

Kays ve erik gibi üreme organlar çiçekli bitkilerde etli bir yumurtalğn,
meyvenin, kabuğun içinde tohumlar olan bitkilerdir.

Hedeflenen belli amaçlarn elde edilmesinde kullanlabilen bir bireyin,
toplumun, cemiyetin veya kuruluşun sahip olduğu kuvvetli yönlerinin,
niteliklerinin ve kaynaklarnn kombinasyonudur.

Kapasite geliştirme 1) Ülkelerin, çölleşme ile mücadele sözleşmesi ile ilgili yükümlülüklerini ve
stratejisi ile ilgili gerekleri yerine getirmeye yönelik olarak, kapasite
(Capacity
oluşturma, geliştirme ve muhafaza etme süreçleridir. GEF kapasite geliştirme
building, capacity
ile ilgili beş alan belirlemiş olup, bunlar: (i) paydaşlarn katlmc tüm
development)
süreçlerde yer alma kapasitelerinin geliştirilmesi; (ii) bilgi üretimi, elde
edilmesi ve kullanmnn geliştirilmesi; (iii) politika ve yasal mevzuatn
geliştirilmesi; (iv) sözleşme rehberlerinin uygulanmas ile ilgili kapasitenin
geliştirilmesi; (v) çevresel etki ve eğilimlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi
alannda kapasite geliştirmedir.
2) Bireylerin bilgi, beceri, yetenek ve davranşlarnn, kurumsal yaplarn ve
süreçlerin, kurumun misyon ve amaçlarn sürdürülebilir şekilde
gerçekleştirmesini sağlayacak şekilde güçlendirilmesi faaliyetleri.

1067.

Kapasite geliştirme Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklkla mücadele ile ilgili kapasite
girişimi
geliştirmeyi ana amaç olarak belirleyen program veya proje.
(Capacity-building
initiative)

1068.

Kapilar faaliyet

Toprak ve kayalardaki ince boşluk ve borularn yüzeyinde oluşan yüzey
gerilimi ile suyun alttan yüzeye doğru yükselmesi. Kapilarite genellikle ince
(Capillary activity)
bünyeli, yani killi topraklarda daha fazla meydana gelir. Skşmş topraklarda
da kapilarite ile su kayb daha fazla olur. Kapilarite ile su kaybn önlemek
için toprak gözenekleri genişletilir. Bunun için tarlalar sürülerek veya çapa
yaplmak suretiyle su kayb azaltlr.

1069.

Kapilarite
(klcallk)
(Capillarity)

Kat ile temasta olan bir sv yüzeyinin yükselme veya alçalma hareketi.

- 168 1070.

Kapilar saçak
(Capillary fringe)

1) Suyun toprak profilinde su tablas üzerinde Kapilar güçle tutulmakta
olduğu alan.
2) Su tablasnn hemen üzerinde kapilarite ile suyun yükseldiği kuşak. Bitki
kökleri kapilar saçağa ulaştğnda kolaylkla su alr.

1071.

Kapital değer
(ekosistem)

Belli bir yönetim veya kurumsal rejim altnda bir ekosistemin yaratacağ
ekosistem hizmetleri akşnn bugünkü değeri.

(Capital value
(ecosystem))
1072.

Kar devriği
(Snow fall)

1073.

Karar (uluslararas
kuruluş karar)
(Decision, decision
of international
agency)

1074.

1075.

Karar vericiler

Taçlarnda biriken karn basncyla ağacn devrilmesi, gövde ve dallarn
krlmas.

Bir uluslararas kuruluşun veya uluslararas anlaşmann idari orannn
isteğinin resmi ifadesi. Genellikle bağlayc olmasna karşn bağlayc
olmayan yasalarla da ilgili olabilir.

(Decision makers)

Çeşitli planlarn hazrlanmas ve uygulanmasnda görev alan kişiler. Gelişmiş
toplum ve ülkelerde karar vericiler, ayr bir meslek dal haline gelmiş olup,
karar verme ve uygulamada çeşitli koşullara göre alternatif senaryolar
hazrlanr.

Karasal
ekosistemler

Dünya üzerindeki karalara ait ekosistemler. Örneğin; orman ekosistemleri,
çayr ekosistemleri, savana ekosistemleri.

(Terrestrial
ecosystems)
1076.

Karasal iklim
(Continental
climate)

1077.

Karbon birikimi
(depolama)
(Carbon
sequestration)

Deniz etkilerinin sokulmadğ ktalarn iç kesimlerinde yaz ile kş arasndaki
scaklk farknn fazla olduğu ve yağşn ky kesimine göre azaldğ iklim
tipi. Hava nemi düşük olduğu için yazn güneş radyasyonunun büyük ksm
tutulmadan zemine ulaşr. Hava nemi düşük olduğundan zeminden yansyan
enerji gece artarak hava birden soğur. Gece ile gündüz arsndaki scaklk
fark, karasallğn arttğ yörelerde ve özellikle yüksek ksmlarda artar.
Atmosferdeki karbon fazlasnn, esas olarak arazi kullanmndaki
değişiklikler vastasyla uzaklaştrlmas ve başka yerlerde depolanmas.
Pratikte karbon birikimi çoğunlukla ormanlarn genişletilmesi suretiyle
meydana gelir.
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Karbon döngüsü
(Carbon cycle)

1) Karbondioksitin canl bitkisel organizmalar tarafndan fotosentez veya
kemosentez olaylar ile tespit edilmesini, canl organizmalarn solunumlar ve
ölü organizmalarn ayrşmas sonucu açğa çkmasn, heterotrof
organizmalar tarafndan kullanlmasn ve nihayet tekrar organik yapya
dönüşmesini içeren değişim süreçleridir.
2) Değişik formlardaki karbonun atmosfer, okyanus, karasal biyosfer ve
litosfer arasnda dolaşm.

1079.

1080.

Karbon pazar
(Carbon market)

Ülkelerin, sera gaz salmlar ile ilgili ulusal limitlerini, Kyoto Protokolü
veya diğer uygun anlaşmalar uyarnca karşlamaya yönelik gayretleri
çerçevesinde sera gaz salmlarn satabilmeleri ve alabilmelerini sağlayan bir
ticaret sistemi.

Karbon stoku

Bir havuzdaki karbon miktar.

(Carbon stock)
1081.

Karbon stok
değişimi
(Carbon stock
exchange)

1082.

Karbon vergisi

Bir havuzdaki karbon stokunda kazanmlar ve azalmalar nedeniyle meydana
gelen değişim. Kayplar kazanmlar geçtiğinde stok azalr ve havuz bir
kaynak olarak davranr, kazanmlar kayplar geçtiği durumda ise karbon
stoku artar ve havuz bir yutak olarak davranr.

Karbon içeren yaktlar üzerinde hükümetler tarafndan uygulanan vergi.

(Carbon tax)
1083.

Karbondioksit
(Carbon dioxide
(CO2)

1084.

Kark
(Furrow)

1085.

Karşk orman
(Mixed forest)

Soluduğumuz havada düşük konsantrasyonlarda bulunan renksiz, kokusuz,
yanmayan bir gaz. Karbondioksit karbon ihtiva eden bir madde yandğnda
üretilir. Ayrca, soluma ve fermantasyonun bir ürünüdür. Bitkiler karbon
dioksiti, fotosentez vastasyla absorbe ederler. Sanayi devrimi öncesi 270
ppm olan karbondioksit günümüzde 400 ppm’e yaklaşmştr.
Tarla sürme araçlar ile veya diğer özel ekipman ile bitki sralar arasna
açlan kanalcklar.
1) İki veya daha fazla ağaç türünden oluşan ve ana tür dşndaki türlerin
alann en az %20'sini kapladğ orman.
2) İbreli ve geniş yaprakl ağaç türlerinin karşk olarak beraberce bulunduğu
orman.
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Karşk (heterojen)
tarm alan

Yllk tarm bitkileri ile dikili (daimi) tarm bitkilerinin ayn parsel üzerinde
birlikte ekilip, dikildiği alanlar.

(Heterogeneous
agricultural area)
1087.

Karşk yaprakl
orman
(Mixed
broadleaved
forest)

1088.

1089.

1090.

Geniş yaprakl ve ibreli ağaç türlerinin karşmnn domine ettiği bir bitki
örtüsü tipi. Genellikle dağlk bölgelerde yüksek rakmlardaki vejetasyonun
alt ksmlarnda yer alr.

Karma tarm

1) Farkl bitkilerin ayn bir sahada yan yana yetiştirilmesi.

(Mixed
agriculture)

2) Tarm ve hayvanclk faaliyetlerinin birlikte yapldğ tarm sistemi ve
işletmesi.

Karma üretim
sistemleri
(Combined
production
systems)

Bir arazi parçasnda ekolojik ve ekonomik etkiler ve ilişkiler dikkate alnarak
tarm, ormanclk ve hayvanclk uygulamalarnn farkl yoğunlukta ve
değişik kombinasyonlarda bir arada kullanlmasdr. Karma üretim
sistemlerinde amaç araziden çok yönlü yararlanmak ve gelir düzeyini
artrmaktr. Bir başka ifade ile yerli halkn geleneksel ve kültürel yapsna
uygun olarak, arazilerin verimliliğini ve üretimini artracak şekilde, tarm,
ormanclğ ve hayvanclğ ayn zaman mekan düzeni içerisinde veya birbiri
peşinden gelecek şekilde uygulayan bir “ arazi yönetim” sistemidir.

Karmaşk tarm
alan

Yllk tarm bitkileri ile dikili (daimi) tarm bitkilerinin farkl konumdaki
küçük parseller üzerinde ayr ayr ekilip dikildiği ve üretildiği alanlar.

(Complex
cultivation area,
complex
agricultural land)
1091.

Karşlaştrmal
değerlendirme ve
göstergeler
(Benchmark and
indicators)

Çölleşmenin durumunun izlenmesi ve Taraflar Konferansna sözleşmenin
uygulanmas amacyla gerçekleştirilen ulusal çalşmalarn ve gayretlerin
etkinliğinin değerlendirilmesinde yardmc olmak amacyla kullanlan
bilimsel veriler.
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Karstik arazi
(Carstic land)

1093.

Karstik toprak
(Karstic soil)

1094.

1095.

Kartografya

Ana kayann yark ve çatlaklar gösterdiği ve keskin kenarlarla parçalandğ
kalker taşlarndan oluşan yerlerdir. Karst formasyonu, jeolojik açdan huni
şeklinde çöküntüler, basen şeklinde arazi şekilleri, mağaralar, toprak alt su
kaynaklar ve toprak üstü su kaynaklarnn yokluğu veya azlğ ile karakterize
edilir.
Karstik alanlarda toprak oluşumu diğer yerlere göre oldukça farkldr. Şöyle
ki, eğimli arazilerde topraklar sularn szdğ, tutulduğu çatlak ve tabakalar
arasnda oluşur. Bu nedenle topraklar yüzeyde değil çatlak ve tabakalar
arasnda yer alr. Karstik alanlardaki topraklar killi bünyededir ve genel
olarak katyon değişme kapasitesi 40 me/100 gr olup asit kayalara (granit,
gnays gibi) göre yüksektir. Çatlaklar boyunca su ve hava dolaşmnn iyi
olmas toprakta oksidasyonu artrarak toprak renginin kzllaşmasna yol açar.

(Cartography)

Çeşitli verilerin, harita, şekil, grafiklerle açklanmasn yapan bilim dal.
Kartografya; nüfus, ulaşm, ekonomik etkinlikler, toprak tipleri, bitki
topluluklarnn dağlş ve yeryüzü şekillerinin gösterilişi ile ilgili çok sayda
harita ve atlas yapm ile ilgilenir.

Kasrga

Bkz. Hortum.

(Tornado, cyclone)
1096.

Katastrofik taşkn
(Catastrophic
flood)

1097.

Katlm
(Participation)

1098.

Katlmc izleme
ve değerlendirme
(Participatory
monitoring and
evaluation)

Olağan dş meteorolojik şartlar ve bir sahann konsantrasyon zamanndan
daha uzun bir süreye yaylan Katastrofik yağş veya bulut çatlamas tipindeki
şiddetli yağşlardan meydana gelen taşkn.
Kalknma politika ve stratejilerinin geliştirilmesi, kalknma proje, program ve
faaliyetlerinin tasarm, uygulanmas, izlenmesi ve değerlendirilmesi
süreçlerine tüm paydaşlarn eşit ve aktif dahil edilmeleri. Daha adil bir
kalknma süreci için dezavantajl paydaşlarn, bilgi, etki ve kapasitelerinin
güçlendirilmesi gerekmektedir.
Bir proje veya faaliyet ile ilgili performans değerlendirmesinin, ilgili taraflar
ve paydaşlarn (yerel halk, politika yapclar, finans kuruluşlar, sivil toplum
kuruluşlar, gibi) katlm, sürecin değerlendirmesinin, veri toplama ve
analizinin nasl yaplacağ ve elde edilen sonuçlara göre hangi tedbirlerin
nasl uygulanacağ ile ilgili kararlarn beraberce alnmasn öngören
yaklaşm/yöntem. Katlmc izleme genellikle çkt ve sonuçlarn ksa dönem
performans değerlendirmesi ile ilgilenirken, değerlendirme esas olarak uzun
dönem sonuçlar ve etki üzerine odaklanr. Her ikisi de, edilen bilgi ve
kazanlan dersler şğnda proje veya faaliyetin tasarm ve uygulanmas il
ilgili ayarlamalarn yaplmasn öngörür.
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Katlmc krsal
değerlendirme
(Participatory
rural appraisal)

1) Proje ve programlarn hazrlanmas, uygulanmas ve değerlendirilmesi
aşamalarnda yerel krsal halkn ve liderlerinin aktif olarak katlmlarn,
bilgi, kanaat ve öneri şeklindeki katk ve desteklerini serbest ve yapc bir
şekilde paylaşmalarn sağlayan yaklaşm, yöntem.
2) Krsal kalknma sürecinde yararlanlacak kaynaklarn, frsatlarn ve
engellerin krsal toplulukla birlikte, sürecin her evresine onlar da katarak
belirlenmesi, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarnda kullanlan
yöntemler.

1100.

Katlmclk
(Participatory)

1) Paydaşlarn, kendilerini etkileyen kalknma girişimlerini, kararlar ve
kaynaklar üzerindeki kontrolün paylaşmn etkilemelerini sağlayan bir süreç.
2) Toplum üyelerinin kendilerini etkileyen kararlara diğer toplum üyeleri ile
birlikte aktif olarak katlmalar veya ortak eylemlerde yer almalar veya ortak
bir şeyi paylaşmalar.

1101.

Katyon değişme
kapasitesi (KDK)
(Cation exchange
capacity (CEC))

1102.

Kaya bitkileri
(Rock plants,
lithophytes)

Birim ağrlktaki bir toprağn katyon absorbe etme ve emme saysn ifade
eder. Mesela, 100 gram ağrlğndaki bir kil tabakas +1 değerlikli 10
hidrojen, ya da +2 değerlikli 5 kalsiyum iyonunu absorbe etme veya buna
eşdeğer olan diğer katyonu alma yeteneğine sahip ise bunun katyon değişme
kapasitesi 10 miliekivalen (m.e.)/100 gr'dr. KDK, toprak içinde bulunan
besin maddesi, kil çeşidi ve organik madde miktarna göre önemli değişime
gösterir.
1) Üzeri düzgün veya çatlayp bölünmüş çplak kayalara yerleşen veya aktif
olarak bu kayalara giren bitkiler. Kabuk likenleri (harita likenleri), yaprak
likenleri, çal likenleri bunlarn tipik örnekleridir.
2) Kayalar üzerinde clz, seyrek bir örtü meydana getiren bitkiler.

1103.

Kaya döngüsü
(Rock cycle)

1104.

Kaya düşmesi
(Rock fall)

Kayalarn aşnma, taşnma ve başkalaşma uğrama durumlar ve bunlara göre
kaya tipleri oluşumu.
1) Kayalarn dik bir yamaç boyunca kütle veya farkl büyüklükteki parçalar
halinde yerçekiminin etkisiyle düşmesi.
2) Dik yamaçlar boyunca yer çekiminin etkisi ile çatlaklarla ayrlan kayalarn
düşmesi.

1105.

Kaya erozyonu
(Rock erosion)

Tamamen çplak veya çok az toprakla örtüsü bulunan som kaya yüzeylerinin
dş tesirler ile aşnmas.
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Kaya suyu

Oluşumlar esnasnda tortul kayalarn boşluk ve çatlaklar arasnda tutulan su.

(Rock water)
1107.

Kaya tuzu
(Rock salt)

1108.

Kayma
(Slide)

Kapal havzalardaki göllere çözünür halde suyla gelen tuzlarn, suyun
buharlaşarak çekilmesi sonucu oluşturduğu tuzlu kaya. Bu kayalar öğütülerek
sofra tuzu elde edilir.
1) Çatlak veya tabaka yüzeyi boyunca kaya kütlesi veya yer kütlesinin hzl
veya aniden yerçekiminin etkisi ile kaymas.
2) Kayma sonucu yamaç üzerinde oluşmuş yüzey, şekil.

1109.

Kaynak (ekoloji)
(Resource)

1) Bir organizmann gelişmesi, devamllğ ve üremesi için gereken bir
madde veya yer.
2) Ekonomik ve sosyal yönden ihtiyaçlar karşlamaya yarayan mal ve
hizmetler. İhtiyaç halinde kullanlan biriktirilmiş madde, stok.

1110.

Kaynak (su)
(Spring)

1111.

Kaynak harekete
geçirme
(kaynak
mobilizasyonu)

İnsan eli değmeden, suyun yerüstüne veya su kütlesi içine kaya ve topraktan
çktğ yer.
Finansal, beşeri, teknik ve bilgi kaynaklarn kapsayan bir kaynaklar
bileşiminin harekete geçirilmesi (mobilizasyonu).

(Resource
mobilization)
1112.

Kaynak yönetimi
(Resource
management)

1113.

Kazk perde
(Pile dike Pile
dike)

1114.

Kazma-doldurma
(Cut and fill)

1115.

Kemosentez
(Chemosynthesis)

Bir yerdeki veya ülkedeki kaynaklarn, politik, ekonomik, sosyal ve çevresel
ilişkiler göz önünde tutularak tasarruflu şekilde ihtiyaçlara göre kullanm ve
bu kullanm için gerekli politikalarn belirlenmesi.
Akarsu içine çakl, kuşakla veya diğer şekilde birbirine bağl bir grup
kazktan meydana gelen ve kylar alttan oyulmaya karş koruyan geçirimli
bir yapm tipi.
Bir alann bir bölümünün kazlmas ve oluşan kaznn bitişik alana
doldurulmas süreci (örneğin teras hazrlamada).
Bakteriler tarafndan kimyasal enerji kullanlarak organik madde üretilmesi.
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Kendileme (kendi
kendini dölleme)
(Inbreeding, self
pollination)

1) Kendileme, yakn akrabalar arasnda olan çaprazlama veya bir ağacn
kendi kendini döllemesidir. Ağaçlar doğada zengin gen kaynaklar
oluştururlar ve birçok resesif gen taşrlar. Bu resesif genlerin bir ksm
ekonomik önem taşr. Kendileme sonunda resesif genler açğa çkabilir. İki
kendileme mahsulü bireyin çaprazlanmasndan da heterosis fert ortaya
çkabilir. Kendilemenin sonunda çkan bireyler ebeveynlerinden daha zayf
görünmektedir. Buna kendileme depresyonu denir.
2) Ayn bitkinin erkek organndan çkan polenin dişi organna transferi ve
döllemesi.

1117.

Kent ekolojisi
(Urban ecology)

1) Yoğun nüfusa sahip kentsel yaşam ortamlarnda, antropojen etkilerle az
veya çok değiştirilmiş bulunan abiyotik ve teknik varlklar ile bütün canllar
arasndaki karşlkl etki ve ilişkileri ele alan ekoloji dal. Karşlkl ilişkiler,
enerji,
madde
ve
sosyal
kökenli
konular
kapsamaktadr.
2) Kent alanlar ortamn ve buradaki organizmalar inceleyen ekoloji kolu.
Kent ortamnn özellikleri ve koşullarna göre bitki türleri seçilerek
yeşillendirme, arazi kullanma ve bozulan dengenin düzenlenmesi çalşmalar.

1118.

Kental

Değeri 100 kg olan ağrlk ölçüsü.

(Quintal)
1119.

Kentleşme
(Urbanization)

1120.

Kentsel sistemler
(Urban systems)

1121.

Kesek
(Clod)

1122.

Kesik teras
(Discontinuous
terraces)

Krsal kökenden kentleşmeye doğru dönüşüm süreci, kente özgü olan
değişim. Bu değişim ve süreçler, ekonomik faaliyetlerde ve doğal görünümde
değişime neden olmakta ve nüfus belli yerlerde yoğunlaşmaktadr.
Yüksek insan nüfus yoğunluğuna sahip yapsal ortamlar. Kentsel sistemler
için işlevsel tanm ise "bir km2 alanda en az 400-1000 kişinin yaşadğ insan
yerleşimleri" olarak verilebilir.
Genellikle insanlarn toprak sürüm, kazm, benzeri faaliyetleri toprak normal
işleme için gerekenden daha slak veya kuru durumdayken uygulamalar
sonucunda yapay olarak oluşturulan sk ve koherent toprak kitlesidir.
Su açğnn bulunmadğ ve erozyon tedbirleri gerektirmeyen, topografyann
devaml teras yapmaya müsait olmadğ, yağş bol, az meyilli sahalarda, işin
ekonomisi de düşünülerek devaml teras yerine kesik teras uygulanr. Bu
işleme şeklinde toprak, teras mihveri üzerinde atlamal olarak işlenir.
Genellikle 80–100 cm arasnda değişen uzunlukta teras yaplr, iki teras
arasnda işlemeden braklan ksmn uzunluğu ise fidan aralklarna göre
değişir.
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Kesme-taşma
(yem bitkileri için)

Hayvanlarn ahrda beslenmesi için yem bitkilerinin kesilmesi ve toplanmas.

(Cut and carry (for
fodder crops))
1124.

Kr
(Countryside)

1125.

Kraç arazi
(Waste land)

1126.

Kraç toprak

Şehirler ve bahçeler dşnda kalmş çoğunlukla otluk ve seyrek ağaçlklarn
bulunduğu yer.

İklim ve toprak özelliklerinin elverişsiz olmas nedeniyle verimleri düşük
olan, bu nedenle işletilip kullanlmalar ekonomik olmayan araziler.

Buharlaşmann yağştan çok olduğu yerlerdeki topraklar.

(Poor soil,
unproductive soil)
1127.

Krlgan alanlar
(Fragile areas)

1128.

Krntl tortullar
(Clastic sediments)

1129.

Krntl yap
(Crumb structure)

1130.

Krmz Akdeniz
topraklar (Terra
Rossa)
(Red
Mediterranean
soils, Terra Rossa)

1131.

Yüksek meyil, toprak tipi, bak, bitki örtüsü koşullar itibariyle toprak
erozyonu ve hzl arazi bozulumuna maruz alanlar.

Kendisinden daha eski kaya parçalarndan oluşmuş kumtaş, çakl taş gibi
tortul kayalar.

Daneleri daha fazla boşluklu ve büyüklük ve şekil itibariyle düzgün olmadğ
zaman granüler yap için kullanlan bir terim.
Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü sub tropikal kuşakta çoğunlukla kzlçam
ve maki vejetasyonu altnda gelişmiş toprak. Bu topraklar iyi oksitlenme
sonucu demir seskioksit (F2O3) bakmndan zengin olduğu için krmzms,
krmzms-kahve rengindedir. Toprağn alt ksmnda demir ve alüminyum
oksit bileşiklerinden oluşan killi bir horizon yer alr. Yağşn fazla olduğu
yerlerde ykanma sonucu karbonatlar topraktan uzaklaşmştr. Karstlaşmann
çok ilerlediği yerlerde toprak dikey yönde çatlaklar arasnda cepler halinde
bulunur. Öte yandan kireçtaş üzerindeki topraklar killi bünyededir.

Krmz çöl toprağ Scak lmandan, scağa değişen iklim koşularnda, çoğunlukla çallardan
ibaret çöl tipi vejetasyon altnda, kurak bölgelerde oluşan topraklar içeren
(Red desert soil)
zonal bir toprak grubudur.
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Krmz liste
(tehdit altndaki
türler krmz
listesi)
(Red List, red list
of threatened
species)

1133.

Krmz listeler
kitaplar
(Red data books)

1134.

Krsal fakirlik
(krsal yoksulluk)
(Rural poverty)

1135.

Krsal kalknma
(Rural
development)

1136.

1137.

Krsal alanlarda karşlaşlan fakirlik olarak ifade edilmekte olup, krsal
toplum, krsal ekonomi ve krsal politik sistemler gibi faktörlerle ilişkilidir.
Krsal fakirlik genellikle alansal eşitsizlik ile beraber ele alnr ve bu
bağlamda krsal ve kentsel alanlarda yaşayan topluluklar arasndaki farka
dikkati çeker. Krsal fakirlik, gelişmiş ülkelere nazaran gelişmekte olan
ülkelerde daha fazla görülen bir durumdur.
Yerel potansiyel ve kaynaklarn değerlendirilmesini, doğal ve kültürel
varlklarn korunmasn esas alarak, krsal toplumun geçim ve yaşam
koşullarnn kentsel alanlarla uyumlu olarak yerinde geliştirilmesi ve
sürdürülebilir klnmas.
1) Geniş anlamda kasaba ve kent dşnda krsal alanlarda yaşayan nüfus.

(Rural population)

2) Nüfusun yaşam ve geçim standartlar gibi değişik ölçütlere göre
snflandrlmas. Büyük bölümünün tarmla geçindiği, kent kültürü dşnda
yaşayan nüfus.

Krsal planlama

Krsal ortamlarda belli amaçlara yönelik olarak yaplan, ulaşm, tarm,
hayvanclk, yerleşim ve ekonomik iyileştirmeyi kapsayan düzenleme.

Krsal toplum
(Rural society)

1139.

Uluslararas Doğay ve Doğal Kaynaklar Koruma Birliğinin (IUCN) ilk
olarak 1966 ylnda düzenlediği, dünya çapnda tehlikede olan bitki ve
hayvan türlerine ait listeler kitab. Bu listeler her ülke için ayr ayr
hazrlanmş olup hepsi krmz listeler kitabnda toplanacaktr.

Krsal nüfus

(Rural planning)
1138.

IUCN'in Krmz Liste kategori ve kriterlerini kullanarak, küresel ölçekte
yürütülen değerlendirme çalşmalar sonucunda hazrlanan bu liste, taksalarn
korunmas ve dağlm ile ilgili bilgileri sağlamaktadr. Listenin ana amac,
küresel ölçekte yok olma riski yüksek (kritik şekilde tehdit altnda, krlgan)
olan taksalar kataloglamak ve bunlara dikkati çekmektir.

Krsal alanda yaşayan kendine özgü gelenekleri, birbirleri arasnda sk
bağlar olan küçük toplum.

Krsal yoksulluğun Mümkün olduğunca fazla sayda insann yaşamn yoksulluk snr üzerine
azaltlmas
çkaracak ekonomik büyümenin desteklenmesi.
(Reduction of rural
poverty)
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Krsal yoksulluk
oran

Ulusal yoksulluk snrnn üzerinde yaşayan krsal nüfusun oran.

(Rural poverty
rate)
1141.

Krsal yoksulluk
snr

Krsal alanda yaşayan insanlarn geçim skntsndan dolay yoksul kabul
edileceği snr.

(Rural poverty
line)
1142.

Kşlak
(Winter pasture)

1) Bir veya birkaç köy veya beldeye, münferiden veya müştereken
hayvanlarn kş mevsiminde barndrmalar ve otundan yararlanmalar için
tahsis edilen arazi.
2) Hayvanlarn kş mevsiminde barndrlmas ve otundan yararlanlmas için
tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanlan yerler.

1143.

Ktlk
(Famine)

1) Geniş bir coğrafi alanda, örneğin bir ülkede, uzayan bir zaman periyodu
içinde yaşanan gda yetmezliği (ktlğ). Ktlklar, kuraklk, sel gibi anormal
iklim olaylar tarafndan tetiklenebilir veya salgn hastalklar, savaş ve diğer
etkenler nedeniyle meydana gelebilir.
2) Büyük ölçüde insan kayb, sosyal huzursuzluk ve ekonomik çöküntü
sonucu ile karakterize edilen gda maddeleri yetersizliği. Günümüzde
ktlklar özellikle Sahrann güneyindeki Çad, Nijer, Mali gibi ülkelerde kurak
geçen yllarda had safhaya ulaşmakta ve binlerce insan açlktan ölmektedir.

1144.

Ky duvarlar
(Bank stabilizing
walls)

1145.

Ky erozyonu
(Streambank
erosion)

1146.

Ky göçmeleri
(Stream bank
collapses)

Mecra tabannn erozyon sebebiyle oyulmas veya suyun doğrudan doğruya
kylar oymas sonucunda yamaç göçmelerini önlemek için kylarn önüne
yaplan duvarlar.
Akarsularn aktklar yatağn kylarnda meydana getirdikleri aşnma ve
taşnma. Ky erozyonu, donma ve çözülme olaylar ile akarsu kylarnda
parçalanma meydana gelmesi, yamaçlarda akma geçen sularn oyuntu
oluşturmas ve akarsu kenarndaki yapnn aşnmaya uğramas gibi birçok
etken sonucu oluşur. Ky erozyonu akarsuyun sediment yükünü artrr.
Yukar havzalarda sel, genellikle oyuntularn yatak tabanlarnn kazlmasna
ve/veya suyun doğrudan doğruya yatak kylarn alttan oymasna sebebiyet
vermesi. Buna bağl olarak gelişen yamaçlardaki göçmelere de ky göçmeleri
denmektedir.
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Ky korumas
(akarsu)
(Bank protection
(stream))

1148.

Ky kumullar
(Coastal sand
dunes)

1149.

Kzl toprak
(Red earth, red
soil)

1150.

Kil
(Clay)

1151.

Kil tabakas (kil
taban)
(Clay pan, soil
pan, plough pan)

1152.

Kil tepeciği
(Clay dune)

1153.

Killi tn
(Loam with clay)

1154.

Kil taş
(Shale)

Bir akarsuyun kylarn veya seddelerinin şevlerini, akarsu boyunca akmn
etkisinden faydalanarak aşnma ve oyulmalardan korumay hedef alan inşaat
işleri.

Deniz, göl kylarnda ve nehir deltalarnda yer alan kumullar olup bu
alanlarn varlğ açsndan önem taşrlar. Kumullar ayn zamanda sahil
peyzajnn da önemli bir parçasdr. Erozyon açsndan ise, sahile kum
sağladklarndan, sahil kum dinamiğinin bir temel taşdr. Kumullar, ekolojik
olarak dş etkilere karş çok değerli biyotoplardr. Ky kumullar, kylardan
içeriye doğru şekillenirler. Kum sistemleri çok nadir ve nesli tükenmekte
olan, deniz kaplumbağalar, ay balklar ve daha birçok türleri bünyesinde
barndrrlar.
Genellikle ykanmş, koyu krmz, killi ve silisli alkali bileşikler bakmndan
nispeten orta derecede olan bir tropikal toprak.

Topraklarn bünye yönünden snflandrlmasnda kullanlan 2 mikrondan
daha küçük parçack (hidroz alüminyum içeren silikat). Kil genellikle
feldspat gibi silikat minerallerinin ayrşmasyla oluşur. Kristal sistemine bağl
olarak çeşitli kil gruplar (kaolin, illit, montmorillionit, simektit) vardr. Kil
fotosentez kadar önemli bir madde olup, kil olmakszn iyon alşverişi ve
dolaysyla bitki beslenmesi gerçekleşemez.
1) Yoğun ve killi bir alt toprak horizonu veya tabakas.
2) Kilin aşağ ykanmas veya sentezi ile oluşmuş sk alt toprak.

Önemli ölçüde killerin bulunduğu tepecik. Bunlar kurak bölgelerde göl
havzalarnn kenarlarndaki tümsekleri (lünet) oluşturur.

% 27-40 kil, % 20-45 kum oranna sahip, kuru iken sert keseklere ayrlan,
ince bünyeli bir toprak.

Sertleşmiş mil ve kilden oluşan taş.
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Kireç isteği
(Lime
requirement)

1156.

Kireç kabuğu

Tarla koşullarnda toprak pH'n arzu edilen bir düzeye çkarmak üzere bir
dekarlk arazinin 15 cm'lik yüzey toprağ (200 ton) için talep edilen tarmsal
kireç taş ya da diğer özel bir kireçleme materyalinin miktardr.
Kalsiyum karbonatla çimentolaştrlmş kat horizon.

(Calcareous crust)
1157.

Kireç taş
(Lime stone)

1158.

Kirleten
(kişi, kurum)
(Polluter)

Birinci derecede kalsitten (kristalleşmiş kireç) (CaCO3) oluşmuş ve ayrca kil
içeren tortul kayadr. Eğer içersinde yeteri kadar dolomit (CaCO3, MgCO3)
de bulunuyorsa dolomit kireç taş olarak anlr.
Faaliyetleri srasnda veya sonrasnda doğrudan veya dolayl olarak çevre
kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasna neden olan gerçek ve
tüzel kişiler.

1159.

Kirleten öder ilkesi Çevreye yaplacak olumsuz etkileri gidermek, buna engel olmak veya bir
denge sağlamak amacyla, masraflarn bir ksmnn kirletene ödetilmesi
(Polluter pays
esasna dayanan bir çevre politikas ilkesidir. Böylece çevreyi etkileyen ve
principle)
koruyan ekonomik araçlarn kullanlmas yönünde bir özendirmenin
sağlanmas da amaçlanmaktadr.

1160.

Kirletici (madde)

İstenilmeyen etkilere yol açan kat, sv ya da gaz halindeki madde.

(Pollutant)
1161.

Klimaks bitki
(Climax plant)

1162

Klimatoloji
(Climatology)

1163.

Klimaks
(Climax)

Bir ortamdaki iklim koşullarna göre bitki gelişiminin oluşan son aşamas. Bu
bitkiler en yüksek rekabet gücüne ve biyokütle verimine sahiptir. Örneğin
Akdeniz bölgesinde klimaks bitki türü Kzlçam, Karadeniz ky bölgesinde
ise kayn ve kzlağaçtr.
Bir zaman periyodu süresinde verilen bir saha üzerindeki iklimin etüdü
(meteorolojik elemanlarn istatistiki ilişkileri, ortalama değerleri, normalleri,
tekerrürleri, değişimleri, dağlmlar, gibi) ile ilgilenen bilim dal.
Canllarn belli bir ortamdaki koşullara tam uyum sağlama hali veya ortam
koşullarna göre oluşmuş canllar. Bitki son gelişim aşamasn hangi faktöre
göre sağlamş ise o faktörün adn alr. Bu bağlamda klimaks; iklim,
fizyografik, toprak ve biyolojik koşullara bağl olarak dörde ayrlr. Klimatik
klimaksta iklim koşullarnn, edafik klimaksta ise toprak koşullarnn bitki
yetişmesinde özellikle etkili olduğu ifade edilmektedir. .
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Klimaks bitki
örtüsü
(Climax
vegetation)

1165.

Klinometre

Bir bölgenin veya yörenin iklimsel, biyolojik, topoğrafik ve toprak
özelliklerine bağl olarak, o yörede zaman içinde (süksesyon, sral değişim
sürecinde) değişerek gelişen ve en sonunda (bozucu bir çevresel etken
olmadğ sürece) değişmeden sürüp giden bir aşamaya ulaşmş olan
vejetasyon tipidir (bitki formasyonu ya da topluluğudur). Bu etkenlere bağl
olarak, her bölgenin kendine özgü klimaks bitki örtüsü (vejetasyonu) ve
klimaks canl topluluğu (komünitesi) oluşur. Klimaks bitki örtüsü,
çevresindeki fiziksel ve biyolojik etkenlerle uyumlu ve kararl (stable) bir
dengeye ulaşmş bitki örtüsü olarak bilinir. Ancak, bozucu ve değiştirici
ekolojik etkenler (kütle hareketleri, yangn, sel, iklim değişimi, insan etkisi
vb) nedeniyle komünitelerdeki bu kararllk bozulabilir.
Arazideki yamaçlarn ve tabakalarn eğimini ölçmekte kullanlan alet.

(Clinometers)
1166.

Klon
(Clone)

1) Bir organizmadan aseksüel (döllenmeye dayal olmayan) yolla üretilen ve
genetik bakmdan üretildiği organizma ile ayn (bire bir) özelliklere sahip
olan organizma.
2) Aseksüel yolla elde edildiği organizma ile genotip ve fenotip bakmndan
ayn olan bir hücre veya organizma.

1167.

Klonal çoğalma
(Clonal
propagation)

1168.

Klorofil
(Chlorophyll)

1169.

Kloroz (sararma)
(Chlorosis)

1170.

1171.

Kohezyon

Kökenini bir bireyden veya aşlanan parçadan alan ve genetik olarak ayn
olduğu düşünülen eşeysiz bitki üremesi.

Bitkilerde, alglerde ve kamçllarda bulunan, ortasnda magnezyum içeren
profirin halkasndan oluşan, yan zincirleri klorofillerden olan, kloroplastlarn
tlakoit zarlar üzerine yerleşmiş, şk spektrumundaki krmz, mor şnlar
emerek şk enerjisini yakalayan yeşil fotosentez pigmenti.
Bitkilerde klorofil oluşmasnn engellendiği bir koşuldur. Kloroza maruz
kalan yapraklar açk yeşilden sar ya da griye dönüşmektedir. Bu hastalk,
organizmalarda gda yetersizliği veya alçak scaklk gibi diğer faktörlerden
(aşr aktif kireç gibi) gelebilir.

(Cohesion)

Her bir zerreyi çevreleyen rutubet örtüsünün yüzey basnc nedeniyle zerrelerin
birbirinden ayrlmaya karş gösterdiği direnç. Kohezyonu genel olarak
topraktaki kil ve organik madde, tortul depolarda ise kil sağlar. Kohezyon
kumlu topraklarda ve depolarda zayf iken killi maddelerde artş gösterir.

Kolaylaştrma
Komitesi

Stratejik plan ile bağlantl bir ek çalşma program oluşturma ve Küresel
Mekanizmann yetkilerini gözden geçirme görevlerini yürüten komite.

(Facilitation
Committee (FC))
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Koloidal ykanma
(Eluviations)

1173

1174

Yağşn buharlaşmadan fazla olduğu yerlerde toprak içinde, toprak eriyiğinde
veya süspansiyonundaki koloitlerin bir horizondan diğerine taşnmas. Koloid
kaybna uğrayan horizona "ykanma horizonu", koloid toplayana da "birikme
horizonu" denir.

(Colloids)

Çap 0.1 mikrometreden küçük tanecikler. İnorganik koloidler büyük parçalarn
kimyasal yoldan ayrşmasyla meydana gelen kristal şeklindeki kil
levhalarndan oluşur. Organik koloidler, parçalanmş organik maddeler olup
toprak suyunda yüzer hale geçer.

Kolüvyal
(kolüvyum)

İç bükey yamaçlarda veya dik eğimlerin tabannda yer çekimi gücünün etkisi
veya ykama ile biriken kaya parçalar ve toprak materyalinden oluşan birikinti.

Koloidler

(Colluvium)
1175

Kolüvyal topraklar 1) Dağlk sahalarda eğimli yamaçlar boyunca ayrşan çeşitli boyuttaki
(döküntü topraklar) malzemenin dağlarn eteğinde birikmesi ile oluşan depo veya yamaç depolar
üzerindeki topraklar. Ana materyali kumlu ve çakll olan bu topraklarn
(Colluvial soils)
derinliği
fazla,
su
tutma
kapasitesi
düşüktür.
fizyolojik
2) Ksmi ykanma ve kaymay da kapsayan ve yerçekimi etkisiyle oldukça dik
eğimlerin tabannda yğlmş toprak maddeleri, karşk birikintiler ve kaya
parçalarnn oluşturduğu toprak.

1176

Koloni
(Colony)

1) Biyocoğrafyada benzer organizmalarn veya bireylerin bir araya gelerek
oluşturduğu izole olmuş topluluk.
2) İşgal edilen yer.
3) Bir ülkenin başka bir ülkede kurduğu yerleşme.

1177

Kolüvyal depo
(Colluvial deposit)

1178

Kompost
(Compost)

Yamaçlarn üst kesiminden parçalanan ana materyalin yerçekiminin etkisi ve
yüzeysel akma geçen sularla taşnarak yamaç eteğinde birikmesiyle oluşan,
çeşitli boyutta çakll ve kumlu malzeme içeren depo, yamaç deposu. Fizyolojik
derinliği fazla olan bu depolar akarsulara bol malzeme verirler. Hava ve su
dolaşm iyi olan kolüvyal depolar üzerinde kazk kök yapan ağaç ve bitki
türleri mükemmel gelişme gösterir.
Bir yerde yğlan, nemlendirilen ve biyolojik ayrşmaya uğramasna izin verilen
organik artklar veya toprak karşm. Bunlara bazen mineral gübreler de ilave
edilmektedir. Esas itibariyle bitki artklarndan oluşturulmuş ise yapay organik
gübre veya sentetik organik gübre olarak adlandrlr.
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Kompost (kompost Organik bir maddenin çürümesi ile elde edilen ve toprağn slah ve
gübresi)
iyileştirilmesi amacyla kullanlan gübre. Kompost organik tarm için kilit
öneme sahip bir katk maddesidir.
(Compost manure)

1180

Konglemera
(Conglomerate)

Kum boyutundan yani 2 mm’den büyük yuvarlak çakllarn bir çimento
maddesi ile birleşmesiyle oluşmuş taş. Çakl taş.

Birleşmiş Milletler çölleşme ile mücadele stratejisinde verilen işlevsel amaçlara
yönelik ilerleme ve gerçekleşmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacyla
belirlenmiş göstergelerdir. Bu göstergelerin, taraf ülkeler tarafndan, ulusal,
(Consolidated
bölgesel ve alt bölgesel düzeylerdeki eylem plan ve programlarnn izlenme ve
indicators (CONS))
değerlendirme çalşmalar için örnek oluşturmas ve ulusal raporlamalarda
kullanlmas öngörülmüştür.

1181

Konsolide
göstergeler

1182

Kontrol sekisi
(Check dam)

Bir oyuntu, drenaj hendeği veya suyolu boyunca, yatak akş istikametine dik
olarak, genellikle birbirini takip eden çok sayda basamaklar şeklinde tesis
edilen küçük barajlar.

1183

Hayvanlarn, bir yöredeki otlatma alanlarnn farkl bölümlerinde
(parsellerinde) dönüşümlü (münavebeli) olarak otlatlmas, belli bir süre
(Controlled grazing)
otlatlan parsellerin, hayvanlarn diğer parsellere taşnmas suretiyle, bitki
örtüsünün yenilenmesine imkan sağlayacak bir süre için otlatmaya kapatlmas.

1184

Kontrollü yakma

Kontrollü otlatma

(Controlled burning)
1185

Kontur kark

Yakmann önceden kararlaştrldğ sahada ve belirli bir şiddette bilerek ateş
kullanlmas.
Bkz. Eğime dik kark.

(Contour furrow,
contour ditch)
1186

Kontur setler
(Contour sets)

1187

Kontur sürüm
(Contour plowing)

Tarm alanlarnda bir veya iki metre genişliğinde eğime dik olarak tesis
edilirler. Şeritvari tarm sistemi içinde ağaç veya otsu bitkilerin ekildiği
tamponlar şeklinde görev yaparlar.
Bkz. Tesviye eğrilerine paralel sürüm.
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Kontur taş sedde
(Contor stone
bund)

1189

Konvektif yağş
(Convective
precipitation)

1190

Kopma
(Detachment)

1191

Korozyon

Su ve sediment toplamak için tesviye eğrilerine paralel olarak yğma taşla
yaplan seddeler.

Scak havann yükselmesiyle meydana gelen yağş. Çoğu zaman sağanak
şeklinde meydana gelir ve sürati değişir.

Yüksek kesimlerde veya yamaçlarn yukar ksmlarnda bulunan taş ve
kayalarn zaman zaman dengelerini kaybederek aşağlara yuvarlanmas.

Bkz. Fiziksel aşnma.

(Corrosion)
1192

Koru orman
(High forest)

Ağaçlarn tohumdan veya fidandan geliştiği ormanlardr. Sürgünden gelişen
baltalk ormanlarnn aksine genellikle ağaçlarn boylar ve ormann kapallğ
yüksektir.

1193

Koruma (muhafaza) Doğann, insanlar tarafndan, mevcut nesil için en yüksek miktarda faydalar
sürdürülebilir olarak sağlarken, ayn zamanda potansiyelinin gelecek nesillerin
(Conservation)
ihtiyaç ve beklentilerini karşlayacak şekilde muhafazasn sağlayacak şekilde
yönetilmesidir.

1194

Koruma alan
(korunan alan)
(Protected area)

1) Hedeflenen koruma amaçlarn gerçekleştirmek için belirlenen veya
düzenlenen ve yönetilen, bölgesel, ulusal ya da uluslararas düzeyde önemli
doğal, kültürel tarihi, arkeolojik, biyolojik çeşitlilik ve peyzaj kaynak
değerlerinin korunmas, geliştirilmesi ve uzun dönemde devamllğnn
sağlanmas için hukuki, teknik, idari, sosyal ve ekonomik tedbirlerin
uygulandğ, coğrafi olarak tanmlanan ve resmi statü ile ilan edilen alanlardr.
2) Özellikle, biyolojik çeşitliliğin, doğal ve ilgili kültürel kaynaklarn
muhafazas ve yasal veya diğer etkin araçlar vastasyla yönetimi için tahsis
edilmiş bir arazi veya deniz alandr. Bir koruma alan kamu mülkiyeti yannda
özel mülkiyete konu sahalar üzerinde de tesis edilebilir.
3) Özel doğa koruma alanlar, milli parklar, dünya miras alanlar, deniz koruma
alanlar gibi yasalarla belirlenmiş koruma statülerine sahip karasal ve sulak
alanlar.
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Korunmaya alnmş Toplumlarn gelişmesi ile birlikte tehlike altna girmiş ve saylar son derece
bitkiler
azalmş olmalar nedenleriyle ve soylarnn tükenmemesi için yasal
düzenlemelerle ve uygulamalarla koruma altna alnmş bitkiler.
(Protected plant)

1196

Korunmasz türler
(krlgan türler)

Bkz. Hassas türler.

(Vulnerable species)
1197

Korunmaszlk
(savunmaszlk)
(Vulnerability)

1198

Koruyucu orman
kuşağ

Risk ve streslere maruz olma ve bunlarla baş etmede zorluk çekme durumu.
Savunmaszlğn üç boyutu: (i) stres, düzensizlik ve şoka maruz olma durumu;
(ii) insanlarn, yerlerin, ekosistemlerin ve türlerin stres ve baskya hassasiyeti
ve (iii) stres ve şoka karş dayanabilme kapasitesidir.
Tarm arazilerini ve çiftlikleri korumak veya kumullar tespit etmek amacyla
tesis edilen 30-60 m genişliğinde ve 10-30 ağaç srasndan oluşan şerit.

(Protective forest
belt)
1199

Koruyucu orman
(koruma orman)
(Protective forest)

1200

Koruyucu tarm
(koruma tarm)
(Conservation
agriculture)

1201

Koruyucu tesisler
(Protective
structures)

1202

Koruyucu toprak
işleme

Yasal düzenlemelerle koruma işlevinden öncelikli olarak yararlanlmas
güvence altna alnmş ormanlar (su koruma orman, toprak koruma orman,
çğlardan korunma orman, gibi).

Sürdürülebilir ve karl tarm uygulamalaryla çiftçilerin gelir ve yaşann
iyileştirmeyi hedefleyen koruyucu tarm, minimum toprak işlemesi, devaml
toprak örtüsü muhafazas ve ürün rotasyonunu gibi uygulamalar içermektedir.

Sel veya taşkn olmas durumunda insan ve diğer yaplarn zarar görmemesi
için yaplan snai tesislerdir. Dere yatağ kenarna inşa edilecek ky duvarlar,
anroşman ve fildöferler suyun dere yatağndan taşmasn önleyici koruyucu bir
tesistir.
Toprak yüzeyinin, toprak alt üst edilmeden sürülmesi.

(Conservation
tillage)
1203

Kök
(Root)

Bitkileri toprağa bağlayan ve onlarn topraktaki su ve besin maddelerini
almalarn sağlayan organlar.
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Kök basnc
(Root pressure)

1205

Kök bölgesi

Kök tarafndan suyun kök ve sap içinde yükselmesine yardm etmek üzere
yaratlan kuvvet. Bu basnç ksmen kök klndan köklerin perisikline doğru olan
bir ozmotik eğimin ortaya çkmasndan ileri gelir.
Toprakta bitki köklerinin bol miktarda gelişip yayldğ derinlik.

(Root zone)
1206

Kök snrlayc
derinlik

Toprak scaklğ dahil fiziksel ve/veya kimyasal özelliklerden dolay kök
nüfuzunun kuvvetle engellendiği toprak derinliği.

(Root restricting
depth)
1207

Kök yumrular
(Root nodules)

1208

Kötü beslenme
(Malnutrition)

1209

Köy ekolojisi
(Rural ecology,
village ecology)

1210

Kristalin kaya

Özellikle baklagil bitki türlerinin (akasya, yonca, fasulye gibi) köklerinde
bulunan yumrulardr. Bunlarn içinde havann serbest azotunu bağlayarak
bitkiye veren bakteriler bulunmaktadr.
Kötü beslenme durumunu, yetersiz ve aşr beslenmeyi veya beslenme
dengesizliklerinden oluşan ve bulaşc olmayan hastalklara yol açan koşullar
ifade eder.
Krsal yerleşim alanlarn (köyleri) konu alan ekoloji daldr. Geçmişte ve
bugün tarmla uğraşan yerleşim yerlerindeki, genellikle doğal olan veya çok az
insan etkisinde bulunan cansz çevre faktörleri ile canllar ve teknik öğeler
arasndaki ilişkileri inceleyen bilim dal.
Kristallerden oluşan derinlik kayas.

(Crystalline rock)
1211

Kristalin şist
(Crystalline schist)

1212

Kritik alan
(Critical area)

Metamorfizma sonucu kristalleşme ile oluşan, granit gibi kristal yap gösteren
şist.

Şiddetli erozyon etkisi altnda olan ve çevresindeki sahalarn erozyona karş
başarl bir şekilde korunmas için üzerinde tedbirlerin alnmasna ihtiyaç
duyulan küçük bir yerel alan.
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Kritik eğim
(Critical slope)

1214

Kritik eğim
uzunluğu

Toprağn belirli bir yükseklikte takviye edilmeksizin eğimli yamac stabil
durumda iken yatay çizgi ile yapabildiği maksimum aç.

Aşldğnda erozyon (aşnm) meydana gelen eğim uzunluğu.

(Critical slope
length)
1215

Kritik tehdit
altndaki türler

Yaban ortamlarnda son derece yüksek yok olma riski ile karş karşya olan
türler.

(Critically
endangered species)
1216

Kritik rüzgar hz
(Critical wind speed)

1217

Kromozom
(Chromosome)

1218

1219

1) Bitki yaşam için düşük ve yetersiz nem olmas durumu.

(Xeric)

2) Kurak koşullarda hayatiyetini sürdüren bitki ya da hayvan.

Kserofit

Kurak ortamda yetişen, kuraklğa dayankl kurakçl bitki. Bu bitkiler çöllerde,
alkali, asit, tuzlu ve kuru topraklarda yetişir.

Kullanm değeri
(Use value)

1221

Kullanm suyu
(Domestic water use)

1222

Karyokinez yoluyla çoğalan hücrelerde kromatin ipliklerinin iki bölüğe
ayrlmak üzere iken aldklar ksa, ucu kvrk çubuk şekli.

Kserik

(Xerophytic)
1220

Toprak parçacklarnn veya kum tanelerinin hareket etmeye başladğ andaki,
metre/saniye olarak ifade edilen rüzgar hz.

Kum
(Sand)

Bir kaynağn kullanlmas suretiyle elde edilen değerler. Buna doğrudan ve
dolayl kullanm değerleri ve yardmc değerler dahildir. Bu bağlamda
kalknma kadar, muhafaza da önemli bir kullanm şeklini ifade eder.
Ev ihtiyaçlar için kullanlan su olup, içme suyu, yemek hazrlama, ykanma,
çamaşr ykama, bahçe sulama, gibi ihtiyaçlar için kullanmlar kapsar.

1) Boyutu 50-2000 mikron arasnda değişen kat kaya parçacğ. Kum akarsu
veya rüzgar tarafndan taşnarak depolanr.
2) Bünyesinde % 90 veya daha fazla kum bulunan toprak.
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3) Orta Asya'da kumlu çöllere verilen ad. Sahra'daki kumlu çöllere ise erg
denir.
1223

Kum denizi

Kurak bölgelerde geniş alanlara yaylan kumla kapl saha.

(Sand sea)
1224

Kum frtnas
(Sand storm)

1225

Kum ovas
(Sand plain)

1226

Toz ve kum taşyan şiddetli frtna. Bu frtnalar kumlu malzemenin bulunduğu
çöllerde görülür.
Bat Avustralya'da geniş düzlük alanlar kaplayan kum örtüsü. Genellikle
krmz renkli olan bu kumlar Avustralya'nn doğu kylarnn iç kesiminden
başlayarak bat ve kuzeyine kadar uzanr.

Kum taşnmas
İki engel arasndaki bir gediğin önünde rüzgar tarafndan taşnan kumlarn
(kum sürüklenmesi) birikmesi ile oluşan kumul.
(Sand drift)

1227

Kum tepesi
(Sand dune)

1) Rüzgarn yğdğ gevşek bir kum yğnts veya yükseltisi. Kum tepeleri, bir
metre ile 200 metre yükseklikte ve birkaç m ile yüzlerce m uzunlukta olabilir.
Kumullar, kuvars, karbonat kumlar, jips, kil ve volkanik killer içerir. Kumullar
daha çok kurak yerlerde ve ky bölgelerinde görülür. Dünya üzerindeki kurak
alanlarn %20’ si kadar kumullar ile kapldr. Kumullarn oluşup
şekillenmesinde esas rol rüzgara aittir. Hakim rüzgar yönü ve hzlar önemlidir.
Ayrca bitki örtüsü, kum kaynağna olan mesafe, zeminin nem içeriği, zeminde
yer yer bulunabilen küçük göller ve bataklklar, zemindeki kayalk çkntlar ve
çeşitli tümseklerle, çal ve otsu bitkilerden oluşan engellerin de rolleri bulunur.
Kumullar tüm bu etmenlere bağl olarak farkl şekil ve boyutlarda oluşabilirler.
2) Humus ve kil gibi bağlayc maddeleri olmayan ya da çok az bulunan,
temelde Kuvartz’dan oluşan, çok küçük, gevşek ve uçucu, ölü veya diri
koruyucu örtü bulunmayan yaplardr. Kumullar kuru durumdayken, rüzgar
araclğyla harekete geçerek birkaç metreden birkaç kilometreye kadar
taşnabilir ve bu taşnma esnasnda değişik boyutlarda ve çeşitli şekillerde
bulunabilirler. Kumullar, kendine özgü flora ve faunasyla yurdumuz ekosisteminin önemli bir bölümünü oluşturur. Türkiye, Avrupa’nn en fazla
kumula sahip ülkesidir.

1228

Kumcul bitki
(Sand plant)

Kumlu topraklarda yetişen bitki.
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Kumlu toprak

% 70'den fazla kum, % 15'den az kil içeren topraklar.

(Sandy soil)
1230

Kumtaş
(Sand stone)

1231

Kumul

Birbirine kil, kireç, silis ve demir bileşikleri ile bağlanmş, çaplar 8 mm'den
küçük kum zerrelerinin meydana getirdiği tortul kaya.

Bkz. Kum tepesi.

(Sand dune)
1232

Kumul hareketi
(Sand movement)

1233

Kumul tespiti
(stabilizasyonu)
(Sand stabilization)

1234

Kurak
(Arid, dry)

1235

1236

Gevşek yapl kumullarn sürekli yer değiştirmesi. Baz çöllerde kumullarn yer
değiştirme hzlar ylda 100 metreye kadar çkar. Rüzgarlarn kumlar yukar
doğru itmesi ile kayma-akma yüzeyleri (slip-face) oluşur. Tepeciklerin arasnda
bulunan vadi veya çukurlara bolluk denir. Bir kumul alan çeşitli şekil ve
boyutlarda kumullar ile kapl olabilir. Büyük kumul alanlarna erg denir.
Yaylma eğilimi gösteren ve tehdit oluşturan kumullarn bitki örtüsü tesisi,
iyileştirmesi ve yapsal tedbirlerin uygulanmas suretiyle durdurulmas
(stabilize edilmesi) ve tamir edilmesi.

Nem açğ ve su skntsnn oluşmas ve yağşn buharlaşmadan az olmas
durumu. Nem açğ özellikle nemin % 60'n altnda olduğu ve buharlaşmann
yağş aştğ iklimlerde görülür.

Kurak alan (kurak Kuraklk endeksinin (yllk ortalama yağşn yllk ortalama
evapotranspirasyona olan orannn) 0.05-0.65 arasnda olduğu kurak, yar kurak
zon)
ve kurak yar nemli alanlar. Bu orann 0.05'in altnda olduğu alanlar hiper kurak
(Dryland, dry zone)
çöl olarak kabul edilir. Kurak alanlar su ktlğ ile karakterize edilir ve birbiri
ile bağlantl olan primer üretim ve besin döngüsünü hizmetleri için engel
oluşturur.
Kurak alan
Kurak alanlar tarafndan sağlanan ekosistem hizmetleri olup bunlar arasnda
ekosistem hizmetleri tedarik hizmetleri (gda üretimi, gibi), düzenleyici hizmetler (iklimin
düzenlenmesi, gibi), destekleyici hizmetler (ürün tozlaşmas), ve kültürel
(Dryland ecosystem
hizmetler (ruhsal ve rekreasyonel faydalar, gibi) yer alr.
services)
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Kurak alan
ekosistemleri
(kurak alan
sistemleri)
(Dryland
ecosystems)

1238

Kurak alan
silvopastoral
sistemleri
(Silvo-pastoral
dryland systems)

1239

Kurak alan sistemi

Kurak alan ekosistemleri su yoksunluğu ile karakterize edilen alanlar olup,
tarm, ağaçlk, çallk, otluk, savana, yar çöl ve gerçek çöl sahalarn kapsar.
Su yoksunluğu, ekosistemlerin sağladğ ürün ve hizmetler içinde kst
oluşturur. Kurak alanlarn yaygn olarak görülen dört alt tipi: (i) yar nemli; (ii)
yar kurak; (iii) kurak ve (iv) çok kurak (hiper kurak) alanlardr.

Kurak alanlarda ormanclk ve evcil hayvan otlatmaclğ uygulamalarnn ayn
bir saha üzerinde ve her iki kullanma karşlkl yarar sağlayacak şekilde
uygulanmas. Doğru yürütülen silvopastoral uygulamalar tarmsal ve
hayvanclk ürün ve gelirlerindeki artş yannda, toprağn rüzgar erozyonuna
karş korunmasn da güçlendirir.

Bkz. Kurak alan ekosistemleri.

(Dryland system)
Arazi bozulumunun nedenleri ve sonuçlarnn, küresel, ulusal ve yerel
düzeylerde değerlendirilmesi ve bu suretle scak noktalarn ve buralarda
alnacak önleyici ve iyileştirici tedbirleri belirlenmesi amacyla, GEF, UNEP
ve diğer kaynaklardan sağlanan finansman desteği ile FAO teşkilat
tarafndan 2007-2010 yllar arasnda yürütülmüş bir projedir. LADA arazi
(Land Degradation
bozulumunu, biyofizik, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlara sahip bir olay
Assessment in
olarak değerlendirmekte ve mücadele için coğrafi, bilimsel ve yerel bilgilerin
Drylands (LADA)
beraberce (kombine) kullanlmas gerektiği savunmaktadr.
project)

1240

Kurak alanlarda
arazi bozulumunun
değerlendirmesi
projesi (LADA)

1241

Kurak arazi
(kurak kuşak)

Buharlaşmann yağş aştğ ve kurakçl bitkilerin yetiştiği bölge. Buralarda
tarm ancak sulamann yaplabildiği yerlerde mümkün olabilmektedir.

(Arid land)
1242

Kurak hümid alan
(Dry humid land)

1243

Kurak iklim
(Arid climate)

%25'in altndaki yllar aras yağş değişkenliği ile oldukça mevsimsel olan
yağş rejimlerine sahip olan alanlar. Bu alanlarda tarm yoğun olarak
uygulanr.
Buharlaşmann yağştan çok fazla olduğu ya da su skntsnn had safhada
olduğu iklim.
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Kurak mevsim
(Dry season)

1) Belli iklim tiplerinde, bir bölgedeki yağşn yl içinde bir veya daha fazla
ay süresince o bölge için minimum değerlerde olduğu durum. Bu, yağşl
mevsimin tersidir.
2) Yln yağmur açsndan fakir olduğu mevsim.

1245

Kurak yar nemli
(kurak sub-humid)

Kuraklk endeksi 0.50–0.65 arasnda olan iklim.

(Dry sub-humid)
1246

Kurak ve Yar
Kurak Alanlarda
Ağaçlandrma ve
Rehabilitasyon
Rehberi

Kurak ve yar kurak bölgelerde yürütülecek ağaçlandrma ve erozyon
kontrolü çalşmalarna yol gösterme ve teknik destek sağlama amacyla ÇEM
ile FAO teşkilat işbirliği ile hazrlanmakta olan bir dokümandr.

(Guidelines for
Arid and semi-arid
area afforestation
and rehabilitation
works)
1247

Kurak, yar kurak
ve kuru alt nemli
alanlar

Kutup ve kutup alt bölgelerinin dşnda kalan ve yllk yağş miktarnn
evapotranspirasyon potansiyeline orannn 0.05 ile 0.65 arasnda olduğu
alanlar.

(Dry, semi-dry, dry
semi-humid lands)
1248

Kurak yl

Yağş veya akmn normalden daha düşük olduğu yl.

(Dry year)
1249

Kurakçl bitkiler
(Xerophytes)

1) Kurak koşullarda yetişen ve kuraklğn etkisini azaltan organlara (iğne
veya küçük etli yapraklar, derindeki stomalar, vb) sahip, kuraklğa dayankl
olan bitkiler. Bu bitkiler kurak geçen yaz aylarnda büyümelerini durdurur,
ancak su aldğnda ve su verildiğinde gelişmesini hzlandrr.
2) Yaprak özellikleri (diken, tüy, stoma, kutikula, vb.), kök sistemi (geniş
toprak hacmini kucaklayan, derine giden), gövde yaps (su depolama vb.)
özellikleri bakmndan kendi su ekonomisini düzenleyici şekilde gelişmiş ve
kurak çevrelere nispeten uyum sağlamş bitki.
3) Aşr derecede kuru topraklar veya toprak materyalleri üzerinde ya da
içinde yetişen bitkiler.
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Kurakçl orman
(Dry forest)

1251

Kuraklğa
dayankl bitki

Kurak koşullarda yetişen, yaz başlarndan itibaren alt tabakadaki otlarn
kuruduğu, verimliliği düşük, seyrek orman toplumu. İç Anadolu'daki meşe ve
karaçam ormanlar gibi.
Bkz. Kurakçl bitkiler.

(Drought resistant
plant)
1252

Kuraklk
(Aridity)

1253

Kuraklk endeksi
(Aridity index)

1254

Kuraklk erozyonu
(Arid erosion,
Drought erosion)

1255

Kuraklk
etkilerinin
azaltlmas
(mitigasyonu)

Yağşlarn kaydedilen normal düzeylerin önemli ölçüde altna düşmesi
sonucu hidrolojik dengenin ciddi şekilde bozulmas nedeniyle arazi ve
kaynak üretim sistemlerinin olumsuz olarak etkilenmesine yol açan doğal
olay.
Bir yerin ikliminin kuraklk derecesinin saysal göstergesi olup, su
yetersizliği sorunu yaşanan ve tarm ve hayvanclk için zorluk ve kst
oluşturan sahalarn ve bölgelerin belirlenmesinde kullanlr.
Kurak memleketlerde görülen bu erozyon şekli büyük ölçüde rüzgar etkisiyle
meydana gelmektedir. Kuraklk erozyonu çöl erozyonuna eşdeğer olup buzul
ve su erozyonundan farkldr.

Çölleşmeyle mücadeleyle ilgili olarak toplumun ve doğal sistemlerin
kuraklğa karş hassasiyetlerini azaltmak için kuraklğn önceden tahminiyle
ilişkin faaliyetler.

(Drought
mitigation)
1256

Kuraklk izleme
sistemi
(Türkiye)
(Drought
monitoring system
(Turkey)

Tarmsal Rekolte İzleme ve Tahmin Sistemi (TARİT), Gda Tarm ve
Hayvanclk Bakanlğnda, mevsimsel ve mevsim içi tarmsal rekolte tahmini
yapmak, kuraklğn izlenmesi için uygun verileri toplamak ve toplanan
verilerin balkanlğn ilgili birimlerince bir yönetim destek arac olarak
yararlanlmasn sağlamak amaçlaryla oluşturulmuştur.
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Kuraklk risk
yönetimi
(Drought risk
management)

1258

Kuraklktan
saknan bitkiler
(Drought avoiding
plants)

1259

Kuraklaşma
(Desiccation,
aridification)

1260

Kuraklk
etkilerinin
azaltlmas

Kuraklğn zararlar ve olumsuz potansiyel etkilerinin, önleyici, azaltc ve
mücadeleye hazrlayc faaliyetler ve tedbirlerle, azaltlmas veya giderilmesi
için benimsenen anlayş ve uygulama yöntemi.

Kurak dönemde hayatsal faaliyetini kesen ya da tohum halinde kalma
özelliğine sahip bitkiler. Bu bitkiler çöllerde yaygndr. Yllarca yağşn
düşmediği yerlerde ölmüş kütük halinde kalr, yağş düşer düşmez hayatsal
faaliyetlerine başlarlar. Ayrca kumlarn içindeki zrhl tohumlar yüzlerce yl
hayatiyetini kaybetmeden kalarak, yağş düştüğü zaman çimlenebilirler.
Bir bölgenin, yağş azalmas, orman tahribi, aşr ekim ve sulama veya diğer
iklimsel nedenlerden dolay tam bir su kaybna uğramas. Kuraklaşma akarsu
ve göllerin kurumas, bitki örtüsünün tahribi, yüzey toprağnn kayb, gibi ile
kendini belli eder.
Kuraklğn etkilerini ve hasarlarn atlatmayla ilgili çalşmalar.

(Mitigate the
effects of drought)
1261

Kuru arazi tarm
(Dryland farming)

1262

Kuru dere
(Ephemeral
stream, dry creek)

1263

Kuru duvar eşik
(Dry stone check
dam)

Az yağşl alanlarda bitkisel üretimin sulama yapmakszn, ancak mevcut
suyun korunmasna azami derecede özen gösterilerek gerçekleştirilmesi.
1) Yağşlar srasnda yatağnda su bulunan, diğer zamanlarda yatağ kuruyan
bir akarsu veya akarsu bölümü.
2) Kurak bir bölgede genellikle yüksek ve dik kenarl, seyrek yağşlardan
dolay çoğu zaman kuru ve devaml taban suyu seviyesine erişecek derinlikte
oyulmamş kanal veya oyuntu.
Harçsz olarak inşa edilen enine yaplardr. Fazla su taşmayan mecralarda,
küçük oyuntularda inşa edilirler. Kuru duvar eşikler, genel olarak su toplama
havzas 100 hektardan küçük olan derelerin (sel yarnts, sel dereciği)
slahnda kullanlr. Islah edilecek dere civarnda bol miktarda ve maksada
uygun, sağlam taş varsa sel yarntlarnn ve dereciklerinin kuru duvar
eşiklerle slah edilmesi uygun olur. Kullanlacak taşlarn mahallinde
bulunmas maliyet nedeniyle önemlidir. Yörede taşlarn olmamas halinde
daha ekonomik olan kafes tel eşik gibi başka metotlar düşünülmelidir. Kuru
duvar eşikler, genellikle 0.70 - 2.00 metre yüksekliğinde yaplr. Temel
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daha yüksek eşiklerin yaplmas tavsiye edilmez. Kuru duvar eşikler, dere
havzalarnn ve yarntlarn büyüklüğüne göre boyutlandrlr.
1264

Kuru kum
(Dry sand)

1265

Kuru ot

Su tutma kapasiteleri düşük olan, bariz bir toprak vasf meydana gelmemiş
kumlu birikintiler.
Yem olarak verilmek üzere kurutulmuş çayr otu. Kurumuş ot.

(Hay)
1266

Kuru tarm
(Dry farming)

1267

Kuru tarm arazisi
(Non-irrigated
arable land,
rainfed
agricultural land)

1268

Kurumun rolü
(teşkilatn rolü)

Az yağş alan bölgelerde sulama yaplmadan uygulanan tarm sistemi. Bu
tarm sistemi kurak ve yar kurak bölgelerde ve sahalarda yürütülür. Su
birikimi sağlamak üzere tarlalar iki ylda bir nadasa braklr.
Halen Devlet yatrmlar ile sulanmayan veya sulama projesi kapsamnda
olmayan, bitki su ihtiyacnn sadece doğal yağşlarla karşlanabildiği
araziler”.

Kurum ve kuruluşlarn bir proje ve programdaki rolünün tanm.

(Role of
organization)
1269

Kutup sistemleri
(Polar systems)

1270

Kuvars
(Quartz)

1271

Kültivar
(Cultivar)

Yüksek enlem bölgelerindeki ağaçsz bölgeler olup Arktik ve Antarktik
alanlar kapsar.

Doğada yaygn olarak bulunan minerallerden biri olan silisyum dioksit.
Granit gibi asit derinlik kayalarnn karakteristik minerali olan kuvars,
kimyasal ayrşmaya karş dirençli olup, tortul ve metamorfik kayaçlarn
içersinde bol miktarda bulunur. Ayrca kayalar arasndaki boşluklarda diğer
minerallerle birlikte karşk olarak da yer alr.
Doğal bir türden selektif slah suretiyle geliştirilen ve tarm yaplan bir bitki
varyetesi.
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1272

Kültivasyon
(tarm)

Ekim, dikim işlerini kapsayan faaliyet kolu.

(Cultivation)
1273

Kültür
(Culture)

1) Tarihi toplumsal gelişme süreci içinde yaratlan bütün maddi ve manevi
değerler ile bunlar oluşturmada, sonraki nesillere aktarmada kullanlan,
insann doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren
araçlarn bütünü.
2) Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin
bütünü.
3) Bireyin kazandğ bilgi.

1274.

Kültür bitkisi
(Cultivated plants)

1275.

Kültürel çeşitlilik

1276.

Kültürel ekoloji

Dünyann değişik yörelerindeki durumlara adapte olmay sağlayan beşeri
sosyal yaplar, inanç sistemleri ve stratejilerin değişkenliği ve çok çeşitliliği.
(Cultural diversity)
Lisan, kültürel çeşitliliğe iyi bir örnek olup, halen dünyada 6000'den fazla
lisan konuşulmaktadr.

(Cultural ecology)

1277.

Kültürel hizmetler
(Cultural services)

1278.

İnsan tarafndan düzenli olarak yetiştirilen, seleksiyon ve slah işlemleri
görmüş bitkiler.

Küresel arazi
bozulumu bilgi
sistemi
(Global Land
Degradation
Information
System (GLADIS))

İnsan toplumlarnda kültür ile doğal ortam arasndaki ilişkileri inceleyen bir
çalşma alan. Kültürel ekoloji ile ilgili iki farkl görüşten birine göre doğal
ortamn kültür üzerinde etkili olduğu, kültürün gelişmesinde ana rolü
oynadğna inanlmakta, diğerinde ise doğal ortam insann işlediği,
şekillendirdiği kabul edilmektedir.
İnsanlarn ekosistemden, ruhsal zenginleşme, bilişsel gelişme, tefekkür,
rekreasyon ve estetik deneyimler yoluyla elde ettikleri maddi olmayan
yararlar olup, bunlar arasnda örneğin bilgi sistemleri, sosyal ilişkiler ve
estetik değerler yer alr.
Farkl bilgi tabakalarnn birleştiren (kombine eden) GLADIS sistemi, arazi
bozulumu ile ilgili olarak alt farkl konuda bilgi sağlamaktadr. Bunlar: (i)
biyokütle; (ii) toprak; (iii) su; (iv) biyoçeşitlilik; (v) ekonomi ve (vi)
sosyal/kültürel alanlardr. Bu alanlardan her biri için haritalar ve ayrca alt
alann beraberce sentetik sunumunu sağlayan radar diyagramlar
hazrlanmştr.
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Küresel Çevre
Fonu (GEF)
(Global
Environment
Facility (GEF))

1280.

Küresel hidrolojik
döngü

1281.

Küresel snma

Suyun yer yüzeyinin üstünde ve altndaki devaml ve tekrar eden
hareketlerini tanmlar. Dünyada su kütlesinin miktarnn zaman içinde
oldukça sabit kalmasna karşn, suyun ana su rezervleri (buz, tatl su, tuzlu su,
(Global
atmosferik su) arasndaki dağlm iklim değişkenlerine bağl olarak
hydrological cycle)
değişiklik gösterir. Evaporasyonun fiziki süreçlerinde su, yoğunlaşma, yağş,
toprağa süzülme, yüzeysel ve toprak alt akş gibi oluşumlar vastasyla bir
rezerv ortamndan diğerine, örneğin akarsulardan denizlere, denizlerden
atmosfere hareket eder. Bu süreçte su sv, kat ve gaz gibi farkl yapsal
değişimlere uğrar. Su döngüsü, s değişikliklerine neden olan enerji değişimi
oluşturur. Örneğin, su buharlaştğnda çevresinden enerji çekmek suretiyle
ortamda snn düşmesine, yoğunlaştğnda ise enerji salarak ortamn
snmasna neden olur. Bu s değişimleri iklimi etkiler.

(Global warming)

1282.

1991 ylnda tesis edilen Küresel Çevre Fonu (GEF) gelişmekte olan ülkelere
çevre ile ilgili, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, uluslararas sular, ozon
tabakasnn delinmesi, arazi bozulumu, organik kirleticiler ve benzeri
konulardaki projeleri ve programlar için hibeler ve uygun koşullarda krediler
vastasyla finans desteği sağlamaktadr. GEF'in uygulayc kuruluşlar,
UNEP, UNDP ve Dünya Bankas'dr.

Küresel Kaynaklar
Bilgi Sistemi

Atmosferdeki belli gazlarn artmasyla dünya genelinde meydana gelen veya
gelecek olan scaklk artş. Yaklaşk son bir asrda dünya genelinde 0.85oC
scaklk artş meydana gelmiştir. Bu artşn 21. yüzylda da devam edeceği
beklenmektedir. Bu snmaya bağl olarak buzullarn erimesi ile deniz
seviyesinde yükselme, bitki örtüsünde değişme yağş rejimi ile iklim
kuşaklarnda yer değiştirme olabilecektir.
Birleşmiş Milletler Çevre Programnn (UNEP) çevresel değerlendirme
program için temel oluşturan bilgi sistemi.

(Global Resources
Information
Database (GRID))
1283.

Küresel
Mekanizma (KM)
(Global
Mechanism (GM))

BMÇMS'nin bir alt kuruluşu olan Küresel Mekanizma, gelişmekte olan taraf
ülkelere ciddi finansal kaynaklarn, teknoloji transferi, hibe veya uygun
koşullarda krediler şeklinde sağlanmas ile ilgili faaliyetleri yürütme ve
destekleme görevini yüklenmiştir. Mekanizma ayrca, iklim değişikliği
fonlar, mikro finans gibi yaratc finans kaynaklarndan destek temini ve
transferi için çalşmalar da yürütmektedir.
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Küresel ölçek

Dünyann tamamn kapsayan faaliyet alan.

(Global scale)
1285.

Küresel
Taksonomi
Girişimi

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferans tarafndan dünyadaki
taksonomik bilgi ve uzmanlk yetersizliğine karş gerçekleştirilen girişim.

(Global Taxonomy
Initiative)
1286.

Küreselleşme
(globalleşme)
(Globalization)

1) Dünyadaki ekonomiler ve toplumlar arasnda, özellikle ticaret, finansal
akmlar vastasyla ve kültür ve teknoloji transferleri ile artan bütünleşme
süreci. Küreselleşmenin, baz olumlu etkilerine ve katklarna karşn, gelişmiş
ülkelerin ticaret ve ekonomilerine hizmet etme ve kültürel farkllklar ve
zenginlikleri tehdit etme bakmlarndan ciddi tenkitlere maruz kalmaktadr.
2) Birtakm değerlerin dünya ölçüsünde ele alnp irdelenmesi ve
değerlendirilmesi. Günümüzde küreselleşme daha çok dünyann ekonomik
yapsnda oluşan değişim sürecini kapsamakta ve bilimsel, teknolojik ve
ekonomik yönden gelişmiş ülkelerin ürünlerinin dünya pazarlarna hakim
olmas amacna hizmet etmektedir.

1287.

Kütle hareketleri
(Mass movements)

1) Eğimli arazilerde, baz doğal ve yapay etkenler sonucu denge koşullar
bozulan topraklar ve diğer kat materyal yerçekiminin etkisi ile kütle halinde
harekete geçerek yer değiştirirler. Meyil durumuna, hidrolojik ve jeolojik
şartlara göre yerçekimi yamacn harekete geçmesi üzerinde etkisini
göstererek toprağn kitle halinde yer değiştirmesine sebep olur. Yamaç
akmasnn türleri; moloz hareketi, moloz akmalar, toprak ve çamur
hareketleri, taş ve kaya yuvarlanmalar, arazi kaymalardr.
2) Yer çekiminin etkisi ile yamaçlar veya eğimli alanlar boyunca hareket
eden kar, buz, kaya, çamur, toprak akmasn ve arazi kaymasn (heyelan)
kapsayan tüm taşnma olaylar.

1288.

Kyoto Protokolü
(Kyoto Protocol)

Montreal Protokolünü takiben Dünya'da sera gazlarnn etkisine ve doğann
tahribine bağl olarak muhtemel iklim değişmesini önlemek amacyla
Birleşmiş Milletler çats altnda 11 Aralk 1997 de yaplmş 27 maddeden
oluşan uluslararas sözleşme
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L
1289.

Lagün
(Lagoon)

1) Bir ky oku, kumul srt araclğ ile denizden tamamen veya ksmen
ayrlmş tuzlu veya acms suyun yer aldğ sğ ky gölü.
2) Atol içinde etraf çevrili su yüzeyi.

1290.

LANDSAT
(LANDSAT)

1291.

Lav
(Lava)

1292.

Liken
(Lichen)

1293.

Litosfer
(Lithosphere)

1294.

Lizimetre
(Lysimeter)

Dünyann etrafnda 12 km üstte dönen insansz uzay arac. Bu uydu
tarafndan alnan fotoğraflar yardmyla arazi kullanm, maden gibi doğal
kaynaklar, kirlilik, tarm alanlarnda hastalklar, bitki örtüsü gibi konularda
değerlendirmeler yaplmaktadr. Günümüzde çok sayda uydu her gün çeşitli
görüntüler almakta ve bilgi göndermektedir. Dünya etrafnda bir dönüşünü 18
günde tamamlayan uydular, yeşil, krmz ve iki kzlötesine ait dalga boylar
ile dünyadan görüntüler almaktadr. Bu bilgiler uzaktan alglama metotlar ile
değerlendirilir.
Dünyada kat kabuk tabakasnn altnda bulunan magmadan yüzeye çkarak
akan ve kabuk tabakasnda katlaşarak kalan volkanik malzeme. Bu ergimiş
bazik lavlar bazalt gibi krk ve zayf yerlerden çkarak kara üzerinde akar ve
soğuyarak katlaşr. Ayrca kabuk tabakasnn muhtelif derinliklerinde de
katlaşmaya uğrar. Kimyasal yönden lavlar; asit (kuvars miktar fazla), orta
derecede bazik (asitle bazik aras) ve aşr bazik (ultra bazik) olmak üzere
snflara ayrlr. Lavlar soğuma derecesine göre şekillenir.
Mantar (fungus), yeşil ve yeşil mavi alglerden oluşan çok yavaş büyüyen
organizma grubu. Düz ve yaprak şeklinde farkl boyutlarda bulunan likenler,
çplak sahalara, ağaç kütüklerine, soğuk bölgelere ve dağlarn yüksek
kesimlerine, kaya yüzeylerine ilk yerleşen canllardr.
Yumuşak ve eriyik halde olan manto katnn üzerinde yer alan dünyann kat
kabuğu, taş küre. Bu kat kabuk okyanuslarn altnda 4 km’den yüksek
dağlarn olduğu yerlerde 70 km’ye kadar çkar.
Zeminde suyun süzülmesini ölçmek ve drenaj yoluyla atlan eriyebilir
bileşenleri tayin etmekte kullanlan alet.
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Lös
(Loess)

1) Rüzgarlarn taşdğ ince materyalin birikmesi ile oluşan depo toprak.
Ancak lös oluşumu hakknda farkl görüşler de vardr. Bunlardan biri,
akarsularn taşdğ alüvyonlarn zamanla ayrşarak ince bir malzeme haline
geldiğidir. Diğeri ise periglasyal bölgelerde taşnan ince malzemenin
depolanmasyla oluştuğudur. Lös depolarnn en yaygn olduğu yerler Çin'in
kuzeydoğu
kesimi,
özellikle
Sar
Irmak
havzasdr.
2) Çok az veya hiç tabakalaşmas olmayan, rüzgarla savrulmuş silt veya siltli
kil. Löslerin açk renkleri, alt ksmndaki ince tabakalar, zerrelerinin sivri
köşeleri ve keskin kenarlar, porozite ve düzgün görünüşleri önemli
özellikleri arasndadr.

- 199 -

M
1296.

Madencilik
(Mining)

1297.

Maki
(Macquis, machia)

Yer kabuğunu oluşturan taş ve topraklarda metal, maden cevheri çkarma
işlemi. Maden bazen yüzeyden (açk madencilik), çoğu kez açlan galeri ve
ocaklardan (kapal madencilik) çkarlr.
1) Akdeniz iklim bölgesinde yetişen ağaççk ve çallarn oluşturduğu
genellikle herdemyeşil odunsu bitki toplumu. Kuraklğa dayankl olan maki
topluluğu az yağş alan bölgelerde özellikle Mora Yarmadas, Afrika’nn
kuzey kylar, İspanyann güney kesimi ve Akdeniz’deki adalarda primer
topluluk iken, Türkiye gibi yağş fazla olan Akdeniz iklim bölgesinde
sekonder topluluktur. Akdeniz iklim bölgesinde kzlçam ormanlarnn alt
katnda çal formunda bulunan maki, bu ormanlarn kesildiği ve yangnla yok
edildiği yerlerde primer bir topluluk olarak yaygnlaşr ve korunduğu
yerlerde ağaççk haline gelir. Maki üyelerinin çoğu sürgünden yetişir. Başlca
maki elemanlar arasnda kermez meşesi (Quercus coccifera), sandal
(Arbutus andrachne), kocayemiş (Arbutus unedo), sakz (Pistachio lentincus),
mersin (Mrytus communis), yabani zeytin (delice) (Olea europea), defne
(Laurus nobilis), akçakesme (Phyllyrea latifolia), keçiboğan (Calicotome
villosa), katrtrnağ (Spartium junceum), zakkum (Nerium oleander),
keçiboynuzu (Ceretonia siliqua), gibi yer alr.
2) Akdeniz ikliminin egemen olduğu alanlarda bulunan (mersin, fundalk,
sandal, mantar meşesi, prnal vb. bitkilerin dahil olduğu), çoğu çal ve
ağaççk formunda ve çoğunlukla her-dem yeşil bitki örtüsü.

1298.

Maki dşndaki çal Akdeniz iklimi etkisi dşnda kalan alanlarda yetişen çal ve ağaççk
ve ağaççklar
formundaki bitkiler (karaçal, badem, değişik türde meşelik, alç, ahlat, kadn
tuzluğu vb. türler).
(Non-maquis
shrubs and small
trees)

1299.

Makro besin
maddesi
(Macro nutrition)

1) Bitkilerin gelişmesi için gerekli olup bitkideki miktarlar 1 ppm'den fazla
olan kimyasal elementlerdir. Bu elementler toprağa ihtiyaç halinde gübreler
ve kireçleme materyali olarak verilirler. Burada makro terimi miktarn
fazlalğn ifade etmekte olup, elementin mutlak gerekliliği ile ilgili değildir.
2) Canllarn hayatlarn sürdürmeleri için bol miktarda almas gereken besin
maddeleri. Örneğin bitkiler için gerekli olan makro besinler, havadan alnan
karbon, hidrojen, oksijen ile toprak ve kayalardan sağlanan kalsiyum, azot
bileşikleri, potasyum, fosfor, magnezyum ve kükürttür.
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Makro fauna

Kurtlar ve omurgallar gibi 1000 mikrondan büyük hayvanlar.

(Macro fauna)
1301.

Makro iklim

Geniş alanlar etkisi altna alan iklim. Akdeniz iklimi, tropikal iklim gibi.

(Macro climate)
1302.

Makro yap
(Macro structure)

1303.

Maksimum su
tutma kapasitesi

Toprak maddelerine ait mineral bileşiklerin tam olarak belirli bir tipte diziliş
sağladğ toprak yaps.
1 cm yükseklikte olup, alt yüzeyi ile temas halinde olan açk su yüzeyi ile
denge durumunda bulunan bir toprağn ortalama nem içeriği.

(Maximum water
holding capacity)
1304.

Maksimum
sürdürülebilir
hasla

Bkz. En yüksek sürdürülebilir üretim.

(Maximum
sustainable yield)
1305.

Maksimum taşkn
(Maximum flood)

1306.

Malç
(Mulch)

1307.

Malçlama
(Mulching)

1308.

Maliyet analizi
(Cost analysis)

Belirli bir periyot süresince bir akarsuyun bir kesitinde rasat edilen
taşknlarn en büyüğü.
Yaprak, dal, bitkilerin hasattan sonra toprak üzerinde kalan ksmlarndan
oluşan organik kalnt. Bunlar toprak yüzeyini örterek toprağ erozyona karş
korur.
Toprağ ve bitki köklerini, yağmur damlas etkisi, kaymak tabakas
bağlamas, donma, buharlaşma, gibi etkenlerden korumak amacyla, saman,
testere talaş, plastik levha ve gevşek toprak gibi materyallerin toprak
yüzeyine yaylmas.
Ana yatrm projelerinde yaplan ekonomik değerlendirme, Her türlü
yatrmlar harcanacak parann geri dönüşümünü sağlamak amacyla
ekonomik analize tabi tutulur. Doğru ve kapsaml olarak yaplan analizlerde
yatrm sahibinin kazanc yannda halkn (toplumun) yarar da dikkate alnr.

- 201 1309

Maliyet etkenlik
analizi
(Cost-effectiveness
analysis)

1310

Maliyet-fayda
analizi
(Cost-benefit
analysis)

1311

1312

Mantar

1) Belli bir amac gerçekleştirmek için en düşük maliyet seçeneğini
belirlemeye yönelik analiz.
2) Belirlenmiş bir amaca ulaşmak için var olan seçeneklerin (izlenebilecek
alternatif yollarn) maliyetlerinin karşlaştrlmas, en uygun olannn
belirlenmesi.
Bir proje veya plann fizibilitesinin (uygulanabilirliğinin), maliyet ve
faydalarnn hesaplanmas ve mukayesesi suretiyle belirlenmesi için
tasarlanmş olan ve kullanlan bir yöntem.

(Fungi)

Toprak oluşumu ve organik maddenin parçalanmasnda önemli rol oynayan
basit yapl bitkisel canl. Klorofil içermeyen bu canllar, fotosentez yapamaz
ve bitkilerin odunsu dokularnda yaşayarak onlarn ayrşmasn ve toprağn
organik madde yönünden zenginleşmesini sağlar.

Mantki çerçeve
analizi

Proje amaçlar ve faaliyetleri ile bunlarn gerçekleştirilmeleriyle ilgili çktlar
ve ölçülebilir göstergeleri kapsayan bir proje planlama yaklaşm (arac).

(logical framework
analysis, logframe
approach)
1313

Marjinal değer
(Marginal values)

1314

Marjinal tarm
arazi
(Marginal
agricultural land)

Bir kaynağn miktarndaki artan değişiklik nedeniyle değerinde meydana
gelen değişimdir.

1) Düşük toprak verimliliği, ulaşlma güçlüğü, krlganlk ve heterojenlik
özelliklerini taşyan alanlardr. Bu özellikleri dşnda, marjinal alanlar daha
önce marjinal olmayan arazilerin bozuluma uğramas veya daha önce sfr
kullanm değerine sahip alanlarn bir derece slah nedenleri ile de
oluşabilirler.
2) Toprak ve topoğrafik snrlamalar nedeniyle üzerinde sadece geleneksel
toprak işlemeli tarmn yapldğ araziler.

1315

Marn
(Marl)

1) Genellikle yar yarya kil ve kireç (kalsiyum karbonat)in karşmndan
oluşmuş nemli iken yumuşak, kuru iken sert olan pekişmemiş tortul kaya.
2) Kum, kil, organik madde ve diğer materyallerle karşmş, kalsiyum
karbonatn çoğunluğunu oluşturduğu yumuşak bir toprak depoziti.
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Masif
(Massif)

1317

Maximum scaklk
(bitki)

Nispeten yeknesak özelliğe sahip ve snrlar iyi belirlenen metamorfik
kayalardan oluşmuş ser kütle. Fransa'da Massif Central, Türkiye'de İç
Anadolu’da Krşehir ve Bat Anadolu’da Menderes masifleri gibi.
Bir bitkinin büyümesinin devam edebildiği en yüksek scaklk.

(Maximum
temperature
(plant))
1318

Mecra erozyonu
(Stream erosion)

1) Akarsularn yataklarn ve kylarn aşndrmas. Akarsularn tabann
aşndrmas veya oymas ile akarsu yatak erozyonu, akarsularn kenarlarna
yaptğ aşndrma ile de akarsu ky erozyonu oluşur. Bir başka ifade ile
akarsu veya dere yataklarnda ky ve taban oyulmalarnn ve şev
göçmelerinin meydana geldiği yatak veya ky erozyonu mecra erozyonu
olarak değerlendirilir.
2) Doğal ya da yapay bir sulama kanalnn tabannda ve kylarnda akarsular
tarafndan meydana getirilen aşndrma ve taşnma.

1319

Medya ürünleri
(Media products)

1320

Mega ekosistemler
(Mega ecosystems)

1321

Mekanik erozyon
(Mechanical
erosion)

1322

Mekanik önlemler
(Mechanical
measures)

Radyo, televizyon programlar (dokümanter programlar, gibi), gazete ve
dergi makaleleri, gibi ürünler.
Egemen yaşam ortamlarnn ölçüt olarak alndğ ekosistem snflamalarnda
en büyük birime verilen ad. Ekosistemlerin yapsnda rol oynayan temel
faktörler itibariyle temel ortamlar: (i) sular; (ii) karalar ve (iii) insan etkisinin
egemen olduğu ortamlar olarak üçe ayrlr. Bu üç temel faktöre göre mega
ekosistemler alt gruplara ayrlmakta olup bunlar: (i) deniz ekosistemleri; (ii)
göl ekosistemleri; (iii) yar-karasal ekosistemler; (iv) karasal ekosistemler ve
(v) kentsel-endüstriyel ekosistemlerdir.
Kimyasal olaylar olmakszn oluşan aşnma. Buna örnek olarak, scaklk
değişmeleri ile kayann parçalanmas, akarsu yatağnda taşnan kat
parçacklarn çarpma etkisi ile aşnmas (korozyon) verilebilir.
Yamaçlarda ve oyuntularda erozyonuna karş uygulanan önlemler ile
koruyucu ve saptrc tesisler ve erken uyar sistemlerini kapsar.
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Melez (hibrit)
(Hybrid)

1324

Menderes
(Meander)

1325

Mera
(Rangeland,
pasture,
grassland)

Genetik bakmdan yakn akraba olan, fakat değişik karakterlere sahip
bulunan (rk, varyete, tür, cins) iki biyotipin seksüel birleşmesinden oluşan
bireylerdir. Örneğin yerli ve Amerikan karakavaklarnn döllenmesi ile elde
edilen melez karakavak klonlar.
Düz bir alan veya ova üzerinde oluşmuş dairevi şekilde büklümlü bir drenaj
modeli. Suyun akm hzna bağl olarak menderesin konkav (iç bükey)
tarafnda yanal erozyon, konveks (dş bükey) tarafnda ise birikme oluşur.
1) Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden veya müştereken
hayvanlarn otlatmalar ve otundan yararlanmalar için tahsis edilen arazi.
2) Hayvanlarn otlatlmas ve otundan yararlanlmas için tahsis edilen veya
kadimden beri bu amaçla kullanlan yer.
3) Hayvanlar tarafndan otlanan, üzerinde tabii olarak teşekkül etmiş bir
vejetasyon taşyan ve genel olarak yetişme şartlarnn elverişli olmamas
sebebiyle diğer tarmsal bitkilerin istihsali yaplmayan geniş sahalar.

1326

Mera Bilgi Sistemi
Geliştirme Projesi
– MERBİS
(Pasture
Information
System
Development
Project)

1327

Mera durumu
(Pasture status)

1328

Mera slah
(Pasture
improvement)

Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanlğ Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
tarafndan hazrlanan Mera Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi ile hayvanclk
sektörünün altyapsn oluşturan mera, yaylak, kşlak, otlak ve umuma ait
çayr alanlarnn grafiksel ve sözel verilerinin bilgisayar ortamna aktarlarak
sorgulanabilir, raporlanabilir bir konuma getirilmesi ve bu kapsamda gerek
masaüstü gerekse internet ortamnda Türkiye’nin tamamnda il, ilçe ve
köylerdeki mera parsellerinin raporlama, sorgulamasnn yaplabilmesi,
oluşturulan verilerin yaynlanmas, gelişimlerinin izlenmesi ve Avrupa
Birliği sürecinde uyum ortamnn yaratlmas hedeflenmiştir. Mera Bilgi
Sistemi ile köyler baznda tahsis edilmiş mera bilgilerine ve hayvan varlğ
bilgilerine ulaşlabilinirken, arazi temeline dayanan tarmsal desteklemelere,
tarmsal üretim ve ürün planlamalarna altyap oluşturmaktadr.
Belirli bir mera kesimindeki iklim ve toprak koşullar altnda yetişmesi
mümkün olan, en yüksek, en verimli ve en besleyici bitkilerden oluşan
(klimaks) bitki örtüsünün kyaslamas olarak tanmlanr. Bir başka deyimle,
belirli bir mera kesimi için ideal olan bitki örtüsüne göre, vejetasyonun
bugünkü hali.
1) Merann yem potansiyelini geliştirmek ve meradan faydalanan hayvanlarn
yararlanmasn kolaylaştrmak için mera üzerinde özel işlemlerin
uygulanmas ve bu amaçla baz tesislerin kurulmasdr. Bu sebeple mera
slah ile mera yönetimi beraberce yürütülmelidir. Mera slahnn ilk şart
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slahna başlanmamaldr. Çünkü mera slah ile elde edilen gelişmeler
düzensiz otlatma ile elden çkar. Bu sebeple mera slah ile mera yönetimi
beraberce yürütülmelidir.
2) Meralar, yaylaklar ve kşlaklar ile umuma ait çayr ve otlaklar yem verimi
ve kalite yönünden yükseltmek için sulama, gübreleme, zararl ot mücadelesi,
tohumlama ve benzeri biyolojik tekniklerle birlikte, otlatmay kolaylaştrma,
toprak ve su muhafazas amaçl çeşitli fiziksel ve teknik tedbirlerin alnmas
ve uygulanmas.
1329

Mera taşma
kapasitesi

Bkz. Otlatma kapasitesi.

(Pasture carrying
capacity)
1330

Mera toprağ
(Pasture soil)

1331

Mera yönetimi
(Pasture
management)

Serin-lk ve nemli-yar nemli iklimlerde, çayr ve saz vejetasyonu altnda
oluşan, humusça zengin, koyu kahverengi veya siyah, 30-60 cm aşağda
grimsi ve pas lekeli bir tabakaya dönüşen bir profile sahip toprak.
1) Merada, su, toprak, vejetasyon ve yaban hayat dengesini bozmadan,
meralarda maksimum hayvansal üretimi sağlama sanatna “mera yönetimi”
denilmektedir. Yani, merada otlatma kapasitesine uygun sayda hayvan ile
otlatlma, otlatma mevsimi süresi içerisinde otlatlma ve otlatmann üniform
şeklinde yaplmas ile merann ürettiği yem tipine uygun otlatlma esasna
dayanr.
2) Besleme değeri yüksek lezzetli doğal yem bitkilerini merada uzun müddet
muhafaza etmek ve zararl ot ve çallar uzaklaştrrken baklagillerin ve arzu
edilen diğer ot türlerinin büyümesini teşvik etmek amacyla uygulanan iş ve
işlemler.

1332

Meşcere (bük)
(Stand)

1) Tür bileşimi, gelişim, yaş ve yap bakmndan tekdüzelik gösteren ve
etrafndaki diğer ağaç toplumlarndan belirgin şekilde ayrlabilen, yerel iklim
oluşturacak derecede yaylşa sahip, karşlkl olarak birbirlerini etkileyen ve
genellikle bir hektardan daha fazla alan kaplayan ağaç topluluğu, orman
bölümü.
2) Yaş, ağaç türü kombinasyonu, büyüme ya da tesis şekli, bunlarn hepsi
veya bir ksm ile çevresinden ayrlan orman parças.

1333

Metabolizma
(Metabolism)

Yaşayan organizmalarda meydana gelen kimyasal olaylarn tamam
(gdalarn hazm ve bileşiklerinin sentezini de kapsar).
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Metamorf kayaç
(Metamorphic
rock)

1) Scaklk ve basncn birlikte etkisi ile büyük ölçüde değişime uğramş ve
önceki koşullarnda farkllaşma olmuş kaya. Örnek olarak, mermerler kireç
taşlarndan, gnayslar granitten oluşmuş metamorfik kayaçlardr.
2) Çoğunlukla büyük bir s veya basnç altnda, bazen hem s hem basncn
beraber etkilemeleriyle, ya belirli olarak şekil bozulmalarna uğramş, ya da,
killerde olduğu gibi, sadece tanelerin dizilişi değişmiş, ya mermerlerde
olduğu gibi kendilerini meydana getiren mineralleri büyük s ve basnçla
kristalleşmiş, ya da dolomitlerde olduğu gibi sularda erimiş başka maddelerin
kayalara szmasyla bileşimlerine kristal halinde mineraller eklenmiş bulunan
volkanik veya tortul kayalar.

1335

Metamorfik su

Metamorfizma srasnda kayaçlardan dşarya atlmş su.

(Metamorphic
water)
1336

Metan
(Methane)

1337

Meteoroloji
(Meteorology)

1338

Meteorolojik
kuraklk
(Meteorological
drought)

1339

Metodoloji
(yöntem bilimi)
(Methodology)

1340

Metrik
(Metric)

1341

Mevcut en iyi
teknik
(Best available
technique)

Bitki, hayvan atklar, petrol, kömür gibi maddelerin parçalanmas ile oluşan
bir hidrokarbon molekülü.
Atmosferin katlarn, atmosferde meydana gelen olaylar inceleyen ve yağş,
scaklk, bulutluluk, basnç, gibi konularda rasatla hava tahmini yapan bilim
dal.
Kuraklk süresi ve kuraklk derecesi temelinde tanmlanan meteorolojik
kuraklk, yağş, nem ve scaklk gibi iklim verilerinin en yüksek, en düşük
veya ortalama değerlerine göre yorumlanmas esasna dayanmaktadr.

Belirli bir alanda kullanlan bütün metotlar; geniş anlam ile metotlarn bilim
ve felsefesi olarak açklanabilir. Metodolojinin ilgi alanna giren konular
metotlarn
temellendirilmesini,
karşlaştrlmasn,
eşleştirilmesini,
değerlendirmesini, geliştirilmesini ve yeni metotlarn araştrlmasn
kapsamaktadr.
Bir göstergenin ölçülmesi ve elde edilen değerlerin yorumu için kullanlan
pratik usuller seti.
Çevresel etkileri kstl olan, en etkin ve gelişmiş teknik.
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Mevcut erozyon
riski

Mevcut arazi kullanm ve bitki örtüsü koşullar altndaki erozyon riskidir.

(Current erosion
risk)
1343

Mevsimlik göç

Yln belli dönemlerinde çalşmak için yaplan göç.

(Seasonal
migration)
1344

Mevsimsel otlatma
(Seasonal grazing)

1345

Meyilli seki teras
(Sloping bench
terrace)

1346

Meyilli teras

Belli bir arazi üzerinde hayvanlarn yln sadece belirli bir bölümünde
otlatlmas. Bu uygulama, otlatlmayan arazi bölümünün dinlenmesi ve
üzerinde yeni yem bitkilerinin gelişmesi imkann sağlar.
İki ucu arasnda kot fark olmayan fakat sekinin arka tarafndan ön tarafna
doğru ölçülebilir bir meyil ihtiva eden bir teras tipi.

Teras boyunca sabit veya değişen bir meyle sahip olan teras tipi.

(Graded terrace)
1347

Mezofit
(Mesophyte)

1348

Mezofitik bitki
örtüsü

Scaklğn ve yağşn orta derecede olduğu lman bölgelerde yetişen bitki.
Karadeniz bölgesindeki geniş yaprakl ormanlar gibi.

Büyümeleri için aşr derecedeki nemlilik ve kuraklktan hoşlanmayan
bitkiler.

(Mesophytic
vegetation)
1349

Mika
(Mica)

1350

Mikoriza
(Mycorrhiza)

Şeffaf mineraller grubu. Susuz alüminyum silikat. Mika, granit gibi asit
derinlik kayalar, metamorfik kayalar ile bunlardan hasl olan tortullarda
yaygndr. Mikalar çeşitli bileşim ve renklerdedir. Mika, kilin
metamorfizmaya uğramasyla da oluşur.
Baz bitkilerin kökleriyle ortak yaşam (simbioz) ilişkisi geliştirmiş olan ve
bitkinin asalağ değil, destekçisi durumundaki mantarlardr. Kelime olarak
mantar kök anlamna gelir. Mikorizal mantar bitki kökünün korteksine
(kabuğuna) yerleştikten sonra korteks içine hiflerini (mantar ipliği) salarak iç

- 207 ortamn bir parças olmaktadr. İçeride ve dşarda hzla gelişen hifler
dşardan içeriye su ve mineral madde, içerden dşarya da organik madde
sağlamaktadrlar. Bu ortak yaşam, doğas gereği çok aktif olup ekosistemde
besin döngüsü ve bitki canllğnn devamn sağlamaktadr. Mikorizalarn
bitkiye sağladğ avantaj topraktaki besin elementlerinden daha etkin bir
şekilde faydalanma, bitkinin mikorizaya sağladğ avantaj ise ona yaşam
ortam ve tutunma yüzeyi sağlamasdr. Mikorizal faaliyet için çevresel s ve
nem, havalanma, şk, organik madde varlğ gibi faktörler önemlidir.
1351

Mikro besin
maddesi
(Micro nutrient)

1352

Mikro iklim
(Microclimate)

1353

Mikroorganizma
(Micro-organism)

1354

Mikro rölyef
(Micro relief)

1355

Mikrobasen (ocak
şeklinde teras)
(Microbasin)

1356

Mikro finans
(Microfinance)

1357

Mikrofauna
(Microfauna)

Bitkilerin gelişmeleri için 1 ppm'den daha az miktarlarna gerek duyulan
kimyasal elementlerdir. Örneğin B, C, Cu, Fe, Mn ve Zn mikro elementlerdir.
Burada mikro terimi kullanlan miktar ifade etmektedir. Mutlak gereklilik ile
ilgili değildir.
Yeryüzü şekillerinin etkisinden dolay küçük bir sahada hüküm süren iklim.
Bir çukur saha, derin bir vadi, çevresine göre yağş ve scaklk yönünden
farkl olduğundan bir mikro iklim (mikro klima) oluşturur. Bir vadinin alt
ksm ile yamaçlar arasnda hüküm süren iklim buna örnektir.
Bakteri, fungi, protozoa, mikroskobik alg ve virüs gibi çplak gözle
görülmeyen, ancak mikroskop altnda tanmlanabilen çok küçük
organizmalar.
Topografyadaki küçük boyutlu mahalli dalgalanmalar olup, tümseklerin
yüksekliği genellikle 30-100 cm kadardr.

Yağşn bitki gelişmesi için bir snr oluşturduğu alanlarda ağaç veya diğer
ürün bitkilerinin dikimi için, yarm ay veya tam ay şeklinde kazlarak
oluşturulan ve su tutumunun artmasna katk sağlamas amaçlanan küçük
havza (ocak).
Yoksul ve düşük gelirli ailelere, mini yatrmlar için avans, borç, para
transferi, sigorta hizmetleri gibi şeklinde sağlanan finans desteği.

Gözle görülmeyecek kadar (200 mikrondan) küçük, bakteri gibi canllardan
oluşan hayvan.
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Mikroflora
(Microflora)

1359

Mikrohavza
(Micro-catchment)

Aktonomiset dahil, bakteri, mantar, alg ve virüslerden oluşan bitkisel kökenli
canl.

1) Yüzey veya yüzey-alt akşlarla belirli bir drenaj sistemini (rmak, nehir
veya göl) besleyen en küçük hidrolojik birimdir.
2) Daha geniş bir su havzas içinde yer alan ve onu oluşturan küçük
havzalardr. Alanlar birkaç ha ile 5.000-10.000 ha arasnda değişebilir.

1360

Mikroorganizma
(Microorganism)

1361

Miks eşik
(Mixed sill)

1362

Mil (toz)
(Silt)

1363

Milenyum
ekosistem
değerlendirmesi

Bakteri, fungi, protozoa, mikroskobik alg ve virüs gibi çplak gözle
görülmeyen, ancak mikroskop altnda tanm yaplabilen çok küçük
organizmalar.
Sel deresinin yan kollarnda devam eden taban ve şev oyulmalarn önlemek
için yaplan üst sra taşlar çimento harçl olan, ön ve arka yüzeyleri harçla
derzlenen taş duvar. Kuru duvar eşiklerin yeterli olmayacağ daha derin veya
geniş oyuntularn (Q max=15-20 m3/sn taşkn debileri bulunan oyuntu ve yan
derelerin) tahkiminde miks eşikler kullanlr. Miks eşikler, sel deresinin yan
kollarnda, taban ve yan oyulmalarnn devam ettiği oyuntularda harçl kagir
ve kuru olarak inşa edilir. Üst sra taşlar 250 doz çimento harçla örülür. Ön
ve arka yüzleri harçla derz yaplr. Çok dik yamaçlardaki eşikler merdiven
basamaklar gibi birbirini takip edecek şekilde inşa edilmelidir.
0.05 ile 0.002 mm arasnda ekivalen çapa sahip toprak tanelerinden oluşan,
kum ile kil arasndaki tortul tane. Toprak bünyesini oluşturan önemli
maddelerden biridir. Mil, akarsu ve rüzgarlar tarafndan kolayca taşnr ve bu
nedenle tortullar içersinde yaygn olarak bulunur.

Ekosistem değişikliğinin insanlarn refah üzerindeki etkileri ve bu
değişiklilerle mücadele konusunda karar vericilerin ve toplumun bilimsel
bilgi ihtiyaçlarn karşlamak amacyla geliştirilmiş bir uluslararas çalşma
programdr. Bu program Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafndan 2001
(Millennium
yl Mart aynda başlatlmş ve 2005 ylnda tamamlanmştr. Ekosistem
ecosystem
değerlendirmesinin sonuçlar ve önerileri Biyolojik Çeşitlilik, Çölleşmeyle
assessment (MEA))
Mücadele, Sulak Alanlarn Korunmas (Ramsar), ve Göçeden Kuşlar
sözleşmelerinin değerlendirme ihtiyaçlarnn karşlanmasna katk sağlayacak
sivil toplum kuruluşlarnca yararlanlabilecektir. Yararl bulunduğu takdirde
benzer değerlendirmelerin her 5-10 ylda bir ulusal ve bölgesel düzeylerde de
gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
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Milenyum
kalknma hedefleri
(Millennium
development goals
(MDGs))

1) Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafndan 2000 ylnda imzalanan
Milenyum Kalknma Amaçlar (MKA) insanlarn refahnn, yoksulluk, çocuk
ve anne ölümlerinin azaltlmas, herkes için eğitim imkan sağlanmas,
hastalklarn kontrolü ve yönetimi, cinsiyet ayrmclğnn engellenmesi,
sürdürülebilir kalknmann güvence altna alnmas ve küresel ortaklğn tesisi
suretiyle artrlmasn hedefler.
2) Yoksulluğun azaltlmasna yönelik olarak, milenyum zirvesinde tespit
edilmiş bulunan, sekiz amaç ve bunlarla ilgili hedeflerden oluşan bir set.

1365

Millenme
(Siltation)

1366

Milli gelir
(National income)

1367

Milli park
(National park)

1368

Mineral
(Mineral)

1369

1370

Mineral toprak

Millerin birikmesiyle oluşan depolanma. Millenme, sellerin yayldğ taşkn
veya alüvyal ovalarda meydana gelir. Akarsu ve sellerin taşdğ ince
malzemeler çukurluklar ve sğ sular doldurarak kara haline dönüştürür.
Barajlarda ve göllerde meydana gelen millenme su taşma kapasitesini
düşürür.
Amortisman giderleri düşülmeden bir ülkede bir ylda üretilen tüm mal ve
hizmetlerden elde edilen gelirin tümü. Bunun nüfusa bölünmesi ile fert
başna düşen milli gelir bulunur. Bu veri ülkeler arasnda ekonomik
gelişmişlik düzeyinin göreceli olarak mukayesesinde kullanlr. Gayrisafi
milli gelir (gross national income) ise uluslararas yatrmlardan sağlanan kar
ve zararn da milli gelire ilave edilmesiyle belirlenir.
Bilimsel ve estetik bakmndan, milli ve milletleraras ender bulunan tabii ve
kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarna sahip
tabiat parçalar.
Organik olmayan ve doğal olarak topraktan alnan homojen bileşimli
cisimler.

(Mineral soil)

Esas itibariyle mineral maddelerden oluşan ve özellikle bu maddeler
tarafndan tayin edilen bir topraktr. Genellikle %20'den az organik madde
içermektedir. Ancak 30 cm kalnlğa kadar varan bir organik yüzey katmann
içerebilir.

Minimum scaklk
(bitki)

Belirli bir alşma devresinden sonra bitkilerin bozulma göstermeksizin
büyümesine devam edeceği en düşük scaklk.

(Minimum
temperature
(plant))
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Misyon (bir
Bir kuruluşun varlk sebebidir Kuruluşun ne yaptğn, nasl yaptğn ve
kurumun misyonu) kimin için yaptğn açkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan
dokümannn diğer ksmlarna da temel oluşturur. Misyon bildirimi,
(Mission)
kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye
kavramdr. Misyon bildirimi özlü, açk ve çarpc şekilde ifade edilir,
hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacn tanmlar, kuruluşun hizmet
sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtir, kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya
ürünleri tanmlar.

1372

Mitigasyon
(ekosistem için)
(Mitigation (for
ecosystem))

1373

Modernizasyon
(Modernization)

Ekosistemlerin olumsuz veya sürdürülebilir olmayan kullanmlarn
azaltmak, sürdürülebilir uygulamalar geliştirmek amacyla uygulanan insan
müdahalesi (faaliyeti).

1) Genellikle güncel düşünce, teknoloji ve isteklere göre üretimde
değişikliklerin yaplmas, işletme ve üretimin günün koşullarna göre
düzenlenmesi.
2) Toplumsal açdan günümüz koşullarna göre toplumda eğitim ve sosyal
hizmetlerin daha etkin hale gelmesi, devlete ait işlemlerin daha etkili ve etkin
bir biçimde yürütülmesi.

1374

Molekül
(Molecule)

1375

Moloz akmalar
(Debris flows)

1376

Moloz hareketi

Kimyasal bağla iki veya daha fazla atomun birbirine bağlanmas ile oluşmuş,
elektriksel olarak nötr olan atomlar topluluğu. Molekül, bir bileşiğin
kendisiyle ayn kimyasal özellikleri taşyan en küçük parçasdr. Bir molekül,
ayn elementin atomlarndan oluştuğu gibi farkl elementlerin atomlarndan
da oluşabilir.
Daha çok gevşek molozlarn bulunduğu dağ yamaçlarnda, yağş sularnn
kolayca szdğ yerlerde, sağanak yağşlarda molozlarn, ani oluşan sel sular
ile hzl bir şekilde aşağ doğru hareket etmesine moloz akmas denir.
Özellikle kayalk alanlardaki fiziki ayrşma ile ortaya çkan ve ormann üst
snr üzerindeki birikmiş taş ve kaya parçalarndan oluşan moloz birikintileri
olan yerlerde çok şiddetli yağşlardan sonra meydana gelen seller dere
yataklarnda moloz akmalarna neden olur. Taşnan molozun tane boyutlar
büyük taş, kaya ve çakllardan kuma kadar değişebilir. Bu tür akmalar
yollara, ziraat arazilerine ve diğer tesislere zarar verirler.

Özellikle permeabilitenin yüksek ve hacim değişmelerinin fazla olduğu dik
yamaçlarda aralarndaki bağlantlar azalmş taneciklerin oluşturduğu
(Debris movement)
birikintilerin yamaçtan aşağya doğru hareketi. Bu hareketin hz gözle fark
edilemeyecek kadar düşüktür. Birikintinin içine szan sular kş aylarnda
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çözülme, genişleme ve büzülme hareketlerini meydana getirir. Bu hareketler
sonucu tanecikler yerçekiminin etkisi ile aşağ doğru kayarlar.
1377

Moloz konisi

Bkz. Birikinti konisi.

(Debris cone)
1378

Moloz toprak

Bkz. Kolüvyal toprak.

(Colluvial soil)
1379

Moloz taş

7.5-25 cm arasnda çapa sahip olan kaya ve mineral parçalar.

(Cobblestone)

1380

Mono kültür
(Monoculture)

1381

Morfolojik
değişim

Bir tarmsal alanda belli bir ürün yetiştirilmesi veya üretimi. Ormanclkta tek
tür ile oluşturulan ağaçlandrma ormanlar da mono kültür örneğidir.

Beslenme, iklim koşullar ve benzeri faktörlerin etkisiyle, canllarn dş
görünümünde meydana gelen, ancak kaltmsal olmayan değişimler.

(Morphological
modification)
1382

Muhafaza değeri
(koruma değeri)

Çevresel kaynaklarn muhafazasnn toplum açsndan değeri.

(Conservation
value)
1383

Muhafaza orman
(Conservation
forest)

1384

Tamamen veya ksmen ağaçlarla örtülü, odun istihsali ve hayvan
otlatmasndan ziyade toprak ve su muhafazasna yarayan bir saha.

Mukavemetsizlik
İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karş bir toplumun, popülasyonun,
(iklim
türün, ekosistemin, bölgenin, tarmsal sistemin veya diğer varlklarn
değişikliğine karş) hassaslk ve karş koyamama derecesi.
(Vulnerability
(against climate
change))
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Muson
(Monsoon)

1386

Mutasyon
(Mutation)

Bir mevsimde yağşlarn birdenbire başladğ iklim tipi. Bu iklim tipi, bat ve
doğu Afrika, Kuzey Avustralya, Şili, İspanya ve özellikle Güneydoğu
Asya'da görülür. Okyanus ile karalarn farkl snmas hava kütlelerinin
akmn etkilemekte, buna bağl olarak mevsimlere göre yağş miktarnda
önemli değişiklikler olmaktadr.
1) Bir canlnn veya bir hücrenin kaltm öğelerinde meydana gelen kaltmsal
olarak aktarlabilir değişim olup, canlnn fizyolojik ve morfolojik
karakteristiklerinden tannr.
2) Bir organizmann yap ve genetik materyal miktarnda değişme, gen ve
kromozomlarda meydana gelen yapsal değişme. Mutasyon, bireyin ana ve
babasndan geçen farkl genetik kombinasyonlar ile dş etkilerden
kaynaklanr. Mutasyonda organizma hücrelerindeki kromozomlarn DNA
miktar ve yapsnda değişmeler meydana gelir. DNA moleküllerinin
yapsnda oluşan değişime gen mutasyonu, kromozom miktarndaki
değişmelere ise kromozom mutasyonu denir.

1387

Mutlak asgari
scaklk

Belli bir zaman (ay, yl gibi) içersinde kaydedilen en düşük scaklk.

(Absolute
minimum
temperature)
1388

Mutlak azami
scaklk

Belli bir zaman (ay, yl gibi) içersinde kaydedilen en yüksek scaklk.

(Absolute
maximum
temperature)
1389

Mutlak nem
(Absolute
humidity)

1390.

Mutlak scaklk
(Absolute
temperature)

Bir m3 havada bulunan su buhar miktarnn gram olarak ifadesi. Havada
bulunan nem miktarn havann scaklk ve basnc tayin eder. Yükseklere
doğru hava basncnn ve scaklğnn azalmasna bağl olarak havadaki nem
miktar da sürekli düşer.
Kelvin scaklk skalasnda mutlak sfra (00K)'a tekabül eden -2730C'daki
scaklktr. Bu scaklktaki tüm cisimlerde molekül titreşimi durduğundan
scaklk yaylmas meydana gelmez.
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1391.

Mutlak tarm
arazisi (bitkisel
üretim için)
(Absolute
agricultural land)

1392.

Mutlak yoksulluk
(Absolute poverty)

1393.

Mutlak yoksulluk
snr
(Absolute poverty
line)

1394.

Mülkiyet haklar
(kullanm haklar)

Toprağn fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre
ortalamasnda ürün alnabilmesi için snrlayc olmayan, topoğrafik
snrlamalar yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi
bulunan, hâlihazr tarmsal üretimde kullanlan veya bu amaçla kullanma
elverişli olan araziler.

Yaşamn devam için gerekli minimum ihtiyaçlarn karşlanmasnn mümkün
olmadğ yoksulluk derecesi.

Bir ailenin ya da bireylerin yaşamlarn fiziksel olarak sürdürebilmesi için
ihtiyaç duyulan minimum tüketim seviyesidir. Bu snrn ortaya çkarlmas,
bireylerin yaşamlarn sürdürebilmeleri için gerekli olan minimum tüketim
ihtiyaçlarnn belirlenmesini gerektirir. Mutlak yoksulluk gda ve gda dş
bileşenler
dikkate
alnarak
ayr
olarak
belirlenebilmektedir.
Bir kişinin yaşamn devam ettirebilmesi için almas gereken temel gda
maddelerinden oluşan sepetin maliyeti açlk snr olarak tanmlanr ve buna
gda dş temel ihtiyaçlar için de bir miktar eklenir.
Ekosistemlerin ve bunlarn sağladğ hizmetlerin belli kullanmlar ile ilgili
haklar.

(Tenure)
1395.

Münavebeli
otlatma
(Rotational
grazing)

1396.

Münavebeli
sulama
(Rotational
irrigation)

Hayvanlarn belli dönemlerde mera alannn belli bölümlerinde otlatlrken
diğer bölümlerinin otlatma sras gelene kadar dinlendirilip gelişmesinin
sağlanmasna dayal mera otlatma sistemi.

Her bir sulama kanalnn kendi payna düşen su miktarn devaml bir
nispette değil fakat belirli arallarla aldğ bir sistem.
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N
1397.

Nadas
(Fallow)

1398.

Nadir türler
(Rare species)

1399.

Natura 2000
alanlar
(Nature protection
sites)

1400.

Nehir
(River)

1401.

Nehir havzas
(River basin)

1402.

Nem
(Moisture)

Arazinin mahsuldarlğn, özellikle su, besin maddesi veya her ikisini
birlikte toprakta biriktirmek suretiyle artrmak için belirli bir süre boş
braklmas işlemi.
Çok az rastlanan, ender görülen bitki ve hayvan türlerini ifade etmekte olup,
tehdit altnda veya yok alma tehlikesi altndaki türler tanmndan fakldr.

Habitatn ve türlerin korunmas maksadyla Avrupa Birliğinin Kuş Direktifi
(79/409/EEC) ve Habitat Direktifi (92/43/EEC) altnda belirlenmiş korunan
alanlar.

Bir yatak boyunca devaml ya da yln belli bir bölümünde deniz, okyanus,
göl, bataklk veya iç kesimlerdeki bir depresyona su aktan akarsu. Nehirler,
oluşum ve gelişimlerine göre farkl dönemlere ayrlr. Gençlik safhasnda
"V" şeklindeki yataktan geçen nehir, olgunluk döneminde geniş bir yatak
boyunca ve özellikle düzlük alanlarda büklümler yaparak akar. Nehirlerin
dağlk alanlarda bir beslenme bölgesi, akş bölgesi, denizlere ulaştklar
yerlerde ağz bölgesi bulunur.
Kaynaklar, dereler, nehirler ve göller araclğyla toplanarak gelen yüzeysel
akşlarn bir göle veya nehir ağz, haliç ya da delta araclğyla ky suyu
snrndan denize aktğ noktaya göre suyun toplanma alan.
1) Atmosferin su buhar muhtevas veya belli bir hava hacmi içinde değişik
formlardaki (gaz, sv, kat haldeki) suyun tümünün toplam (meteorolojideki
tanm).
2) Yağş miktarlar veya yağş etkinliği (klimatolojideki tanm).

1403.

Nem tutma
kapasitesi
(Moisture holding
capacity)

Toprak zerreleri arasndaki bütün gözenekleri doldurmak için gerekli su
miktar.
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Nemli
(Humid)

1405.

Nesli tehlikede tür
(Endangered
species)

1406.

Nesli tükenme
(yok olma)
(Extinction)

1407.

Net birincil
verimlilik

1408.

Net ilkel üretim

Nispi (göreceli)
yoksulluk snr
(Relative poverty
line)

1410.

Nispi buharlaşma
(Relative
evaporation)

1411.

Yaşam ve yaylş alannn tamamndan veya bir bölümünden yok olma
tehlikesi altnda bulunan bir tür.

Bir türün, üremesinde başarszlğa uğranmas, kalan tüm fertlerinin ölmesi,
çevresel değişikliğe uyum sağlayamama nedenleriyle, o türün evrimsel olarak
yok olmas.

Birim zamanda (bir gün, hafta veya yl içinde) atmosferden yeşil bitkilere net
akş (geçiş) miktar. NBV, sadece biyosfere enerji girdisini ve karasal karbon
dioksit asimilasyonunu ölçmesi nedeniyle değil, ayn zamanda arazi yüzeyi
(Net Primary
koşullarn ve çok sayda ekolojik süreçlerin durumunu göstermedeki etkinliği
Productivity (NPP))
nedeniyle de temel bir ekolojik değişken oluşturmaktadr.

(Net primary
production (NPP))

1409.

Serin bölgelerde alt snr 500 mm, scak bölgelerde üst snr 1500 mm
yllk ortalama yağş alan ve ormanla kapl olan iklimi kapsayan bölge.
Yağşn bütün yla dağldğ ve su açğnn olmadğ, aksine su fazlalğnn
olduğu Karadeniz ky bölgesi ile ekvatoral bölgeler nemli bölgelere
örnektir.

Nispi nem
(Relative humidity)

Biyokütle birikim orandr. Brüt ilkel üretim (BİÜ) bitki örtüsü tarafndan
üretilen toplam enerji miktar olup, bu enerjinin bir bölümü bitkinin gelişmesi
için hücresel solumada kullanlr. Bir ekosistemde geri kalan ve Net İlkel
Üretim (NİÜ) olarak adlandrlan ksm bitki biyokütlesini oluşturur.
Bir ülkede gelir ve tüketimin genel dağlmna göre tanmlanr. Örneğin
yoksulluk snrnn ülkenin ortalama gelirinin % 50 altnda tespit edilebilmesi
gibi.

Bir arazi veya su sathndan meydana gelen buharlaşmann, mevcut atmosferik
koşullar altndaki potansiyel buharlaşma miktarna oran.

Bkz. Bağl nem.
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Nispi rölyef
(Relative relief)

1413.

Nispi yoksulluk
(Relative poverty)

1414.

Niş
(Niche)

1415.

Nitrifikasyon
(Nitrification)

1416.

Normal erozyon
(jeolojik erozyon)

Nispi (göreceli) yükseklik, bir yerdeki en alçak ve en yüksek yerler arasndaki
ilişki, seviye fark. Dağ ile vadi, ova arasndaki seviye fark gibi.

Yoksulluğun mevcut toplumsal standartlara göre (nispetle) değerlendirildiği
bir değişken yaşam standardn ifade eder. Bir ailenin mali kaynaklarnn
ekonominin ortalama gelir snrnn ne derece altna düştüğünü belirler.
Bir türün ait olduğu ekosistemde kapladğ alan ve oynadğ rol (nerede
yaşamakta, ne ile beslenmekte ve tüm faaliyetlerini nasl gerçekleştirmekte
olduğu).
Toprak içersinde mikroorganizmalar tarafndan amonyak veya amonyak
bileşiklerinin nitrat veya nitritlere çevrilmesi.

İnsanlar tarafndan kullanlan arazinin, doğal erozyonu geçmeyecek şekilde
kademeli olarak aşnmas olay.

(Normal erosion)
1417.

Normal kapal orman Tepe kapallğ %11 ve daha yukar olan ve daha önceki amenajman
planlarnda “verimli orman” olarak gösterilen alanlar.
(Normal closed
forest)

1418.

Normalleştirilmiş
fark vejetasyon
indeksi (NDVI)

Yer yüzeyi üzerinde foto sentetik olarak absorbe edilen radyasyonun bir
tahmini.

(Normalized
Difference
Vegetation Index
(NDVI))
1419.

Normalleştirilmiş
fark vejetasyon
indeksi (NDVI)
standart sapmas
(Standard deviation
(STD) of NDVI)

NDVI zaman serileri (yllk) değerlerinin ortalama karekökünün, aritmetik
ortalamasndan sapmas. Bu, NDVI değerlerinin yaylşn değerlendiren bir
istatistik dağlm ölçüsüdür.
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Nötr toprak
(Neutral soil)

1421.

Nüfus
(Population)

Önemli derecede asit veya kalevi olmayan bir toprak. Tam anlamyla 7 pH'a,
pratik anlamda 6.6 ile 7.3 arasnda pH'a sahip topraklar.

1) Belli bir alanda yaşayan veya belli özellikleri (iş, yaş, gibi) paylaşan bir
grup veya insanlar.
2) Belli bir mekanda genetik bakmdan ayn özelliklere sahip belirli bir türe ait
bireylerden oluşan toplum.

1422.

Bir ülkede veya bir ülkenin belli bir bölümünde, demografik, ekonomik ve
sosyal verilerin toplanmas, derlenmesi, değerlendirilmesi, analizi, basm veya
(Population census)
diğer şekillerde dağtm ile ilgili sürecin tamam.

1423.

Nüfus taşma
kapasitesi

Nüfus saym

(Population
carrying capacity)
1424.

Nüfus yoğunluğu
(popülasyon
yoğunluğu)
(Population density)

Belli bir yerde, belli bir gelişmişlik seviyesinde mevcut kaynaklardan
yararlanmak suretiyle normal hayat standardnda yaşayabilecek, o yerde
barnabilecek nüfus miktar.

Bir ülke veya bölgede yaşayan nüfusun o yerin yüzölçümüne bölünmesi ile
ortaya çkan say. Nüfus yoğunluğu kişi/km2 olarak ifade edilir. Nüfus
yoğunluğu 150 denildiğinde 1 km2ye 150 kişi düştüğü anlaşlr.
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O
1425.

Ocak teras

Bkz. Mikrobasin.

(Basin terrace, catch
basin, microbasin)
1426.

Odak noktas
(Focal point)

1427.

Odun dş orman
ürünü
(Non-wood forest
products)

1428.

Odun enerjisi
(Wood energy)

1429.

Odunlaşma
(Lignification)

1430.

Odunsu biyokütle
(Woody biomass)

1431.

Oksidasyon
(Oxidation)

Bir hükümet tarafndan belli bir konu veya anlaşma/sözleşme ile ilgili
konularda odak veya iletişim kanal olarak hizmet vermesi amacyla belirlenen
ve görevlendirilen resmi bir kişi veya kurum. Birçok ülke ulusal odak
noktasna ilave olarak bilim ve teknoloji alanndaki temas ve iletişimler için
ayr bir odak noktas (uzman) da tayin etmiştir. Bu uzman ulusal odak
noktasna, sözleşmenin uygulanmasn ilgilendiren bilim ve teknoloji
konularnda yardmc olmakta ve çölleşme ile ilgili araştrma çalşmalar ile
ilgili tavsiyeler' sağlamaktadr.
1) Her türlü orman ağaç, ağaççk, çal ve otsu bitkilerinden elde edilen balzami
yağlar (sğla yağ vb) ile bunlarn kabuk, meyve, sürgün, yaprak, çiçek, tohum,
kök, soğan, yumru ve rizomlar ile mantar ve benzeri ürünleri.
2) Ormanlardan elde edilen, odun olmayan, biyolojik orijinli fiziki materyaller.
Bunlar arasnda gda ürünleri (meyveler, mantarlar, yenilebilir bitkiler, av
hayvanlar, gibi), ekstrakte edilen maddeler (reçine, latex, gibi) tbbi ve
aromatik bitkiler, hayvan yemi, süs bitkileri ve diğer bitkisel ürünler yer alr.
Ormanlarn odun dş hizmetleri bu tanma girmez.
Odundan değişik şekillerde elde edilen enerjidir. Odun yaktlar içinde kat
haldeki yaktlar (yakacak odun ve odun kömürü), sv yaktlar (siyah likör,
metanol ve pirolitil yağ) ve gaz yaktlar (bu yaktlarn gazlaştrlmas ile elde
edilen) yer alr.
Bitkilerin vejetasyon dönemi sonucunda odun halini almas, genç sürgünlerin
odun haline gelmesi. Odunlaşma ayn zamanda bitkilerin kş soğuğuna
dayanmasn sağlar, yeteri kadar odunlaşmayan bitkiler, kş soğuğundan zarar
görerek kurur.
Ağaçlar, ağaççklar ve çallardan elde edilen biyokütle. Palmiyeler ve
bambular botanik açdan bu tanma tam olarak uymamaktadr.
Bir maddeye oksijen ilavesi ile meydana gelen kimyasal değişiklik.
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Oksijen
(Oxygen)

1433.

Olaslk
(Probability)

1434.

Olgun nehir
(Mature river)

1435.

Olgun olmayan
toprak
(Immature soil)

1436.

Olgun toprak
(Mature soil)

1437.

Oluk erozyonu
(Rill erosion)

1438.

Onaylama
(Ratification)

Havann beşte birini oluşturan, nefes almak için gerekli, renksiz, kokusuz,
suda hafifçe çözünen 2 oksijen atomundan (O2) oluşan gaz.

Bir olayn veya sonucun meydana gelme ihtimalidir. Olaslk, muhtemel veya
çok muhtemel şeklindeki tanmlar kullanmak suretiyle nicel (kantitatif) olarak
veya nicel (kalitatif) olarak ifade edilebilir.
Millenme veya erozyon yapamayan, enerjisi yalnz kendi yükünü taşmaya
yeten akarsu.
Çeşitli toprak oluşum işlemlerine nispeten ksa süre maruz kalmaktan dolay
belirgin olmayan veya sadece hafifçe gelişmiş horizonlara sahip toprak.
Çevresi ile bir dengeye erişememiş toprak.
Doğal toprak oluşturucu süreçler ile oluşmuş bulunan, iyi gelişmiş toprak
horizonlarna sahip olan ve esas itibariyle mevcut çevre koşullar ile denge
durumunda bulunan topraktr.
Birkaç cm derinlikteki küçük kanallarda yüzey akşlarn toplanarak toprak
taneciklerini taşmas sürecidir. Genellikle, yeni sürülmüş topraklarda ve kaz dolgu alanlarnda görülür. Parmak erozyonu da denir. Bu erozyonla, yüzey
akşlarn kanallardaki yoğunlaşmasna bağl olarak toprak taneciklerini
parçalama ve taşma güçleri artar.
1) Bir ülkenin, bir uluslararas sözleşmeyi/anlaşmay imzaladktan sonra,
parlamentosu veya uygun diğer bir kurumu tarafndan onaylamas ve yasal
resmiyet kazandrmasdr. Bu durum, ülkenin sözleşmeyi imzalamakla
açkladğ ilginin ötesinde, sözleşmenin getirdiği ilke ve sorumluluklarnn
yüklenilmesini sağlar.
2) Bir devletin başkannn veya yetkilendirilmiş bir temsilcisinin, ülkesinin bir
uluslararas anlaşmaya taraf olduğu ve onun sorumluluklarn yüklendiği
anlamna gelen bir belgeyi imzalamas.

1439.

Optimum su ihtiyac Değişik ürünler için maksimum verim sağlayan su kullanmnn mevsimlik
derinlikleri (hacimleri). Buradaki derinlikler sulama ile taşnan su ile olduğu
(Optimum water
kadar yağşlarla temin edilen toprak nem muhtevasn da kapsar.
requirement)
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Ordo
(Order)

1441.

Organik çökel

Toprak snflamada en yüksek kategoridir. Zonal topraklar, intrazonal
topraklar ve azonal topraklar olmak üzere üç ordo bulunmaktadr.
Organik kalntlardan oluşmuş, organik madde içeren depo, tortul.

(Organic deposit)
1442.

Organik hayvansal
üretim
(Organic livestock
production)

1443.

Organik madde

Damzlk hayvan veya sperma kullanlarak hayvan üretilmesi, hayvansal
ürünlerden insan gdas ile hayvan ve bitki besleme ürünleri üretilmesi,
hammaddesini tarmdan alan sanayilere ve bilimsel çalşmalara organik
hammadde temini, her aşamas bu ilgili yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş
kuruluş tarafndan kontrol edilen ve sertifikalandrlan organik üretim faaliyeti.
Çeşitli derecede ayrşmş toprakta bitki ve hayvan kalntlar.

(Organic matter)

1444.

Organik tarm
(organik bitkisel
üretim)

1) Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanlarak organik ürün veya
girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün
toplanmas. Bu ürünlerin hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme,
muhafaza, depolama, taşma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin
tüketiciye ulaşncaya kadar olan diğer işlemleri.

(Organic
agriculture, organic
2) İnsan gdas, hayvan yemi, bitki besleme ve çoğaltm materyali elde
agricultural
edilmesi, hammaddesini tarmdan alan sanayilere organik hammadde temini,
production)
tbbi ve bilimsel amaçlarla her aşamas bu ilgili yönetmeliğe göre üretilen,
yetkilendirilmiş kuruluş tarafndan kontrol edilen ve sertifikalandrlan üretim
faaliyeti.
1445.

Organik toprak
(Organic soil)

1446.

Organizma

Solumunda (genelde A+B horizonu) % 20'den fazla organik madde içeren
toprak.

Kendi başna ayr bir bütün meydana getiren canl varlk.

(Organism)
1447.

Orman
(Forest)

1) Mevcut 6831 sayl Orman Kanununa göre, "Tabii olarak yetişen ve emekle
yetiştirilen ağaç ve ağaççk topluluklar yerleriyle birlikte orman saylr".
Ancak aşağdaki yerler orman saylmaz: A) Sazlklar; B) Step nebatlaryla
örtülü yerler; C) Her çeşit dikenlikler; Ç) Parklar; D) Şehir mezarlklaryla
kasaba ve köylerin hudutlar içerisinde bulunan alanlar; E) Sahipli arazide

- 221 bulunan ve civarndaki ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççk
nevilerinin bulunduğu yerler; F) Orman snrlar içinde veya bitişiğinde tapulu,
orman snrlar dşnda ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette
bulunan ve tarm arazisi olarak kullanlan, dağnk veya yer yer küme ve sra
halinde ki her nevi ağaç ve ağaççklarla örtülü yerler; G) Orman snrlar
dşnda olup, yüzölçümü üç hektar aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve
ağaççklarla örtülü yerler, H) Orman snrlar içinde veya bitişiğinde tapulu,
orman snrlar dşnda ise her türlü tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette
bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan (1)
fstk çamlklar ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli
ağaç ve ağaççklar; İ) Sahipli arazideki aşl ve aşsz zeytinliklerle, özel
kanunu gereğince Devlet Ormanlarndan tefrik edilmiş ve imar, slah ve temlik
şartlar yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 9.7.1956 tarih ve 6777
sayl Kanunda tasrih edilen yabani veya aşlanmş fstklk, sakzlk ve
harnupluklar; J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza
karakteri taşmayan yerler.
2) Ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canl
varlklarla toprak, hava, su, şk ve scaklk gibi fiziksel çevre faktörlerinin bir
arada oluşturduklar karşlkl ilişkiler dokusunu simgeleyen bir ekosistem.
3) En az 0.5 ha alan üzerinde, 5 m'den fazla boya sahip ağaçlarn % 10'un
üzerinde kapallk oluşturduğu yap. Henüz ağaçlarn boyunun 5 m'ye ve
kapallğn %10'a ulaşmadğ ancak ulaşacağnn beklendiği genç meşcerler de
orman saylr (FAO tanm).
1448.

Orman
ağaçlandrmas

Bkz. Ağaçlandrma.

(Forest plantation)
1449.

Orman alan
(Forest land,
forest area)

1450.

Orman amenajman
(orman yönetimi)
(Forest
management)

Üzerinde halen orman bulunan yerler ile halen orman bulunmasa bile daha
önce orada orman bulunduğu (ormana ait kalntlarla ve/veya diğer kantlarla)
belirlenen alan.
1) Orman alanlarnn ve kaynaklarnn, bütünlüğünü, biyolojik çeşitliliğini,
verimliliğini, gençleşme kapasitesini ve sağlğn muhafaza edecek ve
geliştirecek, potansiyellerinden ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel çok
yönlü faydalar bugün ve gelecekte, yerel, ülkesel ve küresel düzeylerde
sürdürülebilir olarak ve toplum yararna sağlayacak ve diğer ekosistemlere
zarar vermeyecek şekilde yönetimi.
2) Ormanclğn, her türlü idari, yasal, ekonomik ve sosyal boyutlar yannda,
bilimsel ve özellikle silvikültür, koruma ve düzenleme gibi yönleriyle uğraşan

- 222 bir kolu. Orman yönetimi, odun ve odun dş ürünler faydalanmas, orman
genetik kaynaklar, estetik, rekreasyon, kentsel değerler, yaban alanlar ve
yaban hayat, orman içi su ürünleri ve benzeri diğer orman varlklar ve
işlevlerini kapsar ve bunlarla ilgili faaliyetleri planlar ve yürütür.
3) Bir orman işletmesini veya onun ayrldğ işletme şefliklerini tespit edilen
işletme amaçlar ve koruma hedeflerine göre planlayan ve plann
uygulanmasn izleyen ormanclk bilim dal.
1451.

Orman biyolojik
çeşitliliği
(Forest biodiversity)

1452.

Orman biyomu
(Forest biome)

Orman bozulumu

1454.

Orman dş
ağaçlandrma)
(Afforestation)
Orman ekolojisi
(Forest ecology)

1456.

Vejetasyonun ekolojik ve fizyonomik özelliklerini ifade etmekte olup, geniş
anlamda yeryüzündeki iklim bölgelerine (boreal, lman, tropikal orman
biyomlar) tekabül eder.

Ormanda meydana gelen ve orman meşceresi veya sahasnn yapsn ve
işlevini olumsuz olarak etkileyen ve bu suretle ürün ve hizmet sağlama
(Forest degradation)
kapasitelerinin azalmasna neden olan değişiklikler. Genellikle insan
faaliyetleri (aşr otlatma, aşr üretim), yangn, böcek, hastalk gibi
etkenlerden kaynaklanr. Orman bozulum çoğunlukla orman alanndaki
azalmadan ziyade biyokütlede azalma, tür bileşiminde değişiklik ve toprak
bozulumu şeklinde meydana gelir.

1453.

1455.

Ormann yaşayan organizmalar arasnda ve bunlarn yer aldğ ekolojik
süreçlerdeki değişkenlikler olup, türler içinde, türler arasnda, ekosistemler ve
peyzajlar arasndaki değişkenlikleri kapsar.

Orman ekosistemi
(Forest ecosystem)

Halen orman olarak snflandrlmayan (orman rejimi dşndaki) alanlar
üzerinde orman ağac türlerinin fidanlarnn dikimi veya tohumlarnn ekimi
suretiyle orman örtüsü tesisi.
Orman ile ortam arasndaki ilişkilerin tümü. Başka bir anlatmla ormann
yetişmesini etkileyen iklim (yağş, scaklk), topografya, toprak, diğer canllar
ile ormann kuruluşu, gelişmesi ve verimi arasndaki ilişkilerin
değerlendirilmesi.
Bitki, hayvan ve mikro-organizma topluluklar ile bunlarn cansz çevrelerinin
işlevsel bir birim olarak karşlkl etkileşim içinde bulunduklar ve ağaçlarn bu
sistemin kilit bir bileşimi oluşturduğu dinamik birliktelik (kompleks).
İnsanlar ve insanlarn kültürel. ekonomik ve çevresel ihtiyaçlar birçok orman
ekosisteminin birleşik bir parças durumundadr.
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Orman fonksiyonu
(Forest function)

1458.

Orman hidrolojisi
(Forest hydrology)

1459.

Orman içi açklk
(Forest opening)

1460.

Orman içi
ağaçlandrma
(yeniden
ağaçlandrma)

Orman ekosistemlerinin kendi doğal ortamlar içinde, bu ekosistemleri
oluşturan canl ve cansz, mikro ve makro elemanlar arasndaki karşlkl ilişki
ve etkileşim süreci içinde kendiliğinden ortaya çkan ve bir bölümü topluma
fayda sağlayan ürün ve hizmetlerin tamam.
Ormanlarn hidrolojik döngüdeki önemi ile ilgilenen çalşma alan. Ormanla
su arasndaki ilişkiler asrlar öncesinden beri bilimsel ve siyasi alanlarda
yerini almştr. Ormanlar yağşlarn bir bölümünü yaprak ve dallarda tutarak,
yağmur damlasnn damla etkisini ortadan kaldrarak ve suyun yüzeysel
akşa geçmesini azaltarak veya tamamen önleyerek sel oluşumunu engeller.
Ağaçlarn kök sistemi toprağ skca tutarak erozyona engel olur. Orman
altndaki organik maddelerin ayrşmas toprağa gözenekli bir yap
kazandrarak hava ve su dolaşmn, organik madde ile beslenen canllarn
artmasn ve bunlarn faaliyetleri ile organik maddenin mineralize olmasn
sağlar.
Etraf orman ağaçlaryla çevrili olan, çoğu otsu bitkilerle ve/veya çallarla kapl
alan,

Orman olarak snflandrlan, daha önce taşdğ orman örtüsü özellikleri
bozulmuş veya kaybolmuş, ormanclktan başka kullanmlarn yer almakta
olduğu alanlar üzerinde orman ağaç ve bitkilerinin dikimi, ekimi veya diğer
iyileştirilmesi faaliyetleriyle ormann yeniden oluşturulmas.

(Reforestation)
1461.

Orman içi mera
(Pasture within
forest)

1462.

Orman iyileştirme
(Forest
improvement)

1463.

1) Orman snrlar içerisinde kalan tabii meralardr. Ağaçlarn sk olduğu
yerlerde gölgeye dayankl bitkiler yaygndr.
2) Orman alan içindeki açklklarda büyüyen ve/veya orman alanndaki ağaçlar
altnda yetişen bitkilerin, evcil hayvanlarn otlatlmas amacyla kullanldğ
alan.
Bir ormanda oluşturulan ve orman meçceresi veya alann yapsn ve işlevini
olumlu olarak etkileyen ve bu suretle ürün ve hizmetleri sağlama kapasitesini
artran değişiklikler.

Orman kenar mera Orman kenarlarnda yer alan ve bir veya birkaç köy veya belde ahalisinin
hayvanlar ile birlikte geçici olarak çkp, hayvanlarn otlatmak üzere
(Pasture adjacent
kadimden beri kullandklar ağaçsz, otlu, orman dş yerler.
to forest)
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Orman parçalanmas Daha önce devaml (bütünsel) olan orman yapsnn, ormansz alanlarla
birbirinden ayrlmş orman parçalarndan oluşan bir yapya dönüşmesine
(Forest
neden olan süreçler.
fragmentation)

1465.

Orman sistemleri
(Forest systems)

1466.

Orman tipi
(Forest type)

1467.

Orman türü
(Forest species)

1468.

Orman ürünü
(Forest product)

1469.

Orman üstü mera
(Pasture above
treeline)

1470.

Hakim yaşam formunu ağaçlarn oluşturduğu, ağaçlarn olgunluk çağnda
boylarnn 5 m'den fazla, oluşturduklar kapallğn % 10'un üzerinde olduğu
ve en az 0.5 ha alan kaplayan sistemlerdir. Kapallğ %10-40 arasnda olan
ormanlara "seyrek ormanlar", % 40'n üzerinde olanlara ise "kapal ormanlar"
denir. Orman parçalarnn açk alanlarla karşk olarak bulunduğu orman
bölümlerine ise parçalanmş orman denir.
Genel olarak, benzer bileşime sahip olan ve diğer ekosistem gruplarndan ağaç
ve alt tabaka türleri bileşimi, verimlilik ve/veya tepe kapallğ itibariyle
kolaylkla ayrt edilebilen bir ekosistemler grubu.
Bir orman ekosisteminin parçasn oluşturan veya günlük yaşam ihtiyaçlarnn
tamam veya bir bölümü için bir ormana bağml olan tür. Bu nedenle,
yaşamnn sadece bir bölümünü ormanda, önemli bölümünü orman dşnda
geçiren bir hayvan türü de orman türü olarak kabul edilebilir.
Ormanlardan doğrudan tüketim veya ticari faydalanma amacyla üretilen,
odun, kağt, hayvan yemi, tbbi ve aromatik bitkiler gibi ürünlerdir. Odun,
büyük ara ile ormanlardan elde edilen ürünler arasnda en dominant olan olup,
yakacak odun, yap ve mobilya malzemesi, selüloz ve kağt üretimi
hammaddesi benzeri farkl birçok amaçla kullanm yeri ve şekline sahiptir.
Ormanlardan odun dşnda elde edilen ve çok zengin bir çeşitlilik gösteren
diğer ürünlerin tümü için "odun dş orman ürünleri" ifadesi kullanlr.
Ağaç yetişme snr üstünde (alpin kuşakta) yer alan ve bir veya birkaç köy
veya belde ahalisinin hayvanlar ile birlikte geçici olarak çkp, hayvanlarn
otlatmak üzere kadimden beri kullandklar ağaçsz, otlu, orman dş yerler.

Orman yangnlarna İşletme Müdürlüğü baznda orman alanlarnda en az son yirmi ylda çkan
hassasiyet derecesi orman yangnlarnn yllk yangn adedi ve yanan alan miktarlar ile işletmenin
toplam alan ve ormanlk alan dikkate alnarak hesaplanmakta olan ve çok
(Forest fires
yüksek, yüksek, orta, düşük ve çok düşük olarak beş tehlike snfndan oluşan
sensitivity degree)
yangn riski derecesi.
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Orman yetişme snr Bkz. Ağaç snr.
(Forest line,
timberline)

1472.

Orman yetiştirme
materyali

Ormanclk çalşmalarnda önemli olan türler ile melezlerinin fidanlar ile
fidan üretiminde kullanlan jeneratif bitki ksmlar (kozalak, meyve, tohum),
vejetatif üretimde kullanlan gövde, yaprak ve kök çelikleri, mikro vejetatif
(Forest propagation
üretimde kullanlan bitki parçalar (embriyo, tomurcuklar, dallar, kökler) ve aş
material)
kalemleridir.

1473.

Orman yönetimi

Bkz. Orman amenajman.

(Forest
management)

1474.

Ormanclk
(Forestry)

1475.

Ormanlarn
koruyucu etkileri
(işlevleri)
(Protective effects
of forests)

1476.

Ormanlarn sosyo
ekonomik işlevleri
(Socio-economic
functions of
forests)

Ormanclk, ormanlarn ve ormanla ilişkili doğal kaynaklarn idaresi
ağaçlandrma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yaplabilmesi için gerekli olan
altyap hizmetlerinin gerçekleştirildiği bir bilim dal ve yönetim sanatdr.
Ormanclğn ana hedefi doğal kaynaklar ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini
sağlayacak orman sistemlerinin oluşturulmas ve geliştirilmesidir.
Ormanclğn ana hedefi, bir yandan toplumun ormanlarn ürün ve
hizmetlerine olan ihtiyaçlar karşlanrken ayn zamanda orman kaynağnn ve
ormandan etkilenen diğer doğal kaynaklarn sağlkl bir şekilde
devamllklarnn sağlanabilmesidir.
Ormanlar odun ve odun dş ürünler dşnda çok önemli koruyucu işlevler
sağlamakta olup bunlar arasnda, ekosistemlerin korunmas, suyun
temizlenmesi, orman içi sulardaki yaşamn muhafazas, iklim koşullarnn
düzenlenmesi, erozyon, çğ, sel, kuraklk gibi olaylarn ve zararlarnn
önlenmesi veya azaltlmas ve benzerleri yer almaktadr. Koruyucu işlevler
yerel, bölgesel veya küresel düzeylerde olabilir. Ormanlarn koruyucu işlevleri
ayrca sektörler aras (tarm, krsal kalknma, gibi) olumlu etki ve etkileşimlere
de sahiptir.
Orman alanlar ve kaynaklarnn istihdam yaratma, orman ürünlerinin
işlenmesi, pazarlanmas, ticareti, ormanclk sektöründe yaplan yatrmlar,
rekreasyon, ruhsal, kültürel ve peyzaj değerlerinin korunmas ve benzeri ürün,
iş ve işlevler vastasyla sağladğ sosyoekonomik özellikli katklardr.
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Ormanlarn üretici Ormanlar zengin çeşitliliğe sahip çok sayda odun ve odun dş ürünler
(prodüktif) işlevleri sağlarlar. Bu ürünler gerek yerel gerekse ulusal düzeyde önemli ekonomik ve
sosyal yararlar ve katklar ifade eder.
(Productive
functions of
forests)

1478.

Ormanszlaşma
(Deforestation)

1479.

Orografik yağş
(Orographic
precipitation)

1480.

Orta bünye
(Medium texture)

1481.

Orta derecede ince
bünye
(Moderately fine
texture)

1482.

1) Bir orman alannn diğer bir kullanm altndaki bir araziye dönüştürülmesi
veya ağaç örtüsü kapallğnn minimum % 10 eşik snrnn altna düşmesi.
Ancak % 10 kapallk ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Örneğin bir ülke
orman tanmnda en az % 30 kapallğa sahip şeklinde tanmlama yapmşsa
ormanszlaşma kapallğn % 30’un altna düşmesi olarak alnmaldr.
2) Bir orman örtüsünün insan etkisi veya doğal nedenlerle uzun dönem veya
devaml kayb ile orman alannn diğer arazi kullanmlarna (tarm alan mera,
yerleşim alan gibi) dönüştürülmesi.
Sradağ gibi bir engele çarparak yükselen nemli havann soğumasyla içinde
bulunan nemin yoğunlaşmas sonucu meydana gelen yağş. Yaz mevsiminde
Toros ve Kuzey Anadolu dağlarna düşen yağş gibi.
İnce bünye ile kaba bünye aras. Bu, aşağdaki bünye snflarn içermektedir;
çok ince kumlu tn, tn, siltli tn ve silt.
Esas itibariyle orta büyüklükteki toprak tanelerinin oluşturduğu veya nispeten
az miktarda ince ya da kaba taneleri içeren bünyedir. Toprak bünye
snflamasnda killi tn, kumlu tn, kumlu killi tn ve siltli killi tnlar
içermektedir.

Orta derecede kaba Esas itibariyle kaba taneciklerin oluşturduğu bünyedir. Bünye snflamasnda;
bünye
çok ince kumlu tn dşndaki bütün kumlu tnlar içermektedir.
(Moderately coarse
texture)

1483.

Orta Doğu
(Middle East)

1484.

Orta enlem kuşağ
(Mid-latitude zone)

Güneybat Asya ile Kuzeydoğu Afrika’y kapsayan bölge olup, Türkiye, İran,
Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin, Saudi Arabistan, Katar, Bahreyn,
Birleşik Arab Emirlikleri, Umman ve Yemeni içine alr. Baz tanmlamalarda
Msr, Sudan ve hatta Libya da Orta Doğu bölgesi içinde kabul edilir.
Kuzey ve Güney yarmkürelerde 23030' ile 66030' enlemleri arasnda uzanan
lman bölge.
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Orta erozyon

Toprağn, orijinal A ve/veya E horizonlarnn yahut eğer A ve/veya E
horizonlar 20 cm' den daha az kalnsa, en üstteki 20 cm'nin bir ksmn,
(Moderate erosion)
ortalama olarak %25- %75'ini kaybettiği erozyon.

1486.

Ortak finansör

Bir projenin veya programn finansmanna katlan kurumlar.

(Co-financing
(organizations))
1487

Ortak irtibat grubu
(Joint Liaison
Group (JLG))

1488

Ortak mülk
yönetim sistemi

Çölleşme ile mücadele, biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği sözleşmelerinin
sekretaryalarnn oluşturduğu bir grup olup bu üç sözleşme arasndaki
eşgüdümün ve sinerjinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri yürütür ve
destekler.
Ortak mülkiyete konu doğal kaynaklarnn kullanmnn tanmlanmas ve
düzenlenmesi ile ilgili esaslar (kurallar seti).

(Common property
management
system)
1489

Ortak mülkiyet
kaynağ

İyi tanmlanan bir toplum tarafndan paylaşlan mal ve hizmetler.

(Common property
resource)
1490

Rio sözleşmeleri arasnda sinerjinin geliştirilmesine yönelik ulusal faaliyetler
ve araçlardr. Bunlar: (i) mevcut ulusal planlarda, ÇABK ile biyolojik çeşitlilik
ve iklim değişikliği arasndaki sinerjilerle alakal eksikliklerin belirlenmesi;
(ii) ÇABK ile biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği arasndaki eşgüdümün
gelişmesinden yararlanacak sektörlerin ve politikalarn belirlenmesi; (iii)
(Joint planning/
ulusal planlarn ve politikalarn, eşgüdümün geliştirilmesi açsndan
programming
değerlendirilmesi; (iv) kurumsal ve bilimsel düzeylerde kapasitelerin
initiative (between
geliştirilmesine ve karar vericiler, kamu kuruluşlar ve sivil toplum
three conventions))
kuruluşlarnda bilinçlendirmenin güçlendirilmesine yönelik girişimlerdir.

Ortak
planlama/programl
ama girişimi (üç
sözleşme arasnda)
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1491

Ortak uygulama
veya karşlkl
destek için işlevsel
mekanizmalar
(Operational
mechanisms for
joint
implementation or
mutual
reinforcement)

1492

Ortak yaşam
(Symbiosis)

1493

Ortak yaşama
ilişkileri

Rio sözleşmeleri arasnda sinerjinin geliştirilmesine yönelik ulusal
mekanizmalardr. Bunlar arasnda: (i) üç sözleşmenin odak noktalar ve odak
nokta ekipleri arasnda düzenli toplantlar düzenlenmesi; (ii) üç Rio
sözleşmesinin ortak uygulamalar için bir ulusal eşgüdüm komitesi
oluşturulmas; (iii) ulusal işbirliği süreçlerinin oluşturulmas yer
alabilmektedir.

Birbirine benzemeyen iki organizmann, karşlkl yarar esasna göre bir
mekanda birlikte yaşamas.
Karşlkl yardmlaşma durumunda olan, ayr ayr yaşayamayacak kadar
birbirlerine dayanan organizmalar.

(Symbiosis
relationships)
1494

Ortaklk
(Partnership)

1495

Ortaklk anlaşmas
(Partnership
agreement)

1496

1497

Ortalama deniz
seviyesi

Kurumlar ve kişiler arasnda, ortak amaçlara ulaşmaya yönelik, karşlkl
sorumluluk paylaşmna dayal, işbirliği ilişkisi.

Etkilenen ülkelere BMÇMS uygulamalarnn desteklenmesi amacyla
sağlanacak desteklerin koşullar ile ilgili olarak hazrlanan yazl anlaşma.

(Mean sea level)

Uzun bir dönem süresince devaml ölçmeler sonucu belirlenen deniz seviyesi.
Ortalama deniz seviyesi 0 m olarak dikkate alnr, ancak bu seviye deniz ve
kylara göre aknt, denizin beslenmesi gibi durumlara bağl olarak değişme
gösterir. Örneğin beslenme havzas geniş, gür akarsularn aktğ ve
buharlaşmann düşük olduğu Kara denizin seviyesi çok az da olsa Akdeniz, Ege
ve Marmara denizlerine göre daha yüksektir.

Ortalama yllk
taşkn

Birçok seneyi kapsayan bir süredeki yllk taşknlarn ortalamas. Bu rasat
süresindeki yllk taşknlarn en küçüğüne "minimum yllk taşkn" denir.

(Average annual
flood)
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Ortalama yllk
yağş

Bir yere ortalama olarak bir ylda düşen ve uzun yllar ortalamalarna göre
hesaplanan değer (mm/yl).

(Mean annual
precipitation)
1499

Ortam

Bkz. Çevre.

(Environment)
1500

Ot
(Grass (hay)

1) İlkbaharda bitip bir iki mevsim sonra hayatlarn tamamlayarak kuruyan,
gerek yaş olarak, gerekse kuruduktan sonra hayvanlara yem olarak verilen
bitkiler.
2) Özellikle sğr, koyun, keçi, at gibi hayvanlarn beslenmesi için kesilen,
kurutulan ve depolanan saman, otsu ve baklagil bitkileridir. Diğer evcil
hayvanlarn (tavşan, domuz, gibi) beslenmesinde de kullanlrlar.

1501

Ot kontrolü
(Weed control
(weeding))

1502

Ot öldürücü
(herbisit)
(Herbicides)

1503

Otlak
(Pasture)

1504

Otlatma hakk
(Grazing right)

1505

Tarm ve ağaçlandrma alanlarnda fide, fidan ve ürünlerle rekabet eden ve
onlara zarar veren otlarn ve sürgünlerin, sürüm, ot öldürücüler ile muamele
veya yakma gibi uygulamalarla sahadan uzaklaştrlmas.

Bitkilere karş zararl ve etkili kimyasal maddeler. Özellikle yabanc otlarla
mücadelede kullanlan herbisitler, total ve selektif herbisitler olarak ikiye
ayrlr.

Hayvanlarn otladğ, çayr ve diğer otlarla kapl yer. Mera ise hayvanlarn
otlatlmas yannda otlarn biçilmesi ile ot elde edilen alandr.
Bir veya birden fazla köy veya belediyeye tahsis edilmiş olan mera, yaylak ve
kşlaklarda, çiftçilerin her birinin müşterek otlatabileceği büyükbaş hayvan
birimi says.

Otlatma kapasitesi 1) Belli bir alanda ve eşit zaman aralklar ile uzun yllar bitki örtüsüne, toprak,
su ve diğer tabii kaynaklara zarar vermeden otlatlabilecek büyükbaş hayvan
(Grazing capacity,
birimi miktar.
carrying capacity)
2) Belirli özelliklere sahip bir mera alan için ideal olan bitki örtüsüne, toprak
ve diğer doğal kaynaklara kalc hiçbir zarar vermeden, bir otlatma mevsimi
boyunca birim alanda otlatlabilecek otlatlabilecek en yüksek hayvan
(büyükbaş) says (mera taşma kapasitesi de denir).
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Otlatma mevsimi
(Grazing season)

1507

Otlatma periyodu

Mera bitkilerinin büyük bir zarar görmeden otlatlabildikleri, hayvanlarn
ihtiyaçlarn karşlayabilecek kadar yeşil veya kuru yem bulabilecekleri, yln
otlatmaya en elverişli zaman dilimi veya dönemi.
Bkz. Otlatma mevsimi.

(Grazing period)
1508

Otlatma plan
(Grazing plan)

Mera, yaylak, kşlak ile umuma ait çayr ve otlaklarn düzenli bir şekilde
otlatlmas ile ilgili olarak otlatma mevsimini, otlatma kapasitesini, otlatma
sistemini, otlatlacak hayvan cins ve miktarn, otlatmaya başlama ve son
verme tarihleri gibi ayrntlar belirleyen uygulama plan.

1509

Otlatma yoğunluğu Belirli bir zaman dilimi içinde belirli büyüklükteki bir alanda otlayan belirli
gruptaki hayvanlarn says (hayvan says/zaman süresi/arazi birimi).
(Grazing intensity)

1510

Otlu su yolu
(Grassed
waterway)

1511

Otsu bitkiler
(Herbaceous
plants)

1512

Oyuntu
(Gully)

1513

Oyuntu baş
erozyonu
(Headwater
erosion)

Yüzeysel su akşn aşağya taşmak üzere tasarlanan, içinde su akş hzn
azaltmak ve yatağnn aşnmasn önlemek amacyla otla kaplanan drenaj yolu
(kanal).

Gövdeleri odunlaşmayan ve üst ksmlar genellikle sert olmayan, vejetasyon
süreci sonunda toprak üstü ksmlar ölen bitkiler.

Herhangi bir toprak işleme aleti ile slah edilemeyecek genişlikte ve derinlikte,
uzunluğuna meyilli çukurlar. Yüzeysel akşn eğimli bir yamaç üzerinde belli
bir yoğunluk ve hz kazanmas halinde oluşan kinetik enerji ile toprak
derinlemesine oyulur ve gittikçe daha büyük kanallar meydana gelir. Oluşan
bu kanallara oyuntu ve bu şekilde toprak taşnmasna da oyuntu erozyonu
denir. Yağşlarla birlikte bu oyuntular birer su kanal veya derecik gibi su
taşrlar.
Bir akarsu yatağnn menba ucunda meydana gelen ve yatağn o yönde
uzamasna neden olan aşnma ve taşnmadr.
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Oyuntu dikimi

Oyuntularda erozyonu önlemek için ağaç dikimi.

(Gully planting)

1515

Oyuntu erozyonu
(Gully erosion)

1) Yoğun yağmurlar veya karlarn erimesi srasnda veya hemen sonrasnda
yüzeysel akş sularnn dar kanallarda (su yollarnda) toplanarak aşağya doğru
hzla akmas sonucunda bu kanallardaki toprağn ciddi derinliklere kadar
oyulmas ve uzaklaştrlmas olay.
2) Erozyona karş korumadan yoksun eğimli arazilerde şiddetli yağşlarn
neden olduğu sel sularnn doğal depresyonlarda konsantre olmas sonucu
oyuntularn meydana gelmesine neden olan erozyon.

1516

Oyuntu slah
(Gully
rehabilitation)

Sel oyuntularnn büyümelerini önlemek ve bunlarn stabilizasyonunu sağlamak
amac ile sel oyuntusunda eğime dik yönde oluşturulan geçici veya devaml
sedde veya engeller. Bunlar, sel oyuntusu yatağnda yetiştirilecek bitkilerin
(Gully check dam)
ihtiyac olan suyun depolanp toprağa emdirilmesinde ve yeterli bitki gelişmesi
sağlanncaya kadar stabilizasyonunun sağlanmasnda rol oynamaktadrlar.
Oyuntu tahkimi amacyla alnan tedbirler geçici tedbirler (kontrol seddeleri ve
engelleri; çal ve ağaç dikimleri, kuru duvar eşiklerin tesisi, gibi) veya kalc
tedbirler (betonarme duvar, örme taş duvar, metal dikmeler, gibi) olarak
ayrlabilmektedir.

1517

Oyuntu kontrol
seddesi

1518

Oyuntu sekisi
(Gully check dam
(gully plug))

1519

Oyuntunun büyüme sürecinin durdurulmas ve slah amacyla gerçekleştirilen
tedbirler ve uygulamalar. Bu uygulamalar genellikle oyuntu baş tahkimi, su
akmnn kontrol altna alnmas ve oyuntularn doldurulmas hedeflerine göre
ve aşağdaki etmenlerin dikkate alnmas suretiyle tasarlanr ve uygulanr: (i)
oyuntunun boyutu; (ii) oyuntu aşnmasnn aktif durumda olup olmadğ; (iii)
toprak tipi; (iv) su akmnn boyutu ve meydan gelme sklğ; (v) sahann
topoğrafik koşullar; (vi) arazinin rehabilitasyondan sonra düşünülen kullanm
şekli.

Ozmotik basnç

Bir oyuntu veya su yolu içinde, akş hzn azaltmak, kanal oyulmasn en aza
indirmek ve sedimentin tutulmasn sağlamak amacyla tesis edilen seki (küçük
baraj).

Canl varlklarda bir hücre duvarnn veya membrannn her iki tarafndaki tuz
konsantrasyonunun eşit olmamas nedeniyle ortaya çkan bir basnçtr. Su, az
(Osmotic pressure)
tuz konsantrasyonu olan taraftan fazla tuz konsantrasyonu olan tarafa doğru
membran geçer ve membrann bu tarafnda ek bir basncn doğmasna neden
olur.
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Ö
1520

Ödemeye
gönüllülük

Bir bireyin belli bir mal veya hizmeti elde edebilmek için ödemeye hazr
olduğu bedelin miktar.

(Willingness to
pay)
1521

Ölçü (ölçek)
(Scale)

1522

Ölü kumul
(Dead sand dune)

1523

1524

Ormanda ağaçlardan dökülen yaprak, dal, kabuk, meyve gibi bitkisel artklarn
toprak üzerinde birikmesiyle oluşan organik tabaka. Bu tabakann en üstünde
(Litter, plant litter)
son yln dökülen bitkisel artklar bulunur. Bu ksm yaprak tabakas olarak
adlandrlr. Bu tabakann altnda daha önceki yllar dökülmüş, parçalanmaya
ve çürümeye başlamş tabaka bulunabilir. Çürüntü tabakas olarak adlandrlan
bu tabakada bitkisel artğn kökeni tannabilir. Ölü örtünün en alt tabakas ise
humus olarak tanmlanr. Bitkisel artklarn tamamen ayrşarak siyah renkli ve
kolladial boyutlarda olduğu ve hangi bitkisel artğn ayrşmas ile oluştuğu belli
olmayan ksmna humus ad verilir.
Ölüm oran

Ön kumul
(Foredune, head
dune)

1526

Önceleri olağan kumullar olarak oluşmuş, ancak sonradan üzerleri otlar, ağaç
ve ağaççklarla kaplanmş, sadece biçimi, yaps bakmndan kumul özelliği
kalmş kum yğnlar.

Ölü örtü

(Mortality rate)
1525

Bir olay veya gözlemin ölçülebilir boyutlar olup metre, yl, say benzeri fiziki
birimlerle ifade edilir.

Öncü bitkiler
(Pioneer plants)

Belli bir popülasyonda belirli bir zaman aralğnda meydana gelen ölüm
sklğnn (frekansnn) bir ölçüsü.

Rüzgar hznn kesildiği yerde veya bir engelin rüzgarn hzn azalttğ yerde
oluşan kumul.

1) Koşullar yeni oluşmuş bir bölgeye ilk olarak gelip yerleşen canllar.
Süksesyonun ilk aşamasnda görülen veya ortam kaplayan ilk bitkiler. Bunlar
bitki veya hayvan türleri olabilir. Örneğin birçok bölgede orman yangnndan
sonra sahaya titrek kavak gelir, yerleşir, daha sonra sral değişimle (süksesyon)
diğer canllar sahaya gelerek onun yerini alr.

- 233 2) Normal ürünlerin başarl olarak yetiştirilebilmesi için, fakir bir arazinin
slah ve verimliliğinin artrlmas amacyla bu arazilerde başlangçta toprağ
slah edici toprak verimliliğini artrc özel bitkilerin ekilmesi.
1527

Öne meyilli teras

Teras taban hafif öne doğru meyilli olarak inşa edilen teras tipi.

(Forward sloping
bench terrace)
1528

Örme canl eşik

Taban ve yanlardaki oyulmalarn tahkimi amacyla tesis edilirler. Bu amaçla 11,5 m uzunlukta ve 6-15 cm çapnda canl ağaç kazklar, oyuntu eksenine dik
(Wattle check dam)
olarak 30-50 cm ara ile çaklr ve aralar meşe, söğüt, kavak gibi canl
materyallerin kullanm ile örülür, arkalar toprakla doldurulur. Kazklarn en az
1/3'ü sürgün verecek ağaç türlerinden seçilmelidir.

1529

Örme çit
(Wattle fence)

1530

1531

Toprağ gevşek çürük yamaçlarda, yağmur sularnn akşn yavaşlatarak
toprağn aşnmasn, taşnmasn önlemek için tesis edilir. Örme çit inşasnda,
ince çaplar 4-6 cm, boylar 90-100 cm olan kazklar kullanlr. Çaklan
kazklarn birbirine olan mesafesi 30-40 cm, sralar aras mesafe ise 1-1,5 m'dir.
Toprağn gevşeklik durumu ve yamacn eğim oran dikkate alnarak örme çitler
yatay ve devaml sralar halinde veya aralkl ve şaşrtmal bir biçimde inşa
edilirler.

(Cover crop)

Ürün elde etmekten ziyade, toprağn erozyona açk olduğu zaman ve
durumlarda korunmasn ve iyileştirilmesini sağlamak üzere yetiştirilen
bitkilerdir. Bunlar yeşil iken gömülerek, yeşil gübre bitkisi olarak da
kullanlabilirler.

Örtü oran

Bkz. Bitki örtüsü.

Örtü bitkileri

(Plant cover,
plant cover ratio)
1532

Ötrofikasyon
(Eutrophication)

1533

Örnekleme
(Sampling)

Yüzeysel akş sular tarafndan taşnan besin maddelerinin (özellikle azot ve
fosforun) tatl su göllerinde artmas nedeniyle su bitkilerinin ve
mikroorganizmalarnn fazla üremeleri sonucu bu göllerin oksijence
fakirleşmesi olay.
Araştrmann amacna göre alansal olarak belli aralklarla belli yerlerden
örnekler alnmas. Örneklemede farkl yöntemler (rastgele, sistematik
örnekleme gibi) kullanlabilir.
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Özellikle Kuraklk,
Arazi Bozulumu,
Çölleşme ile İlgili
İzleme Sistemi

Özellikle ÇABK süreçlerinin devaml ve sistematik olarak izlenmesi için
geliştirilmiş bir izleme sistemidir. Bu sistem, ÇABK'n hem çevresel hem de
sosyoekonomik yönlerinin (toprak ve su kaynaklarnn durumu, arazi
bozulumu, su ktlğ, kuraklk, toplum üzerindeki etkiler, sosyal ve ekonomik
etkenler ve basklar, gibi) gözlemlenmesi ve izlenmesi çalşmalarn entegre
(Monitoring
eder. Bu sistem, ÇABK ile ilgili program ve politika tedbirlerinin
System Specifically
değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerin toplanmas ve işlenmesini de kapsayabilir.
Dedicated to
DLDD)
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P
1535

Parabolik kum
(Parabolic dune)

1536

Parazit

Rüzgara bakan yüzü dik hilal şeklinde kumul, barkan. Bu kumullar, kumlu
sahil ve platolarda rüzgarn girdabi hareketlerle esmesi ile oluşur.
Bkz. Asalak.

(Parasite)
1537

Parmak erozyonu
(çizgi erozyonu,
oluk erozyonu)

Bkz. Çizgi erozyonu.

(Rill erosion)
1538

Pastoral system
(Pastoralism,
pastoral system)

1539

Patojen
(Pathogen)

1540

Paydaş
(Stakeholders)

Habitatlarn, birincil olarak hayvanclk (evcil hayvanlarla) amaçl olarak
kullanldğ ve faydalanldğ sistem.

Bir yerdeki organizmalarda hastalanmaya neden olan bakteri, mantar, virüs gibi
mikroorganizmalar. Patojenler bir ya da daha fazla metabolik fonksiyonlar
bozarak organizma yaşamn tehdit eder.
1) BMÇMS ile ilgili süreçlere ilgi duyan ve süreçlerde yer alan kişi veya
kurumlardr (kamu, özel, sivil toplum).
2) Paydaşlar, bir kurumun veya projenin amaçlarna ulaşabilmesi ile ilgili
olarak hayati öneme sahip kişiler veya kurumlardr. Alnan kararlardan
etkilenirler ve sonuçlarla ilgilidirler. Ana paydaşlar: (a) izin, onay ve finansal
destek için ihtiyaç duyulan ve (b) kurumun veya projenin uygulamalarndan
doğrudan etkilenen paydaşlardr. İkincil paydaşlar dolayl olarak
etkilenenlerdir. Üçüncül paydaşlar ise proje veya faaliyete katlmayan ve ondan
etkilenmeyen, ancak bu konudaki kanaatleri olumlu veya olumsuz
etkileyebilenlerdir.

1541

Pazar fiyat
(Market prices)

Pazar mekanizmas vastasyla oluşan fiyatlardr. Pazar fiyatlar, toplum
açsndan oluşan gerçek maliyetler ve faydalardan (sosyal maliyetler ve
faydalardan) farkl olup, pazar fiyatlarna göre hesaplanan maliyetler genellikle
sosyal maliyetlerden düşüktür.
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Pazarlama
(Marketing)

1543

Pedoloji
(Pedology)

1544

Pen
(Pan)

1545

Peneplen

Üretilen mallarn üretim alanndan veya üreticiden tüketiciye ulaşana kadar
taşnma, depolanma ve satşn kapsayan iş ve işlemlerin bütünü.

Toprak oluşumunu, özelliklerini ve dağlşn inceleyen bilim dal.
Pedo=toprak: loji=bilim; pedoloji=Toprak bilimi.

Toprakta bulunan horizon ya da katmanlar olup, bunlar basnçla skşmş,
sertleşmişlerdir, ya da çok yüksek miktarlarda kil içermektedirler.

Bak "Engebeli arazi, dalgal arazi".

(Peneplain)
1546

Performans
göstergesi
(Performance
indicator)

1) Bir sonucun gerçekleşmesinin nicel veya nitel ölçüsüdür. Performans
göstergeleri değerlendirme zamanndaki durumu (örneğin proje sonu durumu),
belirlenmiş bir referans durumunun (örneğin proje başlangcnda tespit edilen
durum) koşullar ile karşlaştrr ve ulaşlan durum ile ulaşlmas arzu
edilen/hedeflenen durum arasndaki fark belirler ve değerlendirir.
2) Gerçekleşen sonuçlarla önceden belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşldğnn
ortaya konmasnda kullanlr. Bir performans göstergesi, miktar, zaman, kalite
veya maliyet cinsinden ifade edilebilir.

1547

Pestisit

Bkz. Böcek öldürücü.

(Pesticides)
1548

Peyzaj
(Landscape)

1) Bir ekosistemler mozaiğini taşyan bir alan. Kültürel peyzaj ise, üzerinde
insan topluluklarnn yer aldğ veya belirgin insan etkilerinin görüldüğü peyzaj
alanlardr.
2) Taşdğ ekolojik, kültürel ve sosyoekonomik özellikleri itibariyle etrafndaki
alanlardan belirgin farkllk gösteren, büyüklük bakmndan eko bölgeden
küçük olan alan. Korumaclar, işlevsel koruma peyzajlarn tanmlamak için
biyocoğrafik özellikleri kullanrken, çiftçi ve hayvanc topluluklar kendilerinin
kültürel ve yaşamsal peyzaj alanlarn farkl parametreleri kullanarak
tanmlarlar.

1549

Peyzaj ekolojisi
(Landscape
ecology)

Ekosistemlerin coğrafi ve ekolojik açdan karmaşk ilişkilerini inceleyerek
organizmalarn birbirleri ve çevreleri ile olan yakn ilişkilerini belirleyen ve
değerlendiren bir çalşma alan.
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Peyzaj
iyileştirmesi
(restorasyonu)
(landscape
restoration)

1551

Peyzaj yaklaşm
(Landscape
approach)

1552

pH değeri
(pH value)

1553

Pnar

Peyzaj mimarlğ, doğal ve kültürel kaynaklar ve fiziksel çevreyi insan yarar,
mutluluğu, güvenliği, sağlğ ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler
çerçevesinde ele alan, mekan ve yaşam ortam oluşturan, biyoçeşitliliği
destekleyen arazi planlamas, tasarm, yönetimi, korunmas, onarlmas ve
denetlenmesi konularn kapsayan eğitim ve araştrmalar yapan ve ülkesel,
bölgesel, kentsel ve krsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel
ve doğal değerlerin korunmas ve sürdürülebilirlik adna ekolojik öncelikli
projeler üretilmesini sağlayan bir planlama ve tasarm daldr.
peyzaj düzeyinde koruma kararlarn almak için kullanlan, WWF ve IUCN
tarafndan geliştirilmiş bir çerçevedir. Bu yaklaşm, WWF'n "Eko bölge
Koruma Program" ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi tarafndan desteklenen
"Ekosistem Yaklaşm" gibi geniş ölçekli koruma yaklaşmlarna katk
sağlamakta, Bern Sözleşmesi ve Dünya Miras Sözleşmesi de peyzaj düzeyi
faaliyetleri desteklemektedir. peyzaj yaklaşm faaliyetlerin peyzaj alannn
tamam itibariyle tartşlmas, planlanmas ve uygulanmasn destekler.
"Potential hydrogen" teriminin ksa yazlm. Anlam hidrojen iyonunun
yoğunluğu olan, kimyada ve biyolojide çok kullanlan bir terimdir. pH değeri
bir çözeltideki hidrojen iyonu yoğunluğunun negatif logaritmasdr. Bu nedenle
pH= 2 dendiğinde, bu çözeltinin bir litresinde 0.01 ekivalen gram hidrojen
iyonu var demektir. pH değeri 7'nin altnda ise çözelti asidik, üstünde ise
alkalin, 7'ye eşitse nötr anlamna gelir.
Bkz. Su kaynağ.

(Spring)
1554

Planimetre

Harita ve plan üzerinde alan ölçmeye yarayan alet.

(Planimeter)
1555

Otlatma alanlarndan yararlanmay, vejetasyon, toprak ve diğer doğal
kaynaklarn korunmas ile beraber, devaml maksimum hayvansal ürün elde
(Planned grazing)
edecek şekilde planlama ve uygulama.

1556

Plansz otlatma

Planl otlatma

(Unplanned
grazing)

Otlatma alanlarnn, otlatma amenajman kurallar uygulanmadan plansz bir
şekilde otlatlmasdr.
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Plantasyon
(endüstriyel
ağaçlandrma)

Genelde orman ürünleri sanayii ve diğer odun kullanm alanlar için odun
hammaddesi üretmek amacyla tesis edilen ağaçlandrma ormanlardr.

(Plantation,
(industrial tree
plantation)
1558

Plato
(Plateau)

1559

Podsolleşme
(Podsolization)

Çevresine göre yüksekte olan, oldukça düz yüzey yapsna sahip, bir veya daha
fazla yan dik yamaçlar oluşturan, yüksek alan.
1) Podzollar ve podzolik topraklarn oluşumu ile sonuçlanan bir toprak oluşum
sürecidir. Asit ykanma hakimdir.
2) Soğuk ve nemli bölgelerde iğne yaprakl ormanlarn altnda üst toprağn
fazla ykanarak açk renk almas ve asitleşmesi olay. Toprak yüzeyinde
bazlarn ykanmasyla hidrojen iyon konsantrasyonu artmaktadr. Ayrca
scaklk yeterli olmadğ için toprak yüzeyinde organik madde birikerek keçe
gibi bir kat oluşturmaktadr.

1560

Politika
(Policy)

1561

Politika yapc
(Policy-maker)

1562

Popülasyon

Bir çeşit müdahale veya toplumsal tepkidir. Bu sadece, su politikas, orman
politikas gibi niyet bildirimini değil, ekonomik araçlarn kullanm, pazar
oluşturma, teşvikler, kurumsal reformlar, yasal reformlar, yerelleşme ve
kurumsal gelişme gibi diğer çeşit yaklaşmlar ve müdahaleleri de kapsar.
Politika bir yönetişim uygulama arac olarak değerlendirilebilir.
Ulusal, uluslararas ve yerel düzeylerde politika ve uygulamalar etkileme ve
belirleme gücüne sahip kişi.
Bkz. Nüfus.

(Population)
1563

Popülasyon
dinamiği
(Population
dynamics)

1564

Belirli bir mekandaki popülasyonun zamana bağl olarak, dş ve iç faktörlerin
etkisi altnda baz özelliklerinin değişimidir. Bu özellikler, üreme, ölüm, göç ve
bunlarla ilişkili olarak popülasyon yoğunluğu, popülasyonun dağlm, genetik
değişimler (fenotip, genotip) şeklinde olabilir.

Popülasyon ekolojisi Aralarnda karşlkl ilişkiler kurarak, genetik bağlarla bir arada yaşayan ayn
türe ait bireylerden oluşan canllarn (popülasyonlarn) birbirleriyle ve
(Population
çevreleriyle olan karşlkl etkileşimini inceleyen ekoloji daldr.
ecology)
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Popülasyon
(biyolojik)
(Population
(biological))

1566

Potansiyel arazi
bozulumu
(Potential land
degradation)

1567

Potansiyel
buharlaşma

Belli bir bölgede yaşayan ve bir ölçüde diğer benzer gruplardan izole olmuş,
ayn türe ait bir grup birey. Popülasyonlar üreme bakmndan oldukça izole ve
yerel şartlara uyum sağlamş olabilirler.

Teorik olarak tarmsal verimlilikte meydana gelen kayp olarak tanmlanabilir.
İnsan ve bitki örtüsü etmenleri haricinde, Potansiyel arazi bozulumunu
oluşturan ana fiziki etmenler arasnda iklim, rölyef, toprak profili ve mevcut
aktif erozyon yer almaktadr.
Suyun snrl olmadğ yerlerde bitkilerden terleme ve topraktan buharlaşma
yoluyla olabilecek en fazla su kayb.

(Potential
evaporation)
1568

Potansiyel
Suyun snrl olmadğ yerlerde bitkilerden terleme ve topraktan buharlaşma
buharlaşma-terleme yoluyla olabilecek en fazla su kayb.
(Potential
evapotranspiration)

1569

Potansiyel erozyon
(Potential erosion)

1570

Potansiyel yllk
ortalama toprak
kayb

Bitki örtüsü veya arazi kullanm dikkate alnmakszn, topraklarn su
erozyonuna hassasiyetidir.
Bir yl içinde erozyonla kaybolmas muhtemel toprak miktardr. Ton/da veya
ton/hektar olarak ifade edilir.

(Potential mean
annual soil loss)
1571

ppb, milyar'da bir
ksm
(ppb, parts per
billion)

1572

ppm, milyon'da
ksm
(ppm, Parts per
million)

İngilizce "part per billion" (milyarda bir) sözcüklerinin baş harflerinden
oluşan bir simge olup, varlklarn hacmen veya ağrlk olarak milyarda birini
ifade etmeye yarar.

İngilizce "part per million" (milyonda bir) sözcüklerinin baş harflerinden
oluşan bir simge olup, varlklarn hacmen veya ağrlk olarak milyonda birini
ifade etmeye yarar.
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Primer orman
(Primer forest)

1) Bölgenin özelliklerine göre klimaks ağaçlardan oluşmuş, herhangi bir
şekilde tahrip edilecek sekonder süksesyona ait ağaçlarn bulunmadğ
orman.
2) Yerli türlerden oluşan, insan faaliyetlerinin ve ekolojik süreç
bozulumlarnn görülmediği ormanlar.

1574

Primer verimlilik
(Primer
productivity)

1575

Program
(Programme)

1576

Program ve proje
sayfas
(Programme and
project sheet
(PPS))

1577

Programdaki/
projedeki
teşkilatlar

Belirli bir alanda belirli bir zamanda bitkiler tarafndan üretilen biyokütle
oran.

Küresel, bölgesel, ulusal veya sektörel bazda belirli kalknma amaçlarn
gerçekleştirmek için düzenlenmiş bir faaliyetler dizisi. Bir kalknma
program, zamana bağl, sektör, konu ve/veya coğrafi alanla ilişkili, çoklu
faaliyetleri içeren bir programdr. Program tipik olarak birçok projeden
oluşur.
BMÇMS raporlama modelidir, sözleşmenin ve/veya stratejinin uygulanmas
ile ilişkili bireysel proje ve programlara ait nicel ve nitel bilgilerin toplanmas
için tasarlanmştr.

Proje ve programn tamam ile ilişkili ulusal odak noktalarnn, ülke
masalarnn, kurum ve kuruluşlarnn isimleri. Bunlara sivil toplum
kuruluşlar (STK) ile bilim ve teknoloji kuruluşlar (BTK) dahildir.

(Organizations in
the programme/
project)
1578

Proje
(Project)

1579

Proje amaçlar
(Project
objectives)

Belirlenmiş amaçlar, belli kaynaklar kullanmak ve faaliyetleri uygulamak
suretiyle elde etmek üzere, genellikle daha geniş bir program çerçevesinde,
tasarlanan bireysel kalknma çalşmas.
Bir proje veya programn sağlayacağ, fiziksel, finansal, kurumsal, sosyal,
çevresel veya diğer kalknma sonuçlar.
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Proje teklifi
(Project
proposals)

1581

Protein
(Protein)

1582

Protokol
(Protocol)

BMÇMS Stratejik plannn CONS-O-17 nolu göstergesi çerçevesinde bir
uluslararas finans destek kuruluşuna sunulmuş olup, değerlendirme
sürecinde olan teklifler.

Nitrojen içeren ve hidrolizleri sonucunda amino asitlerine ayrlan yüksek
molekül ağrlğna sahip olan organik bileşik gruplarndan biridir. Bunlar
canl materyalin asli unsurlarndan olup, hayvanlar için esas olan besin
maddelerinden biridir.
1) Diğer bir anlaşmaya eklenen veya o anlaşmayla yakn ilişkisi olan
uluslararas yasal bir belgedir.
2) Mevcut BMÇMS ile ilişkilidir, ancak bu sözleşmenin taraflar tarafndan
imzalanmas ve onaylanmas gereken ayr ve ilave bir anlaşmadr. Protokoller
bir sözleşmeyi, tipik olarak, yeni ve daha ayrntl taahhütler ilave etmek
suretiyle genişletip güçlendirirler.

1583

Psödo (yalanc)
(Pseudo)

1584

Püskürük kayaçlar
(Extrusive rocks)

Bir şeye benzeyen, bir şeyi andran, yalanc (Psödoakasya = yalanc akasya
gibi).

Yeryüzüne çkan magma mahsulü olan kayalar. Bu kayalar, derinlik kayas
(intrusive rock) ve dş püskürük kaya (extrusive rock) olmak üzere ikiye
ayrlr. Derinlik kayas, magmada ergimiş malzemenin kayalar arasndaki
boşluklara veya kayalarn içine girmesiyle katlaşmas ile oluşur. Buna örnek
olarak granit kütleleri verilebilir. Dş püskürük kayalar ise volkanizma
srasnda lavlarn kabuk tabakasnn üzerine çkarak birikmesiyle oluşur.
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R
1585

Radyasyon
(Radiation)

1586

Rakm

Güneşten saniyede 300.000 km ve daha fazla hzla elektromanyetik dalgalar
halinde yaylan enerji.

Bkz. Denizden yükseklik.

(Elevation)
1587

Raporlayan kurum
(Reporting Entity)

1588

BMÇMS'ne veya BMÇMS'ne akredite olan diğer bir teşkilata taraf olan ve
Sözleşme ile ve/veya Stratejinin uygulanmas ile ilgili resmi rapor sunma
durumunda bulunan taraf ülke.

Ormanszlaşma ve ormanlarn bozulumundan kaynaklaman karbon
REDD-plus
(Ormanszlaşma ve salmlarnn azaltlmas, karbon stoklarnn muhafazas ve geliştirilmesine
yönelik sürdürülebilir orman yönetiminin güçlendirilmesi.
Orman
Bozulumundan
Oluşan
Emisyonlar
Azaltmak
(REDD-plus
(Reducing
Emissions from
Deforestation and
Forest
Degradation)

1589

Refah
(Welfare, wellbeing)

1) Yaşam için temel unsurlar ve ihtiyaçlar (geçim, özgürlük ve seçim hakk,
sağlk ve fiziki olarak iyi olma durumu, iyi sosyal ilişkiler, güvenlik, barş,
manevi deneyimler, gibi) sağlayan durum.
2) İnsann mutlu ve güven içinde yaşadğ, geleceğe güvenle baktğ,
ihtiyacn yeterli ölçüler içinde karşladğ durum ve koşullar.

1590

Referans hatt
(dayanak hatt)
(Baseline)

Bir göstergeye ait ölçmelerin mukayese edilmesi ve değişikliklerin
izlenmesinde kullanlan bir referans noktas.
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Regolit
(Regolith)

1592

Regosol
(Regosol)

1593

Rehabilitasyon
(İyileştirme)
(Rehabilitation)

Arz yüzeyinde yer alan, ayrşmş kaya ve toprak materyali karşmndan
oluşan pekişmemiş, manto biçiminde materyaldir. Baz mühendisler
tarafndan toprak olarak adlandrlmaktadr.
Derin pekişmiş veya yumuşak kaya depozitlerinden teşekkül eden, ancak
henüz genetik horizonlar belirlenmemiş topraklar ihtiva eden azonal bir
toprak grubu.
1) Mevcut ekosistemlerin çeşitlilik, fonksiyon ve dinamiğinde, gerek insanlar
tarafndan verilen hasarlarn gerekse doğal etkenler sebebiyle ortaya çkan
olumsuzluklarn çözümü amacyla, alana özgü türlerin ve doğaya uygun
yöntemlerin kullanlmas ile belli bir alandaki yap ve koşullar daha önceki
doğal durumuna getirmeye yönelik olarak yaplan iyileştirme çalşmalar.
Rehabilitasyon, ekosistemden sağlanan mal ve hizmetlerin belirli bir
bölümünü elde etmek amacyla arazinin kapasitesinin yeniden
oluşturulmasn amaçlar. Arazi rehabilitasyonu, araziyi bozulma öncesi
koşullarna tam olarak döndürmez.
2) Bozulmuş bir ekosistem veya habitattaki belli ekosistem hizmetlerinin
yeniden kazanlmas.

1594

Rekabet (biyoloji
ve sosyolojide
rekabet)
(Competition)

1) Organizmalar, hayvanlar, bireyler, gruplar arasnda, bir alan, kaynak, ürün,
eş, prestij, tannma, mükafat, sosyal statü, liderlik için yaplan mücadele,
yarşmadr. Rekabet işbirliğinin tersi olup, en az iki tarafn paylaşlmayan
veya üzerinde işbirliği uzlaşs mümkün olmayan bir amaç için uğraşmas
durumunda ortaya çkar.
2) Bir kaynağn bir birey tarafndan, diğer bireyler tarafndan
faydalanlmasnn kstlanmas veya önlenmesine yol açar şekilde
kullanlmas ve savunulmas.
3) Snrl bir yaşam kaynağ için iki popülasyon veya iki canlnn arasnda
ortama hakim olmak için kendi aralarnda verdiği yaşam mücadelesi. Bu
mücadele sonucunda bir veya birkaç tür, diğer türleri elimine ederek ortama
hakim olur.

1595

Reklamasyon
(Reclamation)

1596

Rekreasyon
(Recreation)

Bir araziyi tarma uygun hale getirmek için yaplan işlem veya uygulama.
Örneğin drenaj iyi olmayan bataklk sahalarnn, su szdrma veya toplama
kanallar açlarak su seviyesinin düşürülmesi ile tarm yaplr hale getirilmesi.
1) Ev ve yerleşim alan dşnda boş zamanlar temiz hava soluyarak,
dinlenerek, yürüyüş yaparak değerlendirme ve bununla ilgili etkinlik.
2) Rekreasyon boş zamanda, fizik faaliyetle ama yapay kurallar olmadan
yaplan bir dinlence ve eğlence çeşididir. Uygun kurallar olduğunda
rekreasyon faaliyeti oyun veya spor olarak tanmlanr.
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Rendzina
(Rendzina)

1598

Rezerv
(Reserve)

İntrazonal ordo ve kalsimorfik alt ordoya ait bir büyük toprak grubu olup,
üstteki kahverengi veya siyah dağlabilir yüzey horizonunu hafif griden soluk
sar kalkerli yumuşak ana materyal izlemektedir. Bunlar, yüksek derecede
kalkerli yumuşak ana materyalden, ot veya ot-ağaç karşm vejetasyon
altnda nemli ve yar kurak iklim koşullarnda oluşmuşlardr.
1) Belli bir amaç için ayrlmş, sosyal, teknik ve ekonomik ihtiyaçlarda
kullanlmak üzere saklanan kaynak bölümü. Av koruma, bitki koruma
alanlar gibi.
2) Saklanmş, biriktirilmiş madde, mineral. Para, arazi, maden rezervi gibi.

1599

Rezervuar

Bkz. Hazne (rezervuar).

(Reservoir)
1600

Resmi doküman
(Official
document)

1601

Resmi kalknma
yardm (dş
yardm)

Son şekli, ilgili kurum tarafndan basl kopya olarak dağtlmş veya
internette yaynlanmş doküman.

Gelişmiş ülkeler tarafndan gelişmekte olan ülkelere, borç, hibe, teknik
yardm ve diğer işbirliği şekillerinde sağlanan destekler.

(Official
Development
Assistance (ODA)
(foreign aid))
1602

Restorasyon
(Restoration)

1) Bozuluma uğramş bir ekosistem veya habitatn orijinal birliktelik
yapsna, türlerin doğal bütünlüğüne ve doğal fonksiyonlarna kavuşur
duruma getirilmesi.
2) Sağlğ, bütünlüğü ve sürdürülebilirliği bakmndan bozulmuş karasal
ekosistemin geri kazanmn başlatan ve ivmelendiren bir süreçtir. Arazi
restorasyonu, arazi parçasnn hemen hemen bozulmadan önceki koşullarna
döndürülmesini amaçlar.

1603

Revize Üniversal
Toprak Kayb
Denklemi
(Yenilenmiş
Evrensel Toprak
Kayb Denklemi)
(Revised Universal
Soil Loss Equation
(RUSLE))

Üniversal Toprak Kayb Denklemi'nin revizyona uğramş şekli.
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Revizyon
(Revision)

1605

Rill erozyonu
(küçük oyuntu)

Yeniden gözden geçirme anlamnda. Bir işin planlandğ biçimde gidip
gitmediğini denetleme ve eğer öngörülen plandan bir sapma varsa, gerekli
düzeltmeleri yapma.
Bkz. Çizgi erozyonu.

(Rill erosion)
1606

Rio anlaşmalar
(Rio conventions)

1607

Rio Deklarasyonu
(Rio Declaration)

1608

Rio işaretleyici
(Rio göstergeleri)
(Rio marker (RM))

1609

Rio Konferans
(Rio Conference)

1610

Rio+20
(Rio+20)

1992 ylnda Rio'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalknma
Konferansnda müzakere ve kabul edilen Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Bu konferans srasnda görüşülen
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ise daha sonra 1994 ylnda kabul edilerek
ilk iki Rio sözleşmesine eklenmiştir.
1992 ylnda Brezilya'nn Rio de Janeiro şehrinde yaplan Birleşmiş Milletler
Çevre ve Kalknma Konferansnda kabul edilen ve sürdürülebilir kalknma
ilkeleri ile bağlantl olan "Çevre ve Kalknma Deklarasyonu"'nun ksaltlmş
ad.
Üç Rio anlaşmas sekretaryalarndan, bu anlaşmalarn amaçlarna hizmet
edecek faaliyetlerin hedeflenmesi konusundaki talebe bir cevap olarak,
OECD Kalknma Yardm Komitesi tarafndan geliştirilen göstergeler.
1992 ylnda Brezilya'nn Rio de Janeiro şehrinde yaplan Birleşmiş Milletler
Çevre ve Kalknma Konferansnn (BMÇKK) ksaltlmş ad. Bu konferans
aşağdaki sonuçlar üretmiştir: (i) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi; (ii)
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi; (iii) Gündem 21; (iv) Sürdürülebilir
Kalknma Komisyonunun (SKK) oluşturulmas; (v) Çevre ve Kalknma Rio
Deklarasyonu; (vi) Ormanlarn korunmas ve sürdürülebilir yönetimi ile
ilgili, yasal bağlayclğ olamayan ilkeler (Orman Prensipleri). BMÇKK
ayrca, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Anlaşmasnn tartşlmas
ve kabul edilmesi çalşmasna önderlik etmiştir.
13-22 Haziran 2012 tarihlerinde Brezilya'nn Rio de Janeiro şehrinde
düzenlenen ve Rio+20 olarak da bilinen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalknma Konferans (UNCSD) , ayn şehirde 1992 ylnda düzenlenen
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalknma Konferansnn (UNCED) 20'inci,
Sürdürülebilir Kalknma Dünya Zirvesinin (WSSD) 10'uncu ylna tekabül
eden ve bu toplantlarn sonuçlarnn takibi ile ilişkili konferanstr. On gün
süren ve bunu takiben üç günlük bir üst düzey toplantnn gerçekleştirildiği
bu Mega Zirveye 192 ülke temsilcileri, 57 devlet başkan, 31 Başbakan, özel
sektör, sivil toplum kuruluşlar ve diğer kurum ve kuruluş temsilcileri

- 246 katlmştr. Konferansn ana çkts "İstediğimiz Gelecek" başlğ altnda
hazrlanan, bağlayclğ olmadan kabul edilen 49 sayfalk doküman
olmuştur. Bu doküman büyük ölçüde, ilk Rio Konferansnda kabul edilmiş
bulunan Gündem 21 gibi eylem planlarna taahhüdü teyit etmiştir.
1611

1612

Risk

1) Belirli bir alandaki tehlike olaslğna göre kaybedilecek değerlerin ölçüsü.

(Risk)

2) Tehlikeli ve baz istenmeyen durumlarn ortaya çkma ihtimali.

Risk azaltma

Belirli bir kesim veya alanda geliştirilen afet senaryolarna göre, olas
risklerin önlenmesi, kabul edilebilir ölçülere indirilmesi ya da paylaşm
amacyla alnacak her türlü planl müdahale

(Risk reduction)

1613

Risk
değerlendirme
(Risk assessment)

1614

Risk haritas
(Risk map)

1615

Risk yönetimi
(Risk management)

Belli bir durum ve belirlenen bir tehdit ile ilgili bir riskin nitel ve nicel
değerinin belirlenmesi. Nicel risk değerlendirmesi riskle ilgili iki bileşenin
hesaplanmasn gerektirir ki bunlar: (i) potansiyel kayplarn büyüklüğü ve
(ii) bu kayplarn meydana gelme olaslğdr.
Herhangi bir yerde muhtemel tehlikelerin yerlerini belirten harita. Bu
haritalar araclğ ile olas heyelan, erozyon ve taşkn alanlar belirlenerek
bunlarn kontrol altnda tutulmas sağlanr veya gerekli önlemler alnr.
Ülke, bölge, kent ölçeğinde ve yerel ölçekte risk türleri ve düzeylerini tespit
etme, azaltma ve paylaşma çalşmalar ile bu alandaki planlama esaslar.

1616

Rizom (toprak alt
gövdesi)

Çok yllk bitkilerin toprak altnda veya hemen toprak yüzeyindeki kök
sürgünleri ve bunlarn geliştiği bölge. Bu sürgünler rezerv maddelerle
doludur. Rizom gerçek kökten anatomik ve morfolojik bakmdan farkldr.

1617

Rizosfer

Bitki köklerinin yakn çevresinde bulunan ve içersinde köklerin
mevcudiyetine bağl olarak bol miktarda mikrobiyal popülasyonu barndran
toprak bölümü.

(Rhizosphere)
1618

Rotasyonlu teraslar Üzerinde veya arasnda çeşitli bitkileri yetiştirmek amacyla yaplan teraslar.
Bu teraslarda bazen çok yllk yem bitkileri dikilir, bazen de meyvelik tesis
(Rotation terraces)
edilir.

1619

Rölyef
(Relief)

1) Dağlar, vadiler, platolar, ovalar içeren dünya yüzeyinin veya deniz altnn
fiziki şekli.
2) Yüzey şekilleri arasndaki alçak ve yüksek olma durumu. Alçak rölyef,
yüksek rölyef gibi. topografya ile rölyef'i karştrmamak gerekir. topografya
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Rölyef ise yüzey şekillerinin şekil yönünden değişimini ve aralarndaki
farkllğ belirlemek için kullanlan bir terimdir.
1620

Rölyef çukuru
(Relief well)

1621

Rölyef faktörü
(Relief factor
(topographic
factor)

1622

Rölyef haritas
(Relief map)

1623

Rusubat verimi
(tortul verimi)

Toprak altna gömülmüş drenlerin altnda bulunan hapsedilmiş bir su
tabakasn boşaltma görevini yapan çukur. Dren, çukurdan gelen suyu akttğ
için su tabakasnn basnc düşer.
Meyil, yamaç şekli, kesintisiz yüzeysel akş, yamaç baks gibi topografya
özelliklerinin yağş erozyonu üzerindeki etkileri.

Herhangi bir sahada yüzeyin arzal durumunu yanstan kontur haritas.
Fotoğraf görüntüsünden de yararlanlarak rölyef'in durumu foto-rölyef
haritalar ile de belirlenir.
Bkz. Akarsu sediment verimi.

(Sediment yield)
1624

Rutubet

Bkz. Nem.

(Moisture)
1625

1626

Rüzgar
(Wind)

Yüksek basnçtan alçak basnca doğru çoğunlukla yatay, bazen de dikey
yönde olan hava hareketi. Rüzgar, dünyada hava scaklğnn değişimi ve
transferinde, yağş ve okyanus akmlarnn oluşumunda, ayrca bitkilerin
döllenmesinde son derece etkili ve önemlidir.

Rüzgar
aşnabilirlik
gruplar

Toprak yüzey horizonunun rüzgar erozyonuna yatknlğ etkilediği kabul
edilen özelliklerine dayanan, 1 ile 8 arasndaki tam saylar ile adlandrlan bir
snflar dizisi.

(Wind erodibility
groups)
1627

Rüzgar
aşnabilirlik
endeksi
(Wind erodibility
index)

Yüzey kabuğu bulunmayan çplak toprakta rüzgar erozyonu yoluyla yl
içindeki toprak kaybnn teorik ve uzun dönemli miktar.
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Rüzgar erozyonu
(Wind erosion)

1629

Rüzgar erozyonu
başlama hz
(Wind erosion
threshold velocity)

1630

Genellikle kurak iklim bölgelerinde yüzey topraklarnn yeterli hza ulaşmş
bulunan hava akmlar etkisi ile aşndrlp taşnmas ve taşnan materyalin
hava akmnn hznn azaldğ yerlerde birikmesi olaydr.
Toprak tanelerini harekete başlatan minimum rüzgar hz. Bu, toprak
tanelerinin büyüklük ve ağrlklarna göre yükselmektedir. Çaplar 0.1-0.5
mm arasndaki toprak tanelerinin harekete başlamalar için zeminden 15 cm
yükseklikte esen 12-15 km/saat'lik rüzgar hz yeterlidir.

Rüzgar
Ürünlerin tarlalarda rüzgar yönüne dik olarak oluşturulan şeritler üzerinde
yetiştirilmesi süreci.
erozyonunu
önleyici şerit ekimi
(Wind strip
cropping)

1631

Rüzgar
erozyonunun
kontrolü

Rüzgar hzn azaltmak ve toprağ rüzgar aşndrmasna karş korumak üzere
alnan önlemlerle, rüzgar erozyonunun izin verilir snrn altna indirilmesi
sürecidir.

(Control of wind
erosion)
1632

Rüzgar perdesi
(rüzgar kran)
(Wind break
(shelterbelt))

1) Toprağ, ürünleri, çiftlik binalarn, yollar gibi tesisleri rüzgar erozyonu,
taşnan toprak ve kar yğlmalarna neden olan rüzgar etkilerine karş
korumak üzere, genellikle hakim rüzgar yününe dik ya da dike yakn bir
konumda dikilen ağaçlar, çallar veya diğer vejetasyon tipleriyle oluşturulan
şeritler.
2) Toprak, tarm ürünleri, yerleşim birimleri, yollar ve benzeri yaplar rüzgar
etkilerine karş korumak amacyla rüzgar hzn azaltmak, etki alannda
toprak ve karn birikmesini sağlamak ve kar ve toprak rutubetinin rüzgarla
buharlaşmasn önlemek üzere hakim rüzgar yönüne dik olarak ağaç, çal, çit,
uzun boylu buğdaygil veya başka malzemelerin dikim ve ekimi ile
oluşturulan barikat.

1633

Rüzgar önleyici
şeritler
(Wind break rows)

Rüzgara dik olarak dikilen 3-9 adet çal ve ağaç srasndan oluşan ve rüzgar
hzn, ön ksmda rüzgar krcnn yüksekliğinin 8- 10 kat, arkasnda 25 kat
uzunluktaki bir alanda azaltan engellerdir. Kenarlarda çal ve ortalarda
ağaçlardan oluşmuş bulunan %50 hava geçirimli rüzgar krc şeritlerin
etkileri yüksektir.

- 249 -

S
1634

Saçak kök sistemi

Bitkilerin çok sayda küçük, ince ve yaygn köklerden oluşan kök sistemi.

(Fibrous root
system)
1635

Sağlam yönetim
(Sound
management)

1636

Sahel
(Sahel)

1637

Sahel Bölgesinde
Kuraklk kontrolü
için Devletleraras
Devaml Komitesi

İnsan sağlğ ve çevrenin, faaliyetlerin, süreçlerin, ürünlerin ve maddelerin
olumsuz etkilerine karş korunmasn sağlayacak bir yönetimin garanti altna
alnmasn sağlayacak tüm uygulanabilir tedbirlerin alnmas, admlarn
atlmas.
Arapçada kenar, ky anlamndadr. Buradaki anlam, Kuzey Afrika’nn
güneyinde Sahra çölü ile güneydeki tropikal savan bölgesi arasnda yer alan,
yar kurak bitki örtüsünün hakim olduğu bölgedir. Bu bölge aşr otlatma ve
bitki örtüsünün tahribi sonucunda yer yer önemli ölçüde çölleşmeye uğramş
ve halk yoksulluk içinde kalmştr. Çad, Moritanya, Mali, Gambiya, Nijer,
Nijerya, Burkina Faso, Kamerun ülkelerinin bir bölümlerinin yer aldğ
bölgede kurak geçen yllarda açlk baş göstermekte, kuraklğn şiddetli
olduğu yllarda binlerce kişi açlktan ölebilmektedir.
1973 ylnda tesis edilen bu komite, diğer faaliyetleri yannda esas olarak Bat
Afrika ülkelerine çölleşme ile mücadele sözleşmesinin uygulanmas
konusunda yardmc olmaktadr. Üyeleri arasnda, Burkina Faso, Cape Verde,
Çad, Gambiya, Gine Bissau, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal yer alr.

(Permanent
Interstate
Committee for
Drought Control
in the Sahel
(CILSS))
1638

Sahil kumulu
(Coastal dune)

1639

Sahra
(Sahara)

Rüzgar ve dalgalarn birikmesiyle oluşmuş, sahil boyunca uzanan kumul
srtlar veya tepeleri.

Geniş alanlar kaplayan çöl bölgesi. Kuzey Afrika’da Atlas Okyanusu’ndan
Kzldeniz kysna kadar uzanan çöllerin yer aldğ bölge.
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Salma sulama
(Wild-flooding
irrigation
(food irrigation))

1641

Saptrma hendeği

Su tarlann en yüksek noktasndan serbest olarak verilir ve su dağlm
kontrol edilmez.

Bkz. Çevirme hendeği.

(Diversion ditch)
1642

Saptrma sekisi
(Diversion dam)

1643

Saptrc tesisler
(Diversion
structures)

1644

Sarlc bitki
(Climbing plant)

1645

Savak
(Weir)

1646

Savan
(Savannah)

Bir akarsudan suyun bir bölümünü veya tamamn başka bir akş yoluna
yönlendirmek (sevk etmek) için oluşturulan bir yap.

1) Suyun bir alandan başka bir alana çevrilerek sevk edilmesi amacyla
insanlar tarafndan tesis edilen kanal veya diğer bir yap.
2) Havzalarda selin insan ve diğer tesislere zarar vermemesi için suyu ve
sedimenti başka yöne çeviren snai yaplar.
Işk ve karbondioksit temin etmek amacyla diğer bitkilerin gövdesine
sarlarak büyüyen odunsu bitkiler (ağaç sarmaşğ vb).

Akm ölçmek veya kontrol etmek veya yönünü değiştirmek için tesis edilen
sabit olmayan devaml kat bir engel.
1) Üzerinde yüzeysel ya da gruplar halinde dağlmş ağaçlar içeren otluk
arazi. Bunlar çoğunlukla gerçek otlak (mera) arazisi ile orman arasnda geçiş
arazisini oluşturmaktadr.
2) Kuraklğa dayankl dağnk ağaç ve çallklarn yer aldğ tropikal çayrlar.
Bir bitki topluluğu olan savanalar, Afrika, Avustralya ve Güney Amerika’da
çöllerle ekvatoral ormanlar arasnda yer alr. Savan bölgesinde yağşlar yln
sadece bir döneminde düşer. Örneğin Afrika’da ekvatoral bölgenin kuzeyinde
yer alan savan alanlar yaz mevsiminde, güneyindeki savanlar ise kş
mevsiminde yağş alr. Yağşl dönemde otlar hzl bir gelişme gösterir.
Savan alanlar omurgal etobur ve otoburlarn en fazla yaygn olduğu
bölgedir.

1647

Savunmaszlk
(krlganlk)
(Vulnerability)

Bkz. Korumaszlk.
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Savunuculuk
(Advocacy)

1649

Seçenek değeri
(Option value)

1650

Sedde
(Dike)

1651

Sediment
(Sediment)

1652

Sediment kontrolü
(Sediment control)

1653

1654

Sediment yükü

Politik, ekonomik ve sosyal sistemler ve kurumlardaki kararlar etkilemeyi
amaçlayan bir birey veya grup tarafndan yürütülen politik bir süreçtir.
Savunuculuk süreçleri medya kampanyalar, kamuya seslenişler, araştrma
sonuçlarnn paylaşm, anketler ve benzeri etkinlikler araclğyla
yürütülebilir.
Bir kaynağn gelecekteki kullanm (doğrudan veya dolayl kullanm) için
potansiyel değeri.

Suyu tutmak veya akarsu akşn saptrmak amacyla oluşturulan toprak set
(şev).
Kaya ve minerallerin ayrşma ürünlerinin akarsularla hem yatak yükü hem de
asl vaziyette taşnan ve suyun hznn azaldğ yerde çökelen ksm.

Bir rezervuarda veya bir isale tesisinde meydana gelebilecek rusubat
önlemek veya azaltmak amacyla bir akarsudaki sediment miktarnn
azaltlmas.

(Sediment load)

Bir kanalda akan su tarafndan taşnan ve kanaln verilen bir kesitinden veya
kesitin bir bölümünden birim zamanda geçen sediment hacminin, ayn
kesitten veya kesitin bir bölümünden birim zamanda geçen su hacmine oran
olarak tanmlanan sediment miktar.

Sedimentasyon

Bkz. Birikme.

(Sedimentation)
1655

Seki teras
(Bench terrace)

1) Eğimi % 15'in üzerinde olup erozyona meydan vermeden toprak işlemeli
ürün, üzüm omcas ve meyve ağaçlarnn yetiştirilmesi planlanan arazilerde
toprağn kazlmas ve kaz materyalinin eğim yönünde kaz kesit alan
biçiminde yğlmas ile oluşturulan basamaklar. Fazla eğimli arazilerde
yğlan kaz materyali taş duvar ile desteklenir. Terasn üzerindeki ekim,
dikim yaplan yatay ksma geriye doğru % 9'a varan eğim verilir. Toprakta
biriken yüzey sular binde 1-5 eğimli topuk kanal ile doğal veya yapay bir
boşaltm ağzna sevk edilir.
2) Yamaç meyline dik durumda yatay veya az meyilli, tarm ve ağaç dikimi
için uygun birbirine belli mesafelerle paralel şeritler geliştirmek suretiyle
toprak muhafazas ve erozyon kontrolünü, dik yamaçlar üzerinde ürün

- 252 yetiştirmeyi mümkün klmak için uygulanan bir teras tipi. Tesis amaçlar: (i)
yüzeysel akş hzn ve erozyon etkisini azaltmak; (ii) suyun toprak tarafndan
tutulmasn artrmak; (iii) toprak verimliliğini ve araziden tarm ve diğer
kullanmlar altnda yararlanma imkanlarn artrmak.
1656

Sektörel su tahsisi
(Sectoral water
allocation)

1657

Sektörler aras
planlama ve
uygulama

Bir veya birden çok havzadaki su kaynaklarnn, içme-kullanma, doğal hayat
koruma, zirai sulama, enerji, sanayi, ticaret, turizm, taşma, ulaşm,
rekreasyon, projeye dayal su ürünleri yetiştiriciliği ve avclğ, su yaplarn
koruma maksatlarna göre dağtmdr.
Birbirleri ile etkileşim içindeki birden fazla sektörü kapsayan planlama ve
uygulama faaliyetleridir.

(Cross-sectoral
planning and
implementation)
1658

Sel
(Flood)

1) Bir akarsuyun, çeşitli nedenlerle yatağndan taşarak çevresindeki arazilere,
yerleşim yerlerine, altyap tesislerine ve canllara zarar vermek suretiyle etki
bölgesinde normal sosyoekonomik hayat kesintiye uğratacak ölçüde bir akş
büyüklüğü oluşturmas olay.
2) Yukar havzalarda şiddetli yağşlarn ardndan yan derelerden ani olarak
gelen ve fazla miktarda kat materyal içeren büyük su kütlesi.

1659

Sel kapan
(Flood water
retarding
structure)

1660

Sel kran
(Flood water
retarding wall)

1661

Sel oyuntusu
(Flood gully)

Yüksekliği 15 m'den, depolama hacmi 5.000.000 m³3'ten daha az olan taşkn
sularn depolayarak yüksek akşlar hafifleten ve aşağya planlanan miktarda
su brakmak suretiyle belirli zamanda oluşan taşkn akmn daha uzun bir
devreye yayarak taşkn ayarlayan bir nevi küçük baraj.

Koyu çamurlu sellerin geleceği tahmin edilen yerlerde çamurun çöküp
kalmasn sağlamak amacyla sel istikametine dik olarak yaplan duvar.

Erozyon sonucunda arazide meydana gelen ve yağşsz dönemlerde kuru olan
oyuntular. Bu oyuntular 40-50 cm'den başlayp 30-40 metreye kadar ulaşan
derinliğe sahip olabilmektedir. Dallanmş, düz kvrml, U ve V şeklinde
olabilirler. Derinlikleri 100 cm'den az olanlar küçük, 100-500 cm olanlar
orta 500 cm'den fazla olanlar büyük sel oyuntulardr.
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Sel oyuntusu
erozyonu

Bkz. Oyuntu erozyonu.

(Gully erosion)
1663

Sel yarnts

Sel tarafndan yarlmş oldukça büyük bir oyuntu.

(Wady (quadry)
1664

Senaryo
(Scenario)

1665

Sera etkisi
(Greenhouse
effect)

1666

Sera gaz
(Greenhouse gas)

Gelecekteki gelişmelerin nasl olabileceğinin, kilit etkenler hakkndaki tutarl
bir seri varsaymlara dayal olarak, gerçekçi ve basit tanm. Senaryolar,
tahmin veya projeksiyonlardan farkl olup, bazen birbirlerini takip edecek
olaylar dizisinin anlatm dilinde ifadesi şeklinde olabilir.
Atmosferin ve yer yüzünün snmas. Güneşten gelen ksa dalga boylu
şnlarn, bulutlara ve yeryüzüne çarpmas ile uzun dalga boylu şnlar oluşur.
Bu srada ksa dalga boylu şnlarda gizli tutulan scaklk açğa çkarak
snmay sağlar. Açğa çkan scaklk, atmosferdeki su buhar, karbondioksit,
ozon, metan gaz ve klorofloro karbonlar tarafndan tutulur. Bu gazlarn
artmasna bağl olarak meydana gelen snmaya sera etkisi denir. Son yllarda
fosil yaktlarn fazla yaklmas, sanayi tesislerinden çkan gazlarn artmas,
orman yangnlar, gibi etkenler havadaki karbondioksit orannn ciddi oranda
artmasna neden olmaktadr. Bu nedenle dünyann ortalama scaklğ 0.3-0.7
0
C yükselmiştir. Bu snmaya küresel snma da denir.
1) Hem doğal, hem de insan kaynakl olan, atmosferdeki, kzl ötesi
radyasyonu emen ve tekrar yayan gaz oluşumlar.
2) Atmosferde doğal veya insan etkileri ile oluşabilen, yer yüzeyi, atmosferin
kendisi ve bulutlar tarafndan yaylan termal kzlötesi radyasyon yelpazesi
(spektrumu) içindeki farkl dalga boyundaki radyasyonu absorbe eden ve
yayan gazlardr. Bu özellik sera etkisine neden olur. Su buhar (H2O), karbon
dioksit (CO2), azot oksit (N2O), metan (CH4) ve ozon (O3) dünya
atmosferindeki başlca sera gazlardr.

1667

Serbest erişimli
doğal kaynak
(Natural resource
with open access)

Kullanm veya tüketimi ile ilgili olarak herhangi bir engel veya kst
bulunmayan doğal kaynaktr. Örnek olarak, okyanuslar ve okyanuslardaki
balk kaynaklar verilebilir. Bu kaynaklarn kullanm serbest veya çok düşük
maliyetlerde olduğundan çoğu kez aşr tüketim ve bunun sonucu
popülasyonlarnda azalma ve bozulma durumlar ortaya çkabilmektedir.
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Serbest otlatma
(kontrolsüz
otlatma)
(Free-range
grazing
(uncontrolled
grazing))

1669

Serpantin
(Serpantine)

Geniş bir arazi üzerinde, hayvanlarn nerede, ne zaman ve nasl otlayacağna
bir kst veya tedbir getirilmeden, serbestçe otlamalarna izin verilmesidir. Bu
durum hassas ekolojik koşullara sahip alanlarda olumsuz etkiler
yaratabilmektedir.

1) Magnezyum yönünden zengin silikat kayalarn ayrşmas sonucu oluşmuş,
kaolinit-serpantin grubu içeren karmaşk kimyasal bileşimde kaya yapan
mineral.
2) Okyanus tabanlarn kaplayan peridotit ve gabro gibi kütlelerin su alarak
şişip genişlemesi ve dağ oluşumu srasnda dilimlenerek yüzeye çkmasyla
oluşmuş parlak yüzeylere sahip ultrabazik/ultramafik kaya.

1670

Sert kabuk
(Duricrust)

1671

Sert tabaka
(Hardpan
(duripan))

Ayrşma sonucunda oluşmuş arazi yüzeyinde veya yaknndaki sert kat veya
yumrulu tabaka. Bu tabaka demir oksitler, alüminyum oksitler, silis veya
kalsiyum karbonattan meydana gelebilir.
1) Toprağn üst kesiminden taşnan kil, kireç, humus ve demir bileşiklerinin
alt katnda (bazen A bazen de B horizonunun altnda) birikerek
çimentolaşmasyla oluşan sert tabaka. Çoğunlukla kurak bölgelerde oluşan
sert tabaka bitki köklerinin derine inmesini engeller.
2) Kuruduğunda son derece sertleşen, toprak parçacklarnn (partiküllerinin)
organik madde ve demir ile veya silis, sesquioxides, kalsiyum karbonat
maddeleri ile çimentolaşmas ile oluşan bir toprak tabakas.

1672

Sertleşmiş toprak
(Indurated soil)

1673

Set gölü
(Barrier lake)

1674

Seyelan

Sert bir kitle halinde çimentolaşmş olan ve slatma ile yumuşamayan toprak
materyali.

Doğal dengesini kaybetmiş eğimli bir yamaçtan heyelan, buzul, delta, çğla
gelen irili ufakl muazzam miktardaki malzemelerin bir vadiyi doldurmasyla
oluşan setin gerisinde oluşan göl. Tortum Gölü buna örnektir.

Gevşek sediment taşyan suyun ince bir tabaka halinde yamaç aşağ hzla
akmasdr. Çoğunlukla yamaç yüzeyi üzerinde ve oyuntulardan daha geniş
(Sediment carrying
kanallara doğru sediment taşyan kar veya yağmur sularnn oluşturduğu;
shallow surface
ince, yaprağms, sürekli ve sğ bir biçimde olan yüzey akşdr.
flow)

- 255 1675

Scak nokta
Birçoğu endemik olan, normalin üzerinde sayda türün bulunduğu alan. Bu
(biyolojik çeşitlilik türlerin önemli bir bölümü insan kaynakl ciddi tehditlere maruzdur.
açsndan scak
nokta)
(Hotspot
(biological
diversity related))

1676

Scak nokta
(kirlenme
açsndan scak
nokta)

Kirletici konsantrasyonlarna özellikle maruz kalan alanlar.

(Hotspot (pollution
related))
1677

Scaklk
(Temperature)

1) Bir maddenin scaklk enerjisinin diğer bir maddeye geçişi. Scaklk
enerjisi yüksek olandan düşük olana doğru bir akm gösterir.
2) İklim eleman olarak atmosfer veya havada hissedilen scaklk ya da
soğukluk derecesi.

1678

Scaklk endeksi
(Heat index)

1679

Scaklk iletimi
(Thermal
conduction)

1680

Sçrama erozyonu
(rüzgar)
(Saltation (wind
erosion)

1681

Sçratma erozyonu
(yağş)
(Splash erosion,
rain drop erosion)

İnsan vücudu üzerinde yüksek scaklk ve nemin birlikte etkisini belirten
değer. Burada scaklk santigrat derece olarak verildiği için s endeksi yerine
scaklk endeksi demek daha uygundur.
Bir cisimde scaklğn geçişi veya transferi olay. Cisimlerde scaklğn
yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru scaklk iletimi meydana
gelir. Bu iletim srasnda cisim üzerinde gözle görülür bir hareket oluşmaz.
Rüzgarn kinetik enerjisi ile toprak partiküllerinin arazi yüzeyinde sçrayarak
taşnmas. Rüzgar erozyonunun en önemli şekli sçrama hareketidir. Rüzgar
erozyonu ile taşnan materyalin yaklaşk % 55 ile % 72’si sçrama hareketi ile
taşnr. Ayrca sçrama hareketi olmadan süspansiyon ve sürükleme olay
gerçekleşmez. Orta büyüklükteki tanelerden süspansiyon hale geçemeyecek
kadar irice, fakat sçrayp bir müddet havada kalacak kadar küçük olan
çaplar 0.1-0.5 mm arasndaki parçacklar, sçrama ile taşnrlar.
Düşen yağmur damlalar toprak yüzeyine çarptğnda, toprak taneciklerini
kopararak havaya sçratmas. Parçalanma süreci, bu toprak sçramalarnn
oluşmas olaydr. Bu yüzden, sçrama erozyonu, yağmur damlasnn vuruş
etkisiyle toprak kümelerinin parçalanmas süreci ile başlar ve parçalanan
taneciklerin eğim aşağ yer çekimi kuvvetleri taşnmas ile gerçekleşir.
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Sfr otlatma

Hayvanlarn hiçbir zaman otlamasna izin verilmediği yer.

(Zero grazing)
1683

Sfr toprak işleme
(No tillage,
zero-tillage)

1684

Snrlayc
faktörler
(Limiting factor)

1685

Sral değişim

Bir sahada (tarm veya otlak alannda) bir önceki ürün hasadn takiben yeni
ürün için tohum ekimlerinin veya fide dikimlerinin toprağa doğrudan, hiçbir
toprak işlemesi yaplmadan uygulanmasdr. Ot kontrolü herbisitlerle yaplr,
istihsal sonras ekin saplar sökülmez, erozyon kontrolü için toprakta
braklr.
Organizmalarn yaşam yeteneklerini snrlayan çevre faktörleridir. Belirli
ekolojik faktörlerin aşr şiddeti (en düşük veya en yüksek değerleri)
snrlayc olmaktadr. Baz organizmalar bir faktörün iki ekstrem değeri
arasndaki değişimine dayanabilirler, bazlar ise bir veya birkaç faktörün
ancak dar snrlar içinde değişmesi halinde varlklarn koruyabilirler.
Bkz. Süksesyon.

(Succession)
1686

Srt
(Ridge)

1) Araziyi iki veya daha çok hafif eğimli düzlemlere ayrp, sulama ve su
dağtmnn az çok kendisine paralel kanaln her iki tarafnda yaplmasn
mümkün klan hat.
(2) Genellikle uzun, dar ve kenarlar dik olan arazi üzerindeki yükselti.
Dağlk alanlardaki boyuna uzanan ve topografyada çknt oluşturan
şekillerdir.
3) Sürülmüş toprağ bozulmamş arazi üzerinde yer alan ilk pulluk izi.

1687

Szma
(Seepage)

1) Suyun doygun olmayan toprak profilinde veya diğer gözenekli materyal
içinde belli bir hidrolojik eğim altnda maruz kaldğ harekettir.
2) Yağmur şeklinde yağan, sulamada tatbik edilen veya zemin üzerinde akan
suyun zemin ve toprak içine doğru akm ve hareketi.

1688

Szma ile su kayb
(Water loss
through Seepage)

1689

Sierozem
(Sierozem)

Bir kanal, rezervuar veya başka bir su kitlesi veya araziden szma yoluyla su
kayb.

Ilmandan serine kadar değişen iklim koşullarnda, çöl bitkileri, ksa otlar ve
seyrek çallardan ibaret bitki örtüsü altnda oluşan zonal büyük toprak grubu
olup, 30 cm ve daha az derinlikteki kalkerli materyale geçiş yapan soluk gri
A horizonlarna sahiptir.
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Siklon
(Cyclone)

1) Alçak hava basnc. Bu basncn olduğu yerlerde hava çevreden merkeze
doğru döner. Dünyann dönmesine bağl olan siklon merkezlerinde dönme
kuzey yarm kürede saat akrebinin tersi, güney yarm kürede ise saat akrebi
yönünde hareket ile meydana gelir. Hava kütlelerinin birbirleri ile karşlaştğ
bu yerlerde çoğu kez frtnalar ve yağşlara yol açan cepheler oluşur.
2) Dünyann scak bölgelerinde meydana gelen ve rüzgar hznn saniyede 50
metreyi geçtiği frtna.

1691

Silt

Bkz. Mil.

(Silt)
1692

Silvikültür
(Silviculture)

1) Yeni ormanlarn planl olarak kurulmas ve bunlarn doğal olarak
kurulmuş ve varlğn sürdüren ormanlarla birlikte yetiştirilmesi, bakm,
gençleştirilmesi ve varlklarnn en iyi şekilde devam ettirilmesi ile uğraşan
bir bilim dal.
2) Latince orman anlamna gelen "silvi" ve yetiştirme anlamna gelen
"culture" kelimelerinden oluşmakta olan bu ifade orman yetiştirme, kurma
anlamna gelir. Yeni ormanlarn planl olarak kurulmas, bakm,
gençleştirilmesi, sağlkl ve kaliteli olmasna yönelik olarak yaplan
çalşmalar silvikültürün kapsamna girer.

1693

Silvopastoral
sistemler (ağaç, ot,
hayvan sistemleri)
(Tree-grassanimal systems,
silvopastoral
systems)

1694

Sinerji
(Synergy)

1695

Siorezem (bozkr
toprağ)
(Siorozem (Grey
desert soil))

Ayn bir saha üzerinde ağaçlarla, ot ve otlatma alanlarnn beraberce
bulunduğu ve her iki kaynaktan beraberce yararlanmay öngören yönetim
sistemi. Ağaçlar odun elde etme yannda hayvanlar için gölge ve koruma
sağlamakta, otlak alanlarndan ise ağaçsz benzer sahalara göre daha fazla
hayvansal verim ve gelir elde edilebilmektedir. Silvopastoral sahalarda
genellikle küçükbaş hayvanlar (koyun, keçi) otlatlmaktadr. Silvi-pastoral
sistemler ayrca yaban hayat, su kalitesi, toprak verimliliği ve toprağn su ve
rüzgar erozyonundan korunmasna da olumlu katklar sağlar.
1) Bireysel eylemlerin toplamnn ötesine geçen ve çabalar daha etkin ve
verimli klan birleşik eylemlerin sonucu.
2) Farkl elemanlar arasndaki, bunlarn beraberce ürettikleri etkinin, bireysel
olarak üretecekleri etkilerin toplamndan daha fazla olmasn sağlayan,
etkileşim.
Ilman, yar kurak bir iklimde karşk çal örtüsü altnda gelişmiş ve
kahverengimsi gri yüzey horizonuna sahip olup, aşağ doğru önce açk renkli
maddelere ve sonra çok defa geçirimsiz bir tabaka olmak üzere karbonat
birikintisi tabakasna dönüşen zonal bir toprak grubudur.
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Siyah organik
toprak

Genellikle alt toprağ kireçli koyu renkte killi toprak.

(Black surf soil)
1697

Solar radyasyon
(Solar radiation)

1698

Solma noktas
(Wilting point)

1699

Solum
(Solum)

1700

Solunum
(Respiration)

Güneş tarafndan yaylan radyant enerjidir. Radyasyonun 0.3-0.7 mikron
dalga boyunda olan bir bölümü (% 3) fotosentezde de kullanlan görünen
şnlar, diğerini çok ksa dalga boyundaki kozmik, gamma, ultraviyole,
kzlötesi ile uzun dalga boyunda olan şnlar oluşturur.
Bir toprağn içerdiği frn kurusu ağrlğ üzerinden hesaplanan bir su yüzdesi
olup, bu yüzde miktarnda su içeren bir toprakta yetiştirilmekte olan özellikle
msr veya domates test bitkileri solarak pörsürler ve karanlk durumdaki
nemli bir ortama alndklarnda tekrar turgorlarn kazanarak gelişmeye
devam edemezler. Buna devaml solma noktas ad da verilmektedir.
Toprak profilinin en fazla ayrşmaya uğramş yukar bölümüdür. A ve B
horizonlarn içine almaktadr.

1) Karasal bitkilerde fotosentezin aksine dönüşüm olay, döngüsü. Bitkiler
solunum yaparak hücre moleküllerindeki birikmiş enerjiyi açğa çkarr.
Solunum srasnda karbondioksit ve su açğa çkar. Bitkiler genel olarak
fotosentezle ürettikleri enerjinin yaklaşk yarsn solunumla harcar. Karanlk
bir yerde braklan bir bitkinin ksa sürede ölmesi, besin maddesini solunumla
tüketmesi ile ilgilidir. Solunum ayn zamanda biyokütle tüketimidir.
2) Bitkilerin oksijen absorbe edip karbondioksit çkardklar hava ile
aralarndaki gaz değişimi.

1701

Sonuç
(Outcome)

1702

Sonuç göstergeleri
(Result indicators)

Bir müdahale/faaliyet neticesinde üretilen çktlar vastasyla ulaşlan veya
ulaşlmas beklenen ksa veya orta dönem sonuçlar (etkiler)'dr. Sonuçlar,
gözlenebilir davranşsal, kurumsal ve toplumsal değişimler olup, kilit
paydaşlarn (kamu kurumlar, sivil toplum örgütleri, yerel halk, özel sektör,
gibi) kapasitelerinin artrlmasna yönelik ksa dönem yatrmlar ve
faaliyetler sonucunda 3-10 yl içinde gerçekleşirler.
Elde edilen çktlarn, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasl ve ne
ölçüde başarl olduklarn gösterirler. Hedeflenen sonuçlara ulaşmadaki
başar seviyesi etkililik ile ifade edilmektedir. Sonuç göstergeleri amaç ve
hedeflere ulaşlp ulaşlmadğn ortaya koymalar bakmndan en önemli
performans göstergeleridir.

- 259 1703

Sonuçlara dayal
yönetim
(Results-based
management)

1704

Sosyal capital
(Social capital)

1705

Sosyal maliyetler
ve faydalar
(Social costs and
benefits)

1706

Sosyal yap
(Social structure)

1707

Sosyal zafiyet
(Social
vulnerability)

1708

Sosyo ekolojik
sistem

Kurumlarn, proje ve programlarnn uygulamalarn, sonuçlara ulaşma
istikametindeki gelişme durumuna odaklanmak suretiyle yürüttüğü bir
yönetim şekli olup, stratejik planlama, risk yönetimi, performans izleme ve
değerlendirme için bir yönetim çerçevesi sağlar.
Toplumlarda mevcut sosyal uyumun derecesi olup, sosyal ağlar, normlar ve
sosyal güveni oluşturan ve karşlkl yararn elde edilmesine yönelik eşgüdüm
ve işbirliğini sağlayan süreçleri ifade eder.
Maliyetlerin ve faydalarn esas olarak toplum açsndan ifade ettiği
değerleridir. Bu değerler, özel maliyet ve faydalardan farkl olarak daha
kapsamldr (toplumun baz üyeleri tarafndan yüklenilebilecek her türlü
maliyet ve faydalar dikkate alr) ve pazar fiyatlarn kullanma yerine, sosyal
frsat maliyeti olarak hesaplanrlar. "Sosyal maliyet ve faydalar" terimleri
yerine bazen "ekonomik maliyet ve fayda" terimleri de kullanlmaktadr.
Sosyal sistemdeki bir toplumda insanlarn karşlkl ilişkilerinin şekli, yaps
ve değişimi. Toplumda bireyler tarafndan belirlenen rollerin ve davranşlarn
tanm. Sosyal yap, demokratikleşme, toplum düzeninin oluşumu ve işlemesi
açsndan son derece önemlidir.
İnsanlarn, kurumlarn ve toplumlarn, karş karşya olduklar çoklu stres
etkilerine dayanmada zayf ve yetersiz kalmalardr. Bu etkiler ksmen sosyal
etkileşimler, kurumlar ve kültürel değerlerle ilgili olmaktadr.

Bir ekosistem, bu ekosistemin aktörler ve kurumlar tarafndan yönetilmesi,
bu yönetimin temelini oluşturan kurallar, sosyal normlar ve anlaşmalar.

(Socio-ecological
system)
1709

Sosyo-ekonomik
kuraklk
(Socio-economic
drought)

1710

Soy (türeyen)
(Breed)

Meteorolojik, hidrolojik ve tarmsal kuraklk unsurlarnn baz ekonomik
mallarn arz ve talebine olan etkileriyle ilgilidir. Su yetersizliği insanlar ve
yaşamlarn etkilediği zaman sosyo-ekonomik kuraklktan bahsedilir.

Aralarnda ortak atalardan gelme bağlants olan ve birçok özellik
bakmndan benzerlik gösteren bir hayvan veya bitki grubu. Taksonomik
olarak, bir tür çok sayda soya sahip olabilir.
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Sömürücü tarm
(Exhaustive
farming)

1712

Sözleşme daimi
sekretaryas
(Permanent
Secretariat of the
Convention)

1713

Sözleşme süreçleri
(Convention
processes)

1714

Sözleşme
uygulamasnn
gözden geçirme
komitesi
(Committee for the
Review of the
Implementation of
the Convention
(CRIC))

1715

Spagnum
(Sphagnum)

1716

Spodosol'ler
(Spodosols)

1717

Spor
(Spore)

Toprağ ksa bir süre içinde yoran ve verimliliğini düşüren tarmsal
uygulamalar. Koruyucu tarmn karşt.

BMÇMS'nin 23. maddesi uyarnca tesis edilmiş olan sözleşme daimi
sekretaryas 1999 Ocak ayndan beri Almanya’nn Bon şehrindeki ofisinde
hizmet vermektedir. Sekretaryann görevi, taraflar konferansnn
toplantlarn düzenlemek ve alt kuruluşlarnn faaliyetlerine yönelik
hizmetleri sağlamaktr. Taraflar Konferansnca hazrlanan 10 yllk Strateji,
sekretaryann 2008-2018 döneminde yükleneceği görevleri tanmlamaktadr.
Çölleşme, Arazi Bozulumu ve Kuraklk (ÇABK) ile ilişkili programlar ve
projeler, kurumsal seviyede ise Sözleşmenin Uygulamasnn Gözden
Geçirme Komitesinin (CRIC) ve Taraflar Komitesinin (COP) toplantlar,
bölgesel toplantlar ve Entegre Finansman Stratejisi (IFS) ile ilgili süreçler.
Taraflar Konferansnn 2001 ylnda yaplan 5. toplantsnda kurulmuş olan
CRIC sözleşmenin devaml statüye sahip bir alt kuruluşudur. CRIC
sözleşmenin uygulanmasnn düzenli olarak gözden geçirilmesi görevini,
Taraflar Konferansnn yetkisi ve rehberliği altnda ve Uygulama Sisteminin
Performans Gözleme ve Değerlendirme Sisteminin entegre bir parças olarak
yürütmektedir.

Turbalar oluşturan bataklk yosunu. Bu yosun, kuru ağrlğnn 15-30 kat su
emme özelliğine sahiptir.

Aktif organik madde, alüminyum ve demirin amorf oksitlerinin ykandğ
alüvyal horizon olan spodik horizonun bulunmas ile karakterize edilen
topraklar. Bu topraklar eski snflama sisteminde podzollar, kahverengi
podzolik topraklar ve taban suyu podzollarn içermektedir.
Fungi (mantar), eğrelti, baz bakteri ve algler gibi birçok ilkel bitkinin
üremesini sağlayan mikroskobik tohum. Sporlar seksüel ya da aseksüel
şekillerde olup popülasyonun hzla artmasna yol açar. Bunlar şartlar uygun
olmadğnda hareketsiz halde kalr. Spor embriyo içermediğinden diğer bitki
tohumlarndan farkldr.
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Standard erozyon
parseli

Uzunluğu 22 m, eğimi % 9 olan ve meyil yönünde sürülmüş bulunan nadas
parseli.

(Standard erosion
plot)
1719

Standard Finansal
Ek (UNCCD)
(Standard
Financial Annex
(UNCCD))

1720

Step

Rapor sunan kuruluşlar tarafndan, raporlama dönemi süresince sözleşmenin
uygulanmas ile ilgili olarak ulusal ve/veya uluslararas düzeyde finansman
desteği sağlanmş olan girişimler için verdikleri finansal taahhütlere ait
bilgilerin bildirimi için kullanlan BMÇMS finansal raporlama format.

Bkz. Bozkr.

(Steppe)
1721

Stoma (gözenek)
(Stoma)

1722

Strateji
(Strategy)

Hücreler aras boşluğa uzanarak iç dokularla temas sağlayan ve iki koruyucu
hücreyle çevrilmiş epiderm dokusu içindeki solunum boşluğu veya deliği.
1) Belirlenmiş vizyon ile uyumlu sonuçlara ulaşabilmek için, ölçülebilir
amaçlar, kilit aktörleri ve hedef gruplar tanmlayan, amac belirli uzun
dönem plandr.
2) Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasl ulaşlacağn gösteren kararlar
bütünüdür. Etkili stratejiler olmakszn amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün
değildir. Kurumsal stratejiler oluşturulurken kullanabilecek yöntemlerden biri
“Kritik Sorular Yöntemi”dir. Kritik sorular yöntemi ile amaç ve hedeflere
ulaşmada karşlaşlan sorunlar belirlenip bu sorunlar en aza indirgemeye
yönelik stratejiler geliştirilebilir. Ayrca Güçlü, Zayf yönler, Frsatlar ve
Tehditler (GZFT) analizinde ortaya konan kuruluşun güçlü (G) ve zayf
yönleri (Z), dş çevreden kaynaklanan frsatlar (F) ve tehditler (T) strateji
üretmede kullanlabilir.

1723

Stratejik amaçlar
BMÇMS'nin tüm paydaşlar ve ortaklar tarafndan 2008-2018 döneminde
(BMÇMS stratejisi yürütülecek çalşmalara yol göstermek üzere Sözleşme Stratejisi
hedefleri)
çerçevesinde belirlenmiş olan ve aşağda gösterilen üst düzey amaçlardr:
(Strategic
objectives,
UNCCD Strategy
objectives)

Stratejik amaç 1: Etkilenen toplumlarn yaşam koşullarnn iyileştirilmesi;
Stratejik amaç 2: Etkilenen ekosistemlerin iyileştirilmesi;
Stratejik amaç 3: BMÇMS'nin etkin uygulanmas vastasyla küresel
faydalarn sağlanmas;
Stratejik amaç 4: Sözleşmenin ulusal ve uluslararas aktörleri arasnda etkin
bir ortaklk geliştirmek suretiyle uygulanmasn desteklemek için kaynaklarn
seferber edilmesi.
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Stratejik çevresel
değerlendirme
(Strategic
environmental
assessment (SEA))

1725

Stratejik planlama
(Strategic
planning)

1726

Su
(Water)

1727

Su ayrm çizgisi
(hatt)
(Water separation
line, watershed
line)

1728

Subasar orman
(longos)
(Freshwater
swamp forest,
flooded forest,
inundated forest)

Onaya tâbi plân ya da programn onayndan önce plânlama veya
programlama sürecinin başlangcndan itibaren, çevresel değerlerin plân ve
programa entegre edilmesini sağlamak, plân ya da programn olas çevresel
etkilerini en aza indirmek ve karar vericilere yardmc olmak üzere katlmc
bir yaklaşmla sürdürülen ve yazl bir raporu da içeren çevresel
değerlendirme çalşmalar.
Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmay arzu ettiği durum arasndaki yolu
tarif eder. Kuruluşun amaçlarn, hedeflerini ve bunlara ulaşmay mümkün
klacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük
bir bakş açs taşr. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç
ve hedefleri ifade edecek şekilde hazrlanmasna, kaynak tahsisinin
önceliklere dayandrlmasna ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.
Bu çerçevede stratejik planlama sonuçlarn ve değişimin planlanmasdr,
gerçekçidir, kaliteli yönetimin aracdr, hesap verme sorumluluğuna temel
oluşturur, katlmcdr.
İki hacm oksijen ve bir hacm hidrojenden oluşan ve canllarn yaşam için
gerekli olan madde.
1) İki komşu havzay birbirinden ayran çizgiye su ayrm çizgisi (hatt) denir.
Bu çizgi dağlarn en yüksek kesiminden geçer. Genellikle doruk hatt ile ayn
gibidir, ancak su ayrm çizgisi doruklar arasndaki çukurlar da kat ettiği için
bu iki kavram birbirinden ayrdr.
2) Komşu drenaj sahasn ayran snr hatt.
1) Mevsimsel yağş miktarlarna bağl olarak taban suyu seviyesindeki
değişmeler sonucu göl ve sulak, bataklk görünümünde, taban çeşitli ağaç ve
bitki türleri ile kapl olan ekosistem.
2) Mevsimsel veya devaml olarak su basmas altndaki orman. Normal
olarak nehirlerin aşağ bölgelerindeki alanlarda ve tatl su gölleri etrafnda
oluşur.
3) Denize doğru akan derelerin getirdiği kumlarn birikerek kyda set
oluşturmas ve dere ağzn kapatmas sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan
bir özel ekosistemdir. Yalnzca belirli ağaç (örneğin, dişbudak, kzlağaç, vs),
bitki (örneğin, göl soğan, su menekşesi, vs) ve kuş (örneğin, kara leylek,
balkçl, vs) türleri bu yaşam ortamn tercih ederler.

1729

Su baş
(Headwater)

Bir akarsuyun ya da rmağn genellikle yükseklerde bulunan kaynağ ve
yukar kesimleri akarsuyun yukar bölümü, kaynağa yakn bölümü.
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Su basma (su
basar)
(Waterlogging)

1731

Su basmş arazi
(Inundated land)

1732

Su bilançosu
(Water balance)

Bir tarm alannn, yükselen su tabakas (toprakalt suyunun üst yüzeyi) veya
aşr sulama nedeniyle suyla dolmas. Su basmas, toprağ skşmasna
(kompaktlaşmasna), bitki köklerin oksijensiz kalmasna ve toprak
tuzluluğunun artmasna neden olur.
Taşknlardan gel-git olaylarndan ötürü, su basknna uğrayan veya suyla
örtülen arazi.
1) Herhangi bir bölgede belli bir devrede düşen yağş miktar ile buharlaşma,
yüzeysel akm ve su depolanmas arasndaki su bütçesi. Su bilançosu
ölçmelere dayal olarak yaplr. Bunun için 1 Ekim-30 Eylül arasndaki
dönemi kapsayan su yl esas alnr. Akarsu havzasndaki su bilançosu;
havzaya düşen yağş miktar, bu yağşn yüzeysel akmla akarsulardan geçen,
yer altna szan ve buharlaşan miktarlar dikkate alnarak ortaya çkarlr. Su
bilançosu, su kaynaklarnn değerlendirilmesi ve planlanmasnda son derece
önemlidir.
2) Bir ekosistemde suyun miktar olarak değişimini niteleyen terim.
Ekosistemlerin su ekonomisi şu iki terimle ifade edilir:
(i) Su bilançosu: Ekosisteme gelen ve giden su arasndaki oran; (ii) Su
döngüsü (dolaşm) : Suyun ekosistemdeki öğeler ile şekil ve yer değiştirmesi
olay.

1733

Su cephesi
(Water front)

1734

Su degradasyonu
(su bozulumu)

Yüzey sulamas için bir araziye veya bir arazi parçasna alnan suyun
ilerlemekte olan geniş yüzeyinin cephesi.
Doğal veya yapay nedenler etkisi ile sularda meydana gelen bozulma.

(Water
degradation)
1735

Su depolama
faktörü

Sulama sonunda kök derinliğinde depolanan suyun, kök derinliğindeki suyu
tarla kapasitesine çkarmak için gerekli suya oran.

(Water storage
factor)
1736

Su ekonomisi
(Water balance
(water economy))

Bkz. Su bilançosu.
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Su erozyonu
(Water erosion)

1) Genellikle yağmur, ksmen de kar ve buzlarn erimesi ile oluşan yüzey
sularnn eğimli arazilerde korunmasz yüzeyi aşndrmas olay.
2) Yağş ve yüzeysel akş tarafndan meydana getirilen toprak aşndrmas
olup, çarpma erozyonu, yüzey erozyonu, çizgi erozyonu ve oyuntu erozyonu
gibi farkl çeşitleri vardr.

1738

Su erozyonu
snflar
(Water erosion
classes)

Su erozyonunda snflandrmalar aşağdaki şekilde tanmlanabilir.
No. Erozyon çeşidi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1739

Su ile doyma
(Water logging)

1740

Su kalitesi
(Water quality)

1741

Su kaynağ (pnar)
(Spring)

Tanm

Jeolojik erozyon
Hafif erozyon
Hafif şiddetli erozyon
Orta şiddette erozyon

Erozyon görülmüyor
Üst toprağn %25'i taşnmş
Üst toprağn % 25-75'i taşnmş
Üst toprağn % 75'ten fazlas, alt toprağn
% 0-75'i taşnmş
Şiddetli erozyon
Üst toprağn tamam, alt toprağn % 25-75'i
taşnmş
Çok şiddetli erozyon
Üst toprağn tamam, alt toprağn % 75'ten
fazlas taşnmş
Kaymalar, akmalar
Yerel öneme sahip arazi kaymalar, akmalar,
göçmeleri
Seyrek oyuntular
Oyuntular arasndaki mesafe 30'mden az
Sk oyuntular
Oyuntular aras ortalama mesafe 30 m'den az
ve alann %75'inden azn kaplyor
Çok sk ve geniş oymalar Geniş ve derin oyuntular alann %75'inden
fazlasn kaplyor.

Alt toprak içindeki taban suyunun yüzeyde veya yüzey yaknnda bulunmas
sonucunda, üzerinde yetiştirilmesi mümkün bitkilerin o arazi için normal
olann altna düşmesi halindeki durumu ve arazi ekilmiyorsa, yüksek taban
suyu nedeni ile işlenmeyen bir arazinin durumudur.
Suyun çoğunlukla belli bir amaç için uygunluğu açsndan, kimyasal, fiziki
ve biyolojik özellikleri.
Yeraltndaki suyun yüzeye çkmasyla oluşan devaml veya geçici su akm.
Kaynaklarn çktğ yerin özelliğine, suyun bileşimine ve oluşum şekillerine
göre snflandrlr. Vadi tabanndan çkanlara vadi kaynağ, yamaçtan
çkanlara yamaç kaynağ, karstik arazilerdekilere karstik kaynaklar, fay
hatlarndan çkanlara fay kaynaklar, çukur sahalarda fşkrarak çkanlara ise
artezyen denir.
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Su kaynaklar
entegre yönetimi
(Integrated water
resources
management
(IWRM))

1743

Su kaynaklar
yönetimi

Suyun, arazi ve arazi ile ilgili diğer kaynaklarn, ekonomik ve sosyal refaha
sağlayacaklar katklarnn, hayati ekosistemlere zarar vermeksizin
maksimize edilmesi ve adil yararlanlmas için, eşgüdüm içinde
geliştirilmesini ve yönetimini destekleyen bir süreçtir.

Bkz. Entegre su kaynaklar yönetimi.

(Water resource
management)
1744

Su ktlğ
(Water scarcity)

1745

Su koruma orman
(Water protection
forest)

1746

Su kültürü
(Aquaculture)

Tarmsal üretim, insan sağlğ ve ekonomik kalknma için kst oluşturan su
yetersizliği durumu. Şiddetli ktlk ise, kişi başna yllk su tüketiminin 1000
m3'e eşdeğer veya su kullanmnn su arznn % 40'nn üzerinde olduğu
durum olarak kabul edilir.
Yüzeydeki durgun sularn, akarsularn ve yeralt sularnn temiz kalmasna ve
düzenlenmesine katk sağlamak üzere ayrlan ve yönetilen koruma orman.

1) Doğrudan ürün hasad amacyla, tatl su veya denizlerde oluşturulan
havuzlarda veya etraf kapatlmş sahalarda balklarn ve deniz kabuklularnn
yetiştirilmesi.
2) Hem tatl hem de denizel su ortamlarnda bitki ve hayvanlarn ticari
amaçla kültür ve üretiminin yaplmas.

1747

Su kütlesi
(Water mass)

1748

Su muhafazas
(Water
conservation)

1749

Su noksan
(Water deficiency)

Bir akarsu, nehir veya kanal, göl veya rezervuar, geçiş suyu veya ky
suyunun bir ksm veya tamam olan ve benzer özellikler gösteren yüzeysel
suyun yönetilebilir bir birimi.
Yerüstü ve yeralt su kaynaklarnn etkin ve ekonomik bir şekilde
muhafazas, geliştirilmesi ve akllca kullanlmas.

Suyun yetersiz olma durumu. Yağş miktarnn buharlaşmann altnda
olmasyla su noksan oluşur. Su noksan yllk veya aylk olarak ifade edilir.
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Su stresi
(Water stress)

1751

Su stresi olan
ülkeler
(Water-stressed
countries)

1752

Su tablas
(Water table)

Su arznn gda üretimini ve ekonomik kalknmay kstladğ ve insan
sağlğn olumsuz etkilediği durum. Bir alanda su stresi, yllk su arz kişi
başna 1700 m3'ün altna düştüğünde meydana gelir.
Zaman periyodu içinde kullanm ihtiyaçlar için tatl su temininde sknt
çekmekte olan ülkeler olup, bu durum mevcut su kaynaklarnn daha da
azalmas ve bozulmas durumunu oluşturabilir.

Yeralt suyunun üstten bir katman ile skştrlmas halinde, durgun su
bölgesinin üst yüzü; üstte geçirimsiz bir katmann bulunmas halinde bir
aküfer söz konusu olup bunda su tablas bulunmamaktadr. Genellikle
geçirimli katman içinde bulunan su tablas üzerinde düzgün bir su yüzeyi
bulunmamaktadr.

1753

Su toplama bölgesi Havza sularnn toplandğ ksm. Bu bölgede, hem dere tabanlar ve şevleri,
hem de yağş havzas yüzeyi, parmak ve oyuntu erozyonu nedeni ile aşnma
(Water collection
halindedir. Toprağn su ile doygun olduğu zamanlarda, yamaçlarda şev
area)
stabilitesinin azaldğ yerlerde, heyelan ve yamaç akmalar sonucunda da
kütle hareketine dönüşmektedir. Bu bölgenin, kütle ve yüzey stabilitesi
bozuktur. Sürekli olarak mecra taban şevleri sularn etkisi ile aşnmakta, bu
nedenle dere tabannn iki kysndaki yamaçlar dengesini kaybederek
düşmektedir.

1754

Su toplama
havzas

Bkz. Havza (Su havzas).

(Watershed
(catchment area))
1755

Su toplama
havzas alan
(Water collection
area)

1756

Su tüketimi
(Water
consumption)

Eğer yüzeysel akş, sadece su toplama havzasndan oluşan toplam hacm
olarak tanmlanmyorsa, birim alana göre ifade edilmek isteniyorsa, bütün
etmenler sabit kalmasna rağmen en yüksek yüzeysel akş, alan büyüdükçe
küçülür. Bu su zamanna (konsantrasyon zaman) bağldr. Konsantrasyon
süresi, akşn en uzak noktadan çkş noktasna erişmesi için geçen süredir.
Belli bir tarla alannda, bitkiler tarafndan gelişme amac ile kullanlan ve
terleme ile yapraklardan solunan su ile toprakta ayn süre içinde buharlaşma
ile meydana gelen su kayplarnn toplam. Alana göre su derinlik birimleri ya
da alan derinlik birimleri ile ifade edilir.
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Su ürünleri
yetiştirme

Bkz. Su kültürü.

(Aquaculture)
1758

Su verimliliği
(Water
productivity)

1759

Sub-alpin
vejetasyon
(Sub-alpine
vegetation)

1760

Sub-tropik
(Subtropical)

Elde edilen çktlarn (mal ve hizmetler) değerinin su girdilerine orandr. Söz
konusu çktlar biyolojik mal ve ürünler ve bunlarn üretim miktar, gda
değeri veya ekonomik gelirler olarak ifade edilebilir. Bunun yannda çktlar
çevresel hizmet ve işlevler şeklinde de (karbon biriktirme, biyokütle, gibi)
olabilir.
Yerkürede orta ve alçak enlemlerdeki dağlarda ağaç yetişme snrnn
altndaki kuşakta, ağacn nadiren ve bodur halde yetiştiği, bodur çallarn ve
çoğunluğunu otsularn oluşturduğu bitki örtüsü.

1) Yln bir bölümünde sub tropikal koşullarn olduğu iklim tipi, tropikal
bölge ile scak orta kuşak iklim arasndaki bölge.
2) Oğlak ve yengeç dönenceleri ile yaklaşk 40’nc kuzey ve güney
enlemleri arasndaki bölge.

1761

Sucul ekosistem
(Aquatic
ecosystem)

1762

Sucul fauna
(aquatik fauna)

Bir su ekosisteminde yer alan ekosistemler. Sucul ortamlarda yaşayan ve o
ortama ihtiyaç duyan birbirine bağml organizmalarn oluşturduğu birlikler.
Deniz ekosistemleri ve tatl su ekosistemleri iki temel sucul ekosistem tipini
oluşturur.
Su ortamnda yaşayan hayvansal organizmalar.

(Aquatic fauna)
1763

Sucul flora
(aquatik flora)

Su ortamnda yaşayan bitkisel organizmalar.

(Aquatic flora)
1764

Sukkulent bitkiler
(Succulent plant)

1765

Sulak
(Wet)

Kurak bölgelerde ksa yağmur döneminde suyu özel su dokularnda
biriktirerek kurak dönemde harcayan bitkiler.

Suyu olan, suyu bol.
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Sulak alan
(Wetland)

1767

Sulama
(Irrigation)

Doğal veya yapay, devaml veya geçici, sular durgun veya akntl, tatl, ac
veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde alt metreyi
geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşlar olmak üzere canllarn
yaşama ortam olarak önem taşyan bütün sular, bataklk, sazlk ve turbiyeler
ile bu alanlarn ky kenar çizgisinden itibaren kara tarafna doğru ekolojik
açdan sulak kalan yerler.
1) Bitkinin büyüme mevsiminde ihtiyac olan suyun yağşlarla
karşlanamayan ksmnn, suni olarak, toprağa ve bitkilere zarar vermeksizin
ve suyu israf etmeksizin, bir sulama yöntemi vastasyla araziye verilmesi.
2) Akarsular, barajlar ve göller ile yer altndan pompalanan suyun kanallara
alnarak toprağa verilmesi işi. Sulama: (i) Kurak alanlarda bitkilerin su
ihtiyacn karşlamak; (ii) Yağşn yeterli olmasna karşn daha iyi ürün almak
için yaplr.

1768

Sulama derinliği
(Irrigation depth)

1769

Sulama modülü
(Irrigation
module)

1770

Sulama randman
(Water use
efficiency)

1771

Sulama suyu
ihtiyac
(Irrigation water
requirement)

1772

Sulama tesisi
(Irrigation
structure)

Belirli bir sahada bir sulamada uygulanan su hacminin (m3), uygulama
alanna (dekar) bölümü ile bulunan değer (cm).

Bir arazi biriminin sulanmas için kullanlan veya tasarmda esas alnan su
akm.

Yararl olarak kullanlan suyun, kaynaktan çevrilip verilen suya oran,
tasarm sulama randman, çiftlik sulama randman, arazi sulama randman
gibi.
1) Normal mahsul istihsali için, yağş dşnda ihtiyaç duyulan su/sulama suyu
miktar. Bu, yüzey buharlaşmasn ve belirli şartlar altndaki diğer kaçnlmaz
kayplar da kapsar. Genellikle su ihtiyac, aylk, mevsimlik veya bir mahsul
devresi veya yllk olarak ifade edilebilir.
2) Normal ürün üretimi için gerekli bulunan sulama suyu miktar. Yağş
sular buna dahil değildir. Sulama suyu ihtiyac, buharlaşma ve diğer
kaçnlmaz su kayplarn da kapsamaktadr. Genellikle su derinliği birimleri
ile veya derinlik birimleri ile ifade edilir. Aylk, mevsimlik, ürün devresi için
ve yllk olarak beyan edilebilir.
Sulama amacyla yaplp kullanlan tesis.
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Sulama yararllğ
(Irrigation
efficiency)

1774

Sulama yöntemleri
(Irrigation
methods)

1775

Sulamadan
kaynaklanan
erozyon

Sulanan bir arazide ürün bitkileri tarafndan kullanlan gerçek suyun,
kaynaktan sulama alanna çevrilip salnan suyun miktarna orandr.

Suyun bir araziye yapay olarak uygulanma şeklidir (yağmurlama, damlama,
salma, gibi).

Dik ve eğimli, arazilerde uygun su kontrolü olmakszn yaplan sulamann
yol açtğ toprak erozyonu.

(Erosion caused by
irrigation)
1776

Sulanabilir arazi
(Irrigated land)

1777

Sulu çayr
(Marsh)

1778

Sulu tarm arazisi
(Irrigated
farmland)

Sulama, drenaj, taşkn kontrolü ve diğer tesislere sahip veya bunlarn tesis
edilebileceği, sulamaya uygun arazi.

Periyodik olarak slak veya devaml olarak taşkna maruz kalan alanlar. Bu
alanlar daha ziyade kamş, kedi kuyruğu, hasrotu veya diğer su seven bitkiler
ile örtülüdür. Alt snflar tatl ve tuzlu sulu çayrlar olarak adlandrlmaktadr.
1) Tarm yaplan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su
kaynağndan alnarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşlandğ
araziler.
2) Devlet yatrmlar ile sulamaya açlmş veya sulama projesi kapsamnda
olan arazileri.

1779

Suni gençleştirme
(Artificial
regeneration)

1780

Suni gübre
(Artificial
fertilizer)

1) Bitki türlerinin fidanlarnn dikilmesi veya tohumlarnn ekilmesi suretiyle
gerçekleştirilen gençleştirme.
2) Amenajman planlarnda gençleştirme periyoduna alnmş alanlarda, doğal
gençleştirme koşullar bulunmayan veya tür değişikliğine gidilmesi zorunlu
görüldüğü haller bulunan sahalarda yaplacak ağaçlandrma faaliyetleri suni
gençleştirme olarak adlandrlmaktadr.
Toprağa bir veya daha fazla bitki besin maddesi sağlamak amacyla ilave
edilen tabii veya suni olarak üretilmiş inorganik materyaller.
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Suni meralar

Bitki örtüsü insan eliyle oluşturulmuş meralardr.

(Artificial
pastures)
1782

Suni orman
(Artificial forest)

1783

Suyla doygun
toprak

Tohumlarn ekilmesi veya tohumlardan yetiştirilen fidanlar ile vejetatif yolla
üretilen fidanlarn dikilmesiyle meydana getirilen orman.

Bütün boşluklar su ile dolu bir toprak.

(Water logged
soil)
1784

Sübvansiyon
(mali destek)
(Subsidy)

1785

Süksesyon
(Succession)

Bir ekonomik sektöre, genellikle ekonomik veya sosyal bir politikay
desteklemek, bir kuruma veya bireye katk amacyla sağlanan finansal
yardm şeklidir. Sübvansiyonlar doğrudan (nakit hibe, faizsiz kredi) ve
dolayl sübvansiyonlar (vergi indirimi, sigorta, düşük faizli borç, gibi)
şeklinde olabilmektedir.
1) Bir bölgede bitki örtüsü kompozisyonunun ve ona bağl olarak faunann o
bölgede mevcut koşullara bağml olarak ZAMAN içinde değişme sürecine
sral değişim (süksesyon) denir. Sral değişim evrelerinin ulaşabileceği en
son aşama klimaks bitki örtüsü evresidir. Bir arazide sral değişimin
izleyeceği aşamalar ile sral değişim sonucu hangi klimaks bitki örtüsü
tipinin ortaya çkacağ şu etkenler tarafndan belirlenir: V = f (Cl, o, r, p, t…)
(Ksaltmalar srasyla İklim, Organizmalar, topografi, toprak ana materyali,
zaman). “Vejetasyon oluşum etkenleri” denilen bu faktörlerin özellikleri
bilinirse, zaman içinde bir bölgede ortaya çkabilecek klimaks vejetasyon tipi
de (ve klimaksa ulaşmadan öncedeki süksesyon evrelerinin hangi sray takip
edeceği konusu da) önceden kestirilebilir. Süksesyonun başladğ t= zaman =
0.0 olarak alnrsa (arazinin doğal yapsnda önemli bir değişimin olup bittiği
ve yeni sürecin başladğ periyot), süksesyon süreci yeni başlamş saylr.
Zaman ilerledikçe de klimaks evresine doğru yaklaşlr. Klimaks evreye
ulaşma sürecinin seyri ve uzunluğu, etkin çevresel faktörlere bağl olarak
farkl bölgelerde farkllklar gösterir.
2) Bitkilerin doğal ortamda zaman sürecine göre topraklarn ayrlmas ve
bitkilerin kendi aralarnda rekabet gelişmelerine göre gösterdikleri aşamalar.
Uygun iklim koşullarnda başlangçta ot ve çal ile başlayan süksesyon orman
aşamasna ulaşr. Bu aşamalarn sonunda bitki klimaksa yani o bölgenin tüm
doğal şartlarna göre en uygun bir dengeye ulaşr.
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Sürdürülebilir
arazi yönetimi
(Sustainable land
management
(SLM))

1787

Sürdürülebilir
arazi yönetim
teknolojisi
(Sustainable land
management
(SLM) technology)

1788

Sürdürülebilir
çevre yönetimi
(Sustainable
environmental
management)

1789

Sürdürülebilir dağ
kalknmas
(Sustainable
mountain
development)

1790

Sürdürülebilir
kalknma
(Sustainable
development)

1) Toprak, su, hayvan ve bitkiler dahil, arazi kaynaklarnn insanlarn değişen
ihtiyaçlarn karşlayacak ürünleri sağlayacak, şekilde ve ayn zamanda bu
kaynaklarn üretici potansiyelinin uzun dönemde korunmasn ve çevresel
işlevlerinin devamllğn garanti altna alacak şekilde kullanlmas.
2) Arazi, su ve bitki örtüsünün arazi bazl üretim sistemlerini hem şimdiki
nesil hem de gelecek nesiller için yeterli derecede destekleyeceği şekilde
yaplan arazi kullanm uygulamalardr. Sürdürülebilir arazi yönetimi'
etkilenen toplumlarn ekonomik ve sosyal refahnn artmasn, ekosistemden
sağlanan hizmetlerin sürmesini ve iklim değişikliğini yönetmeye yönelik
uyarlanabilir kapasitenin güçlenmesini amaçlar."
Bozulumdan etkilenen veya bozulum etkisine maruz farkl kullanmlar (tarm
alan, mera, orman alan, gibi) altndaki alanlarda arazinin verimlilik
kapasitesini muhafaza etmek veya artrmak amacyla uygulanan işlemler ve
teknolojilerdir (erozyon, kompaktlaşma ve tuzlanmann önlenmesi veya
azaltlmas, toprak suyunun muhafazas veya fazla suyun uzaklaştrlmas,
toprak veriminin artrlmas, gibi). Bu teknolojiler arasnda agronomik
önlemler (ara ürün, tesviye eğrilerine paralel tarm, malçlama, gibi), vejetatif
önlemler (ağaç dikimi, canl tarm şeritleri, ot şeritleri, gibi), yapsal tedbirler
(seki teras, oyuntu sekisi, gibi) yer alabilir.
Gelecek kuşaklarn ihtiyaç duyacağ kaynaklarn varlğn ve kalitesini
tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşaklarn çevresini
oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî, gibi)
slah, korunmas ve geliştirilmesi süreci.

Gelecek kuşaklarn ihtiyaç duyacağ kaynaklarn varlğn ve kalitesini
tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşaklarn çevresini
oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî gibi)
slah, korunmas ve geliştirilmesi süreci.

Yaşam kalitesinin, çevredeki yaşam destekleyici doğal sistemlerin taşma
kapasitesi içersinde kalacak ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarn da
karşlayabilecek şekilde iyileştirilmesidir. Sürdürülebilirliğin kilit amaçlar,
çevresel limitler içersinde yaşamak, sosyal adaleti sağlamak, ekonomik ve
sosyal gelişmeyi güçlendirmektir. Sürdürülebilir kalknmann ilgi alanndaki
konular içinde, gda güvenliği, yoksulluk, sürdürülebilir turizm, kentsel
kalite, kadn, adil ticaret, yeşil tüketim, ekolojik kamu sağlğ, atk yönetimi,
iklim değişikliği, ormanszlaşma, arazi bozulumu, çölleşme, doğal
kaynaklarn azalmas, biyolojik çeşitlilik kayb, terörizm, gibi yer almaktadr.
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Sürdürülebilir
Kalknma
Komisyonu
((Commission on
Sustainable
Development
(CSD))

1792

Sürdürülebilir
kullanm
(biyoçeşitlilik)
(Sustainable use
(biodiversity))

1793

Sürdürülebilir
kullanm (çevre)
((Sustainable use
(of environment))

1794

Sürdürülebilir
orman yönetimi
(Sustainable forest
management)

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalknma Komisyonu (BMSKK), BM
Genel kurulu tarafndan 1992 ylnda, BM Çevre ve Kalknma Konferansnn
karar ve önerilerinin uygulanmasyla ilgili gelişmelerin etkin şekilde takibi
amacyla kurulmuştur. Komisyon, sürdürülebilir kalknmann uluslararas
toplumun gündemindeki yerinin güçlenmesinde katk sağlamştr. 2012
ylnda düzenlenen BM Sürdürülebilir Kalknma Konferansnda üye ülkeler
Sürdürülebilir Kalknma Komisyonunun yerini alacak bir üst düzey politik
forumun kurulmasn kararlaştrmştr.
Biyolojik çeşitlilik unsurlarnn, uzun dönemde biyolojik çeşitliliğin
azalmasna yol açmayacak şekilde ve oranda kullanm ve böylece biyolojik
çeşitliliğin bugünkü ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarn ve özlemlerini
karşlama potansiyelini muhafaza etmesi.

Çevrenin, uzun dönemde bozulmasna neden olmayacak şekilde ve oranda
kullanm ve bu suretle çevrenin potansiyelinin mevcut ve gelecek nesillerin
ihtiyaçlarn karşlayacak şekilde korunmas.

1) Ormanlarn sürdürülebilir kalknma ilkelerine göre yönetimi olup, bir
sosyal, ekonomik ve çevresel amaçlar bütününü kapsar. FAO, sürdürülebilir
orman yönetimini "ormanlarn, çok yönlü orman değerleri ve işlevlerinin
muhafazas ve geliştirilmesi suretiyle, korunmas ve kullanm" olarak
tanmlamaktadr. Sürdürülebilir orman yönetimi toplumun farkl ihtiyaçlarn
devaml olarak sağlamay hedeflediği için, insan sürdürülebilir orman
yönetiminin merkezinde yer almaktadr.
2) Ulusal Ormanclk Programndaki sürdürülebilir orman yönetimi tanm
ise "Orman alanlarnn ve kaynaklarnn bütünlüğünü, biyolojik çeşitliliğini,
verimliliğini, gençleşme kapasitesini ve sağlğn muhafaza edecek ve
geliştirecek, potansiyellerinden ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel çok
yönlü faydalar bugün ve gelecekte, yerel, ülkesel ve küresel düzeylerde
sürdürülebilir olarak ve toplum yararna sağlayacak ve diğer ekosistemlere
zarar vermeyecek şekilde yönetimi” şeklindedir.

1795.

Sürdürülebilir
tarm
(Sustainable
agriculture)

Ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirliği ve sosyal açdan uygunluğu
amaçlayan koruyucu tarm ve organik tarm gibi farkl yönetim formlarn
kapsayan tarmsal yönetim tarz. Sürdürülebilir tarm, sürdürülebilir
kalknmann ön koşullarndan biridir.
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Sürdürülebilir
toprak yönetimi
(Sustainable soil
management)

1797.

Sürdürülebilirlik
(Sustainability)

Toprağn sürdürülebilir yönetimi tarmn uzun dönem ve sürdürülebilirliği ve
ticari başars için bir gerekliliktir. Toprak kalitesinin muhafazas ve
geliştirilmesi, dünyann gda güvenliği için önemli bir strateji durumuna
gelmiştir.

1) Bir yatrm tarafndan sağlanan faydalar akmnn o yatrm çerçevesinde
sağlanan destek bittikten sonra da devam etmesidir. Sürdürülebilirlik ayrca,
mevcut ve ileride beklenen sonuçlarn projenin tamamlanmasndan sonraki
dönemlerde karşlaşlabilecek risklere dayankllk olaslğ ile ilgili bir
değerlendirmeyi de kapsar.
2) Bugünkü toplumlarn ve yerel topluluklarn ihtiyaçlarnn, gelecekteki
nesillerin ve topluluklarn veya diğer yerlerdeki topluluklarn kendi
ihtiyaçlarn karşlayabilme imkanlarn riske atmadan karşlanmasn
sağlayan özellik veya durum.

1798.

Sürüklenme
(rüzgar erozyonu)
(Surface creep,
wind erosion)

1799

Süspansiyon
hareketi

Çaplar 0.5-3.0 mm arasndaki toprak tanelerinin rüzgar tarafndan itilerek ya
da sçrayan toprak taneleri tarafndan çarplarak arazi yüzeyinde sürüklenme
ve yuvarlanma olay.

İnce toz taneciklerinin havada askda (süspansiyon) frtnalar halinde
taşnmas.

(Suspension
movement)
1800

1801

Süzdürmek
(toprak)

1) Çözünebilen toprak materyalinin çözelti içinde hareket ettirilerek alt
katlara doğru taşnmas.

(Leaching)

2) Topraktaki, tuz, besin maddeleri, kimyasal böcek ilaçlar veya kirleticiler
gibi çözünebilir maddelerin toprağn daha alt tabakalarna doğru ykanmasn
veya su tarafndan çözünerek uzaklaştrlmasn sağlayan süreç.

Süzek olmayan
toprak

Su, hava veya köklerin nüfuzunun çok yavaş veya hiç olmadğ toprak.

(Impermeable soil)
1802

Süzek toprak
(Permeable soil)

Fazla poroziteye (boşluklara) sahip olmas nedeniyle suyu kolaylkla geçiren
toprak.

- 274 1803

Süzülme
(Percolation)

1) Su ile doygun gözenekli granüler maddelerin birbirine bağl boşluklar
içinde, genellikle yer altnda meydana gelen hidrolik eğimlere göre oluşan
laminar (doğrusal) su akmnn tipi. Süzülme ile szma arasndaki fark, ilkinin
su ile doygun maddeler içinde oluşmasna karşn, ikincisinin doymamş
koşullarda meydana gelmesidir. Süzülme ve szma (infiltrasyon)
karşlaştrldğnda, szma suyun toprak yüzeyinden toprak gövdesine geçiş
oran olmasna karşlk, süzülme, toprak profili içindeki hareketi gösterir.
2) Genellikle yeraltnda meydana gelen hidrolik eğimlere bağl olarak
doymuş haldeki granüler maddelerin birbirine bağl boşluklar içinde
meydana gelen tabaka halindeki su akmnn bir tipi. Szma ile süzülme
arasndaki fark; ilki suyun toprak gövdesi içindeki hareketi iken ikincisi
suyun toprak yüzeyinden toprak içine hareketi olmasdr.
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Ş
1804

Şeffaflk
(Transparency)

1805

Şemsiye tür
(Umbrella species
Flagship species)

1806

Şeritsel tarm
(Strip cultivation)

1807

Şiddetli erozyon
(Severe erosion)

1808

Şifal bitki
(Medicinal plant)

1809

Şist
(Schist)

Açklk, iletişim ve güvenilirlik anlamnda bir terim olup, bir faaliyeti veya
süreci yürüten kişi veya kurum tarafndan sağlanan ve isteyenlerin kolaylkla
erişebileceği bilginin kapsam ve kalitesini ifade eder.
Koruma ile ilgili kararlarn alnmasnda yararlanmak üzere seçilen türlerdir.
Bir şemsiye türün korunmas dolayl olarak bu türün habitatndaki ekolojik
topluluklar oluşturan birçok diğer türün korunmasn da sağlar. Tür saysnn
milyonlar bulduğu düşünüldüğünde şemsiye ve bayrak türlerin belirlenmesi
koruma karar ve uygulamalarnda kolaylk sağlar. Şemsiye türler, potansiyel
koruma (rezerv) alanlarnn yerlerinin seçilmesinde, ekosistemlerin
kompozisyon, yap ve süreçlerinin belirlenmesinde katk sağlarlar.
Birbirini takip edecek şekilde eğime dik yönde şeritler halinde bitkilerin
yetiştirilmesi esas alan bir üretim metodu. Şeritlerin her birinde başka bir
bitki (baklagil-hububat veya nadas-hububat) ekimi planlanr. %15 eğime
kadar uygulanmaldr. Şerit tarmnda şerit genişlikleri, arazinin eğim
derecesine, uzunluğuna ve toprağn geçirgenliğine bağl olarak değişir.
Şeritsel ekim yolu ile yüzey akş ve dolaysyla toprak kayplar azalr.
Toprağn, orijinal A ve/veya E horizonlarnn yahut eğer A ve/veya E
horizonlar 20 cm' den daha az kalnsa, en üstteki 20 cm'lik bir ksmnn,
ortalama olarak %75'ten daha fazlasn kaybettiği erozyon.
Tbbi, kozmetik, lezzet, koku, tat ve aromalar için değerlendirilen
(kullanlan) bitki veya bitki ksmlar.
Basnç ve scaklk altnda taşlarn başkalaşmaya uğramasyla yapraklaşmş
kaya. Basnç ve scaklk koşullarnn fazla olduğu yerlerde ergime sonucu
belli minerallerin birbirine paralel olarak sralandğ gnays, mikaşist gibi
kayalar oluşur.
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T
1810

Tabaka
(Strata, layer)

1811

Tabaka erozyonu
(Sheet erosion)

1812

Tabakalaşma
(Stratification)

Altnda ve üstünde bulunan kayalardan gözle veya fiziksel olarak ayrlabilen,
kalnlğ mm'nin kesirleri ile birkaç m, bazen yüzlerce m arasnda
değişebilen kat. Her tabaka ayr bir çökelmeyi yanstr. Örneğin kireçli tabaka
sakin su ortamn, kumlu milli tabaka ise akarsu birikmesini belli eder.
Arazi yüzeyinde oldukça tek düze bir toprak katmannn aşndrlp taşnmas
olay.

1) Deniz, göl gibi su ortamlarnda biriken malzemelerin oluşturduğu istif.
Tabakalaşma değişik şekillerde görülmekte olup, tabakalarn topografya
yüzeyine uyumlu yatay yönde muntazam sralanmasna "uygun
tabakalaşma", yatay ve düzenli olmayan tabakalaşmaya "uygun olmayan
tabakalaşma" denir.
2) Meteorolojide, atmosferde durağan hava tabakalarnn yatay yönde
oluşumu.

1813

Taban akm
(esas akm)
(Base flow)

1814

Taban eğimi
(yatak eğimi)

Doğrudan akmn olmadğ durumda akarsuyun devam eden akş. Buna,
doğal ve insan müdahalesi ile oluşan akş dahildir. Temel akm büyük ölçüde
toprak suyu boşaltm (deşarj) vastasyla sürdürülür.
Taban çizgisinin, yatay bir çizgiye göre yaptğ eğim yüzde (örneğin %1)
veya ondalk kesir (örneğin 0.01) olarak ifade edilir.

(Bed slope)
1815

Taban genişliği
(drenaj kanal)

Bir drenaj kanalnn tabanndaki genişlik.

(Bottom width)
1816

Taban meralar

Düz ve taban suyu yüksek arazilerdeki meralar.

(Bottom pastures)
1817

Taban suyu
(yeralt suyu)

1) Doygunluk zonunun üst snr olan su tablasnn altndaki materyalin açk
olan bütün boşluklarn dolduran su.

(Ground water)

2) Taban suyu üst seviyesinin altndaki bütün gözenekleri dolduran su.
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Taban suyu
bitkileri

İhtiyaçlar olan suyu taban suyundan veya köklerin hemen üzerindeki toprak
tabakasndan alan derin köklü bitkiler.

(Phreatophytes)
1819

Taban suyu
seviyesi

Su ile doygun tabakalarnn üst snr.

(Ground water
level)
1820

Taban taş
(Hardpan)

1821

A horizonunun alt ksmlarnda veya B horizonunda yer alan sertleşmiş bir
toprak katman olup, toprak taneleri organik madde veya silisyum dioksit,
seskioksitler veya kalsiyum karbonat gibi inorganik materyal ile
çimentolanmşlardr. Sertlik nem içersindeki değişmeler ile önemli ölçüde
değişmez ve sert katmanlara ait parçacklar su içerisinde gevşeyip
dağlmazlar.

Tabandan yukarya Tüm paydaşlarn, özellikle yerel düzeyde olanlarn, katlmna dayal
yaklaşm.
yaklaşm
(Bottom-up
approach)

1822

Tabiat koruma
alan
(Nature protection
area)

1823

Tabii mera
(doğal mera)

Bilim ve eğitim bakmndan önem taşyan nadir, tehlikeye maruz veya
kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olaylarn meydana
getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunmas gerekli olan,
sadece bilim ve eğitim amaçlaryla kullanlmak üzere ayrlmş tabiat
parçalar.
Doğal mera türlerinin örtmüş olduğu, otlatmaya uygun, tarm yaplmayan
arazi.

(Natural pasture)
1824

Takr
(Takyr)

1825

Takson
((Taxon (pl. taxa))

Bitki örtüsünden yoksun çöl toprağ. Çatlaklarla ayrlmş poligonal şekilde
bir yüzeye sahip olan topraklar. Orta Asya çöllerinde yaygn olan takr
alanlarnda piedmont ovalarnn alt kesimlerinde mevsimlik taşknlarla gelen
killerin ve çözünür haldeki tuzlu maddelerin çökelmesi ile sert bir tabaka
oluşur.
Bireylerin veya tür setlerinin yer aldğ snflandrma birimine verilen ad.
Yüksek taksonlar tür seviyesinin üzerindeki taksonlardr.
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Taksonomi
(snflandrma
bilimi)
(Taxonomy
(classification
science))

1827

Tali rüzgar perdesi
(Secondary
windbreak)

1828

Talveg

1) Evrimsel ilişkileri veya morfolojik benzerlikleri ifade eden birbiri içine
geçmiş kategoriler sistemi.
2) Tabii snflamadaki yerlerini ve birbirleri ile olan doğal ilişkilerini
göstermek üzere, tür ve gruplarn bir sistem dahilinde düzenlenmesi.

Esas rüzgar perdeleri arasna yerleştirilen, yüksekliği asl rüzgar perdesinden
daha az olan bir sra ağaç veya ağaççk dikilerek meydana getirilen rüzgar
perdesi.
Akarsu yatağnn derin noktalarndan geçen çizgi, hat.

(Thalweg)
1829

Tamamlanma
tarihi
(Completion date)

1830

Tampon şerit
(Buffer strip)

Bir projenin, programn veya girişimin tamamlandğ veya tamamlanmasnn
beklendiği tarih. Finansal taahhüt durumunda ise, tahsis edilen fon
kaynağnn alc ülke tarafndan kullanmnn tamamlandğ tarihtir.

1) Eğimli arazilerde yüzey akş ve toprak kaybn azaltmak için, genellikle
değişken genişlikte, olağan tarm münavebesinde yer almayan ve erozyona
dirençli bitkilerin yetiştirildiği, hasat edilen veya edilmeyen oldukça devaml
kontur şerit.
2) Tarla veya bir derenin iki tarafndaki arazide erozyonu azaltmak, yaban
hayatna uygun ortam sağlamak, ortam en iyi kullanmak gibi amaçlarla
şeritler ve küçük sahalar oluşturmak. Tampon şeritleri: çimle kapl su yollar,
rüzgar krclar, çim şeritleri, bitki manialar, sucul bitki şeritleri ve benzeri
oluşumlar kapsamaktadr.

1831

Tampon şerit
ekimi
(Buffer strip
cropping)

1832

Tampon zon
(Buffer zone)

1833

Tane büyüklüğü
(Particle size)

Çayr bitkilerinin tarlada fazla erozyona uğramş dik eğimli ksmlarla diğer
ürün şeritleri arasnda yetiştirilmesi süreci. Bunlar genellikle devaml
şeritlerdir.

Bir korunan alann snrna bitişik olan bölge, değişik amaçlar için yönetilen
alanlar arasndaki geçiş zonu.
Bir toprak tanesinin çöktürme, eleme veya mikroskop altnda inceleme
yöntemleri ile ölçülen etkili çap.
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Tane yoğunluğu
(Particle density)

1835

Taneli bünye
(Granular texture)

1836

Taneli parçalanma
(Granular
disintegration)

1837

Tansiyometre
(Tensiometer)

1838

Taraf
(Party)

1839

Taraflar
Konferans (TK)
((Conference of
the Parties (COP))

1840

Taraflar
Konferans Bürosu
(Bureau of the
Conference of the
Parties (COP))

Toprak tanelerinin birim hacimlerinin kitlesi olarak tarif edilmektedir. Teknik
çalşmalarda beher cm3 toprak tanesinin gram ağrlğ olarak ifade edilir.
Kayalardaki, genellikle ayr ve ayn boyutta olan mineral parçacklar ve
toprak taneleri.
Donma çözülme ve kimyasal ayrşma sonucu, gözenekli kayalarn taneler
halinde parçalanmaya, ayrşmaya uğramas. Kumtaş ve granitlerin ayrşmas
ile kum boyutunda taneli bir parçalanma oluşur.
Topraktaki suyun negatif basncn ya da tansiyonunu arazide ölçmek için
kullanlan bir alet. Bu gözenekli, geçirimli bir seramik kaptan ibaret olup, bir
boru vastasyla bir manometre veya vakum göstergesine bağlanmştr.
Bir uluslararas sözleşmeyi onaylayan, muvafakatini veya katlma niyetini
bildiren bir devlet veya Avrupa Birliği gibi bölgesel işbirliği teşkilatdr.
Sözleşme tarafndan, en yüksek karar organ olarak tesis edilen Taraflar
Konferans (TK), sözleşmeyi onaylayan devletleri ve Avrupa Birliği gibi
bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatlarn kapsar. 2005 ylna kadar yedi kere
toplanan TK, 2001 ylndan itibaren iki ylda bir toplanmaktadr. TK'nn
önemli işlevlerinden biri, taraf ülkeler tarafndan sözleşmeyle ilgili olarak
gerçekleştirdikleri çalşmalarla ilgili olarak sunulan ülke raporlarnn
incelenmesi ve bu raporlara dayal önerilerin sağlanmasdr. TK ayrca
sözleşmede iyileştirmeler yapma ve yeni ekler (bölgesel uygulamalarla ilgili
ilave ekler, gibi) kabul etme yetkisine de sahiptir. TK bu şekilde sözleşme
uygulamalarn, küresel koşullarda ve ülke ihtiyaçlarnda meydana gelen
değişmeleri dikkate alarak yönetir ve yönlendirir. Sözleşme, TK'na yardmc
olmak üzere yeni alt komiteler veya kurumlar tesis edebilir veya TK
tarafndan kurulmalarna izin verebilir. (Taraflar Konferansnn 12. Toplants
12-23 Ekim 2015 tarihleri arasnda Ankara’da yaplmştr).
Her olağan taraflar toplantsnn başlangcnda, o toplantya katlan taraflarn
temsilcileri arasndan bir başkan ve her coğrafik bölgenin en az iki kişi ile
temsil edilmesini sağlayacak şekilde dokuz başkan yardmcs seçilir. Bunlar
toplant bürosu olarak hizmet verirler. Başkan yardmclarndan biri raportör
olarak görev yapar. Taraflar Konferans Bürosu BMÇMS süreci içinde
toplant oturumlar dşnda da, örneğin taraflar konferans kararlarnn takibi
ve gelecek toplantnn hazrlanmasnda önemli rol oynar. Bu büroya, taraflar
konferans tarafndan iki konferans toplants arasndaki süre içinde özellikle
önemli ve hassas konularda yeni görevler de verilebilir.
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Tarm
(Agriculture)

1) Bitki ve hayvan ürünlerinin teknik koşullar altnda ve en ekonomik
yollardan elde edilmesi ve pazarlanmas faaliyetleri.
2) Gerekli ve yararl bitkiler yetiştirmek amacyla toprak üzerinde yaplan
çalşmalarn tümü. Bazen ormanclk ve hayvanclk işleri de tarmn
kapsamna alnr.

1842

Tarm alan
(Agricultural land,
farmland)

1) Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarmsal üretim için uygun olup,
hâlihazrda tarmsal üretim yaplan veya yaplmaya uygun olan veya imar,
ihya, slah edilerek tarmsal üretim yaplmaya uygun hale dönüştürülebilecek
araziler.
2) Toprak, topoğrafya ve diğer ekolojik özellikleri bitkisel, hayvansal ve su
ürünleri üretimi için uygun olan ve halihazr bu amaçla kullanlan veya
ekonomik olarak imar, slah ve ihya edilerek bitkisel, hayvansal ve su
ürünleri üretimi için uygun hale dönüştürülebilen araziler.

1843

Tarm arazisi

Bkz. Tarm alan.

(Agricultural land)
1844

Tarm dş alanlar
(Non-agricultural
land)

1845

Tarm ekolojisi

Üzerinde toprak bulunmayan çplak kayalk alanlar, daimi karla kapl alanlar,
rmak yataklar, sahil kumullar, sazlk ve bataklklar, askeri alanlar,
endüstriyel, turizm, rekreasyon, iskân, altyap ve benzeri amaçlarla
plânlanmş araziler.
Bkz. Agro-ekoloji.

(Agro-ecology)
1846

Tarm ekosistemi
(agro-ekosistem)

Bkz. Agro-ekosistemi.

(Agro-ecosystem)
1847

Tarm havzas
(Agricultural
catchment)

1848

Tarmsal amaçl
teraslar
(Agricultural
terraces)

Tarmsal üretim planlamasna ve tarmsal destek uygulamalarna temel teşkil
etmek üzere ekolojik koşullar (toprak, topografya, iklim) bakmndan benzer
olan, ülkenin idari yaplanmasna uygun, yönetilebilir büyüklükte bölge.
Türkiye 30 tarm havzasna ayrlmştr).
Tarm ürünü yetiştirilecek veya orman ağaçlamas tesis edilecek eğimli
yamaç arazilerde yüzeysel akş kontrol etmek ve erozyonu önlemek amac
ile tesis edilen teraslar. Kurak ve yar kurak bölgelerde yüzeysel akş sularn
toprağa szdrarak toprağn su ekonomisini düzenlemede yararl olur.
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Tarmsal
biyoçeşitlilik
(Agricultural
biological
diversity)

1850

Tarmsal ekolojik
zon (agro-ekolojik
zon)
(Agro-ecological
zone)

Tarmsal gda üretiminin ve gda güvenliğinin desteklenmesi için gerekli
agro-ekosistem yaps, işlevleri ve süreçlerinin devamllğ için ihtiyaç
duyulan bitki, hayvan ve mikroorganizmalarn çeşitliliği ve değişkenliği.

Toprak, arazi şekli ve iklim özelliklerinin kombinasyonuna dayal olarak
belirlenen tarm zonlardr. Zonlarn belirlenmesinde kullanlan parametreler
özellikle yetiştirilecek ürünlerin ve yönetim sistemlerinin klimatik ve edafik
ihtiyaçlarn dikkate alr. Her zon, arazi kullanm ile ilgili kstlar ve
potansiyellerin bir bileşimine sahiptir ve üretimin artrlmas veya arazi
degradasyonunun azaltlmas suretiyle mevcut arazi kullanmnn
geliştirilmesi hedeflenir.

1851

Tarmsal İzleme ve Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanlğnca geliştirilen Açk Kaynak Kodlu
Bilgi Sistemi
Web Tabanl CBS Yazlmnda, tarmla ilgili tablosal ve konumsal veriler yer
almakta (kadastro verileri, tarmsal üretim parselleri, illerden destekleme ve
Projesi
sigorta işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacyla gelen, problemli
(Agricultural
parsellere ilişkin bilgiler, gibi) ileriki dönemde tarmla ilgili bütün alt
monitoring and
projelerin yer almas planlanmaktadr. Ayrca sisteme bağl, 190 adet zirai,
information
10 adet meteorolojik istasyon olmak üzere 200 yer istasyonundan gelen
system)
veriler kuraklk, yağş nem, bitki deseni, ürün durumu gibi açsndan
değerlendirilmektedir. http://tarbil.com/ adresinden girilen sayfadan
yetkilendirme dahilinde kullanc ad ve şifresiyle görüntü indirmenin
yannda tarladan izleme, kuraklk izleme, zirai uyarlar ve zirai meteorolojik
gözlemlerin takip edilebileceği bir ara yüz kullanma açlmştr.

1852

Tarmsal kalknma
(Agricultural
development)

1853

Tarmsal kirlilik

Bitkisel ve hayvansal üretiminin kalite ve kantitesinin kaynaklarn etkin
kullanm ve doğa ile uyumlu olarak geliştirilmesi.

Tarmsal uygulama ve atklara bağl olarak ortaya çkan kirlenme.

(Agricultural
pollution)
1854

Tarmsal kuraklk
(Agricultural
drought)

1) Yağşlarn kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altna düşmesi
sonucu, arazi ve su kaynaklarnn olumsuz etkilenmesine, toprakta bitkinin
ihtiyacn karşlayacak miktarda suyun bulunamamasna ve hidrolojik
dengede bozulmalara neden olan doğa olay. Her tarmsal kuraklkta
meteorolojik kuraklk meydana gelmekle birlikte, her meteorolojik kuraklkta
tarmsal kuraklk yaşanmamaktadr.
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fark, su açğ, yağşn zaman, ürün döngüleri ile kurak periyot ilişkisi gibi
olaylar ve etkenler üzerinde odaklanr.
1855

Tarmsal kuraklk
eylem plan
(Agricultural
drought action
plan)

1856

Tarmsal kuraklk
yönetimi
(Agricultural
drought
management)

Tarmsal kuraklğn etkilerini azaltmak üzere ilgili bakanlk çalşmalar
yannda, Tarmsal Kuraklk Yönetimince alnan kararlar ve uygulamalar
doğrultusunda gerek yerleşim yerlerinde gerekse krsal kesim kuru ve sulu
ziraat alanlarnda su yönetimi, yatrmlar, tarm teknikleri, tohum ve bitki
çeşitliliği, sulama teknikleri, hastalk ve zararllarla mücadele, ekonomik ve
sosyal destekler, mera otlatma planlar, arazi kullanm planlar, kstlamalar
ve acil eylemin uygulanmasna yönelik her türlü tedbiri kapsayan plan.
Tarmsal Kuraklk Yönetimi Koordinasyon Kurulu, bu kurula bağl çalşan
İzleme ve Erken Uyar Tahmin Komitesi, Risk Değerlendirme Komitesi, veri
akş birimleri, çalşma gruplar ve tarmsal kuraklk il kriz merkezinden
oluşur.

1857

Tarmsal
ormanclk
(Agroforestry)

Bkz. Agroforestry.

1858

Tarmsal sistem

Bölgelerin ekolojik ve insanlarn kültürel önceliklerine ve kullandklar
teknolojiye göre yaplan tarm şekli. Kolektif tarm, ticari tarm, tahl tarm,
kuru tarm, Akdeniz tarm, göçebe tarm, geçime yönelik tarm gibi.

(Agricultural
system)
1859

Tarmsal su
verimliliği

1860

Tarla

Suyun tarmsal ürün, ormanclk, balkçlk hayvanclk ve kombine tarmsal
sistemlerinde kullanm ile elde edilecek faydalarla ilgilenir ve birim su
kullanm ile daha az sosyal ve çevresel maliyetler karşlğ daha fazla gda,
(Agricultural
gelir, yaşam düzeyi ve ekolojik yararlar elde etme amaçlarna katk
water productivity)
sağlamay hedefler.
Ekilen toprak alan

(Farmland)
1861

Tarla açma
(Farmland
encroachment)

Toprağ sürüp temizleyerek tarla haline getirmek.
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Tarla kapasitesi

Bkz. Arazi kapasitesi.

(Field capacity
(field moisture
capacity))
1863

Tarla şerit ekimi
(Field strip
cropping)

1864

Tarla tipi teras
(Field terrace)

1865

Taş kordon
(Contour stone
row)

1866

Taş temizleme
(Stony removal)

1867

Taş, kaya
yuvarlanmas
(Rock fall)

1868

Taşma kapasitesi
(barndrma
kapasitesi)
(Carrying
capacity)

Ürünün, nispeten dar tarlalarda genel eğime dik yönde oluşturulan fakat
düzeç eğrilerini yakndan izlemeyip nispeten düz snrlara sahip olan şeritler
üzerinde yetiştirilmesi süreci.
Eğimi % 3-5 arasnda değişen arazilerde, erozyona meydan vermeden toprak
işlemeli tarm yapmak üzere, eğime dik yönde, yani düzeç eğrilerine paralel
olarak belli aralklarla oluşturulan kanal ve kanaldan çkan toprakla
oluşturulan yayvan srttan oluşan teras. Srtn oluşturulmasnda yukar ve
aşağda yaplan kaznn toprağ kullanlr.
Tesviye eğrisi boyunca oluşturulan taş sras olup, yüzeysel akş
yavaşlatmak, suyun toprağa szmasn artrma ve erozyona uğrayan
materyalin tutulmas amaçlarna hizmet eder. Taş kordon iki şekilde tesis
edilmektedir, birincisi temel kazs yaplarak tesis edilen taş kordon, ikincisi
temel kazs yaplmadan, taşlarn tesviye eğrilerine paralel toplanarak
yğlmas şeklinde yaplan taş kordondur.
Arazi yüzeyindeki veya yüzey altndaki toprak işlemeye engel olan taşlarn
toplanmas.

Kayalk bir yamaçtan veya gevşek materyalden kopan taş (çap<0.5m)
ve/veya kaya bloklarnn (çap>0.5m) düşmesi, yuvarlanmas veya yere çarpp
sçrayarak ilerlemesi. Taş ve kaya yuvarlanmas çok ani gelişen tek bir olay
olabileceği gibi birbiri ardndan da gelişebilmektedir. Taş ve kayalar
genellikle 5-30 m/saniye hzla ilerler ve yamaç eğiminin 30° ‘nin altna
düşmesiyle dururlar.
Belli bir habitat alannn, habitat bozulumuna ve popülasyonu azaltacak bir
sosyal strese neden olmadan sonsuza dek destekleyebileceği en yüksek
organizma saysdr. Bu kavram çeşitli ekolojik ilişkiler için kullanlmaktadr.
Buna şu örnekler verilebilir: (i) bir yaşam mekannn verimliliğini ve ekolojik
dengesini bozmadan, o mekanda beslenme ve barnma koşullar bakmndan
birim alanda barnabilecek yabanl (doğal) hayvan says; (ii) otlak
hayvanlarnn türüne ve besin isteğine göre, birim alandaki merann normal
koşullarda barndrabileceği otlak hayvan says; (iii) bir sahada bozulma
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insanlar için normal yaşam koşullarn sağlayabilecek yerleşim veya
rekreasyon alanlarnn mekan birimindeki en yüksek nüfus says.
1869

Taşnma
(Transportation)

1870

Taşnmş horizon
(Truncated
horizon)

1871

Taşnt konisi

Aşnmş ve ayrşmş toprak materyalinin arazi yüzeyinde veya hava içindeki
hareketi. Akarsular, rüzgar ve yerçekimi tarafndan meydana getirilebilir.

Erozyonun ksmen ya da tamamen taşnarak kaybedilmesine neden olduğu
yüzey erozyonu.

Bkz. Birikinti konisi.

(Debris cone)
1872

Taşrma sulamas
(salma sulama)
(Flood irrigation)

1) Suyun tarlay belirli bir derinlikte kaplamas ve burada belirli bir süre
kalmas şeklinde yaplmakta olan sulama olup, su arazide kalarak onu batak
hale getirmez. Arazi ürünün yetişmesine uygun hale gelince su dşarya
aktlr. Normal olarak böyle bir sulama ile sağlanan nem, ürünün bütün
büyüme sürecinde yeterlidir.
2) Normal olarak kuru olan su yataklarna, enine toprak çevirme seddeleri
inşa edilmek suretiyle hazrlanan parsellerde uygulanan sulama yöntemi.
Seddelerin çevirdiği taşkn sular, kenarlar yükseltilmiş olan tarlalara
kanallarla gönderilir.

1873

Taşkn
(Flood)

1874

Taşkn akm

Yan derelerden gelen sellerin ksa sürede ana dereye ulaşmasyla vadi
boyunca akan suyun yükselmesi ve normal yatağna sğamayp taşkn
yatağna yaylmas olay. Sel ve taşkn arasnda baz farkllklar vardr.
Taşkn, küçük boyutlu asl sediment taşyan bir su baskn niteliğindedir. Bu
sularn yatağna geri çekilmesinden sonra, toprağn verimliliğini arttran ince
bir sediment tabakasyla örtülü olduğu görülür.
Taşkn olay srasnda havzadan akmakta olan suyun toplam miktar.

(Flood runoff)
1875

Taşkn hacmi
(Flood volume)

Bir taşkn olay srasnda belli bir mevkideki günlük ortalama sarfiyatlarn
toplam.
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Taşkn kontrolü
(Flood control)

1877

Taşkn ovas
(Flood plain)

1878

Taşkn sulamas

Taşknlardan belirli bir miktarda korunmay sağlayan önlemlerin toplam.
Selin oluşumunu engellenmesi, suyun yüzeysel akşa geçmesini önleyici veya
azaltc tedbirlerin alnmas. Bu tedbirlerin başlcalar arasnda yamaçlarn
teraslandrlmas, ağaçlandrma ve bitkilendirme, dere ve oyuntu içlerine seki
yapm yer alr.
Akarsularn taşkn yaptğ ova veya büyük taşknlar sonucu oluşmuş düzlük
alan. Taşkn ovas, sellerin taşdğ malzemenin biriktiği ve akarsularn
genellikle menderesler yaptğ geniş düzlüklerdir. Taşkn ovasnda sel
srasnda akarsular sk sk yatak değiştirir. Bu nedenle ova yüzeyinde kopuk,
terk edilmiş yataklara rastlanr. Yeralt suyunun yüksek olmas nedeniyle
yerel çukurluklarda bataklklar görülür.
Bkz. Taşrma sulamas.

(Flood irrigation)
1879

Taşkn tekerrürü
(Flood frequency)

1880

Taşkn zarar
(Flood damage,
flood losses)

1881

Taşkn zirvesi

Birçok seneyi içine alan bir dönem süresinde, belli büyüklükte bir taşknn
muhtemel ve ortalama meydana gelme says.
Taşkn sular ile bunlarn taşdğ rusubat ve diğer yabanc maddelerin neden
olmasyla, mal ve hizmetlerin değerinin ve sağlğnn ksmen veya tamamen
zarara uğramas ve tahribi.

Bir taşkn olaynda taşkn sularnn ulaştğ maksimum düzey.

(Flood peak)
1882

Taşlaşma
(Lithification)

1883

Taşl topraklar
(Lithosols)

1884

Tatl su
(Freshwater)

Pekişmemiş sedimentin kaya şekline dönüşümü. Çeşitli boyuttaki taş
tanelerinin bir çimento ile birleşerek, kumtaş, çakl taş gibi masif kayalar
oluşturmas.
Azonal topraklar ordosuna dahil bir büyük toprak grubudur. Bunlar tam
olmayan bir solum veya açk olarak tarif edilemeyen toprak morfolojisi ile
karakterize edilirler ve yetersiz olarak ayrşma ve fiziksel parçalanmaya
uğramş kaya parçacklarn içerirler.
Tuzlu olmayan, örneğin göller, rmaklar ve nehirlerde bulunan su. Bu ifade
ayrca, tatl suda yaşayan veya tatl su ile ilişkili olan şeyler için de kullanlr
(örneğin, tatl su balğ gibi).
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Tatl su
ekosistemleri
(Freshwater
ecosystems)

1886

Tav
(Tilth)

Sular yenilenen aquatik ekosistemlerdir. Başlca iki gruba ayrlr:
1) Durgun su ekosistemleri: göl, gölet, havuz, bataklk.
2) Akarsu ekosistemleri: kaynak ve pnarlar, artezyenler, dere ve rmaklar.
Toprağn toprak işleme ve tohum yatağ hazrlamaya en uygun olan fiziksel
koşullar olup, bu koşullarda toprak işleme, ekim, çimlenme ve kök gelişmesi
kolay ve uygundur.

1887

Tava sulamas

Arazinin tavalara ayrldğ ve suyun her tavann üst başndaki tarla
hendeğinden verildiği tarla sulamas. İngilizcede bu yönteme, "border strip
(Border irrigation)
irrigation, strip check irrigation, ribbon check irrigation, gravity check
irrigation" de denilmektedir. Strip check ve ribbon check terimleri tarlalarn
biçimini gösteren sözcüklerdir. Gravity check sözcüğü eğimli tavalar düz,
dik açl veya düzeç eğrileri boyunca yer alan tavalardan ayrmak için
kullanlr. Bu yöntem Avustralya'da "border checks irrigation" veya "borditch
irrigation" olarak tannr.

1888

Tedbirli yaklaşm
(Precautionary
approach)

1889

Tehdit

Ciddi ve geri döndürülemeyecek zarar riski olan durumlarda çevresel
bozulumu önlemeye yönelik maliyet etken tedbirlerin bir an önce alnmasn
ve bu amaçla tam bilimsel bilgi eksikliği gibi nedenlerin engel kabul
edilmediği bir yönetim yaklaşm.
Olumsuz bir durum ve zarar oluşturabilecek bir eylem veya durum.

(Threat)
1890

Tehdit altndaki
ekosistemler listesi

Ormanlarn kesilmesi, şehirleşme benzeri uygulamalar ve süreçlerin tehdidi
altndaki ekosistemlerdir. Uluslararas Doğay Koruma Birliği (IUCN)
tarafndan tehdit altndaki ekosistemlere ait bir Krmz Liste yayn
(List of threatened
hazrlanmştr. Bir ekosistemin çökme riskini değerlendiren bu liste, yok
ecosystems)
olma riskinin değerlendirilmesi için kabul gören Tehdit Altndaki Türler
Krmz Listesi ile benzerlik göstermektedir.

1891

Tehdit altndaki tür

1) Yaylş alannn tamamndan veya bir bölümünden tahmin edilebilir bir
gelecekte yok olacağ tahmin edilen bir türü ifade eden teknik bir
(Threatened species)
snflamadr. Dünya Tabiatn Koruma Birliği 12,259 türün yok olma tehdidi
altnda olduğu tahmin etmektedir.
2) Bulunduklar yaban ortamlarndan yok olma tehdidi altndaki türler olup,
yok olma tehdidi yüksek türler (krlgan türler), çok yüksek türler (tehdit
altndaki türler) ve aşr yüksek türler (kritik derecede tehdit altndaki türler)
olarak snflandrlrlar.
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Tehlikeli maddeler
(su)

Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden ve zehirlilik, kalclk ve biyolojik
birikme özelliğinde olan madde veya madde gruplar.

(Dangerous
materials (water))
1893

Tekdüze akm
(Uniform flow)

Bir açk yatakta akmn enkesitten, derinlik, slak kesit alan, hz, hidrolik
eğim gibi elemanlar sabit olduğu takdirde meydana gelen akma "Tekdüze
(üniform) Akm" ad verilir. Bu halde akşkann üst yüzey hatt taban hattna
paraleldir.

1894

Tekne tipi teras Bu teras tipi arazi eğimi % 40' geçmeyen sahalarda ve yerlerde uygulanr.
Ancak can ve mal güvenliği bakmndan ihtiyaç duyulan sahalarda % 60
(hendek tipi teras)
meyle kadar uygulanabilir. Tekne tipi teraslarda teras kesiti yamuk
(Ditch type terrace)
şeklindedir. Kazdan çkan ve alt kenara yğlan toprakla teras tabannn daha
iyi kaynaşmas için teras tabannn ön yüzüne yakn ksmlar işlenir. Bu
teraslarda ortalama taban genişliği 30 cm, derinliği ise 20 cm'dir.

1895

Teknik destek
(Technical support)

1896

Teknik kaynaklar
(Technical
resources)

1897

Teknoloji transferi
(Technology
transfer)

1898

Tektonik
(Tectonics)

1899

Tel kafesli taş dolgu
(Stone mesh,
boister)

Çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklkla mücadele çalşmalar için fiziki
yardm (malzeme, makine, donanm, program, gibi) ve bilgi desteği (teknik
yardm veya now-how) sağlanmas.
Uygulamalar destekleyen teknoloji, makine, laboratuar, donanm, ekipman
ve benzeri kaynaklardr.

1) Yaratc yeni teknolojilerin ve bilginin, daha geniş bir kullanc kitlesine
ulaşmasnn garanti altna alnmas için dağtm ve yaygnlaştrlmas.
2) Bilginin, araçlarn ve ürünlerin hükümetlere, kurumlara ve diğer
paydaşlara aktarlmas. Genellikle, bunlarn belli kültürel, sosyal, ekonomik
ve çevresel koşullar altnda kullanm için adaptasyonunu da kapsar.
Dünyadaki kabuk tabakasnn şekillenme özellikleri, kabuğun oluşum
olaylar, kabuk tabakas ile ilgili. Dünyann şekillenmesinde etkili olan yer
hareketlerinin tümü.
Suya batmş dolgu teşkilinde, kanal ykntlarnn kapatlmasnda yardmc
olmak, oyuntularn durdurulmas, akarsu veya kanallardaki su yaplarnn
mansabnda veya yaknndaki çukurlarn doldurulmas için kullanlan tel
kafes içine konulmuş krlmş taşlarn teşkil ettiği torba.
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1901

Temas grubu
(Contact group)

Taraflar Konferans tarafndan, üzerinde uzlaşacaklar bir metni resmi onay
için genel kurula sunmadan önce görüşmek üzere oluşturulan ucu açk (yeni
üye alnmas mümkün) grup, alt organ veya birleşik komite. Gözlemciler
genellikle temas grubu toplantlarna katlabilirler.

Tematik

Bir konuyu oluşturan, kapsayan çalşma alan ile ilgili ana konu.

(Thematic)
1902

BMÇMS uygulamalar çerçevesinde belli konularda katk sağlamak
amacyla, etkilenen ülkeler tarafndan ana tematik konular düzeyinde tesis
edilen işbirliği ağlardr. Özellikle Asya bölgesinde alt tematik program
((Thematic
ağlar (TPA) üzerinde çalşlmakta olup bunlardan aşağdakilerin
Programme Network
uygulamalar başlamştr: (i) çölleşmenin izlenmesi ve değerlendirilmesi, (ii)
(TPN) / Regional
agroforestry ve toprak muhafaza; (iii) mera yönetimi ve kumul tespiti; (iv)
Cooperation
kurak yar kurak ve kurak yar nemli alanlarda tarm için su yönetimi. Afrika
Networks (RCN))
bölgesinde ise aşağdaki alt TPA üzerinde çalşlmaktadr: (i) uluslararas
nehirlerin, göllerin ve hidrojeolojik havzalarn entegre yönetimi;
agroforestry ve toprak muhafazann teşviki; mera alanlarnn rasyonel
kullanm ve yem bitkilerinin geliştirilmesi; ekolojik izleme, doğal
kaynaklarn haritalanmas, uzaktan alglama ve erken uyar sistemleri; yeni
ve yenilenebilir enerji kaynaklarnn ve teknolojilerinin teşviki ve
sürdürülebilir tarm sistemleri.

1903

Temiz Kalknma
Mekanizmas
(TKM)

1904

Temiz teknoloji

Tematik Program
Ağ (TPA)

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ile
ilişkili Kyoto Protokolü çerçevesindeki pazara dayal üç mekanizmadan biri
olup, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere sera gaz salmlarn
önleyici projeleri için finans desteği sağlamasna ve bu suretle kendilerinin
(Clean Development
sera gaz salm limitleri ile ilgili sorumluklarn yerine getirmesine yönelik
Mechanism (CDM))
bir mekanizmadr.

(Clean technology)

1905

Tepe
(Hill)

1906

Tepe örtüsü
(Canopy cover)

Alternatif teknolojilere nazaran kirliliği, atk oluşumunu, enerji veya
malzeme kullanmn azaltan imalat süreci veya ürün teknolojisi. Diğer
teknolojilerin tersine, temiz teknolojide çevresel araçlar üretim sürecine
entegre edilmiştir.
Dağ kadar yüksek olmayan arazi üzerindeki çknt. Tepenin yüksekliği
düzlük alanlarda birkaç yüz metre, dağlk alanlarda ise 1000 m'nin üzerinde
olabilir.
Bak "Bitki tepe örtüsü".
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Teras
(Terrace)

1908

Teras aralğ

Eğimli arazilerde yüzeysel akşlarn hzn kesip toprak kayplarn izin
verilebilir snrn altna indirmek ve suyu korumak amacyla düzeç eğrilerine
paralel veya çok az eğimli olarak yerleştirilen bir seri toprak sekiler veya
toprak seki-kanal kombinasyonlar. Teras sisteminin iki temel amac vardr.
Teraslar, eğimli arazilerde toprağn nemini ve verimliliğini artrarak daha
fazla tarmsal ürün elde etmek veya orman kurmak için inşa edilirler. Yamaç
arazide, toprağ ve suyu yerinde tutarak, erozyonu ve seli de önlerler.
Birbirini takip eden teras kanallar arasndaki düşey aralk, mesafe.

(Terrace spacing)
1909

Teras düşey aralğ
(Terrace vertical
spacing)

1910

Teras tahliye kanal
(Terrace outlet
channel)

1911

Teras tipi
(Terrace type)

Birbirini izleyen iki terasn, örneğin srtlarnn en yüksek veya kanallarnn
en alçak noktalar arasndaki düşey mesafe ya da bu noktalarn kotlar
arasndaki fark.
Teras kanallarndan gelen suyu toplamak ve tahliye etmek için hazrlanan bir
su yolu veya drenaj kanal.

Teras sisteminin ve uygulama şeklinin birçok özellikleri göz önünde
tutulduğu takdirde, ülkemize de uyan üç snf teras tipi ve uygulama şekli
bulunmaktadr.
(i) Yar kurak sahalarda, dik yamaçlarda, yüzeysel akş azaltan orman
ağaçlandrma ve meyve fidan yetiştirme amaçl, emdirici gradoni tipi
teraslar,
(ii) Yağşl sahalarda, dik yamaçlarda sel ve taşkn önleyen, aktc şeklinde
tesis edilen teraslar.
(iii) Yar kurak ve yağşl bölgelerde, daha az eğimli arazilerde, kombine
edilmiş emdirici veya aktc şekilde tesis edilen, tarmsal amaçl geniş
tabanl teraslar.

1912

Teras yatay aralğ
(Terrace horizontal
spacing)

1913

Teraslama
(Terracing)

Birbirini izleyen iki terasn, örneğin srtlarnn en yüksek veya kanallarnn
en alçak noktalar arasndaki yatay mesafe.

1) Şiddetli yüzeysel akşla toprak kaybna meydan vermeden meyilli sahay
kullanmak için dalgal arazinin meyline karş dik olarak teraslar inşas
suretiyle uygulanan bir erozyon kontrol yöntemi. Teraslar yüzeysel akşn
büyük ksmn tutar, toprağa geçmesini sağlar veya bu sular emniyetli
tahliye (boşaltma) kanallarna/yollarna iletir.
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basamakl hale getirilmesi. Teraslar amaca göre gruplandrlrlar. Tarmsal
teraslar en fazla yamaç eğimi % 47'ye kadar olan yerlerde tesviye eğrilerine
paralel olarak ve her teras en fazla 100 m uzunluğunda olmak üzere yaplr.
Teras aralğ ise eğime bağl olarak 8 m'ye kadar olabilir. Amaca göre
başlca teras tipleri arasnda: yamaç teraslar, cep teraslar, fidan dikim
teraslar, rotasyonlu teraslar yer almaktadr. Ayrca yapm şekillerine göre
geniş tabanl ve dar tabanl teraslar, düz teras, eğimli teras, kanall teras,
aktc teras gibi teras şekilleri uygulanmaktadr.
1914

Terk edilmiş arazi
(Abandoned land)

1915

Terleme

Çeşitli nedenlerle, özellikle yanlş arazi kullanm sonucu erozyona uğramş
ve verimliliğini kaybettiği için veya göç sebebiyle terk edilmiş arazi.
Bkz. Buharlaşma (bitkilerde terleme).

(Transpiration)
1916

Terra Rossa

Bkz. Krmz Akdeniz topraklar

(Terra Rossa)
1917

TerrAfrica
(TerrAfrica)

1918

Tersip bendi

1919

Tersip seddesi

Yukar havzadaki yamaçlardan ve oyuntulardan kaynaklanan rusubat
mansaba intikal etmeden depolamak amacyla akarsu yataklarnda inşa
(Soil saving dam
edilen enine yaplar. Tersip bentlerinin yaplş gayesi dere yağş
(soil check dam))
havzalarnda oluşan ve taşnan rusubat depolamak suretiyle, mansaba
rusubat intikalini engellemektir. Tersip bentlerinin asl işlevi koruyucu
niteliktedir. Ayrca, dolayl olarak arkalarnda biriktirdikleri rusubatla, dere
mecra eğimini krmalar ve yatakta su yükünü azaltmalar sonucu, suyun
aşndrma ve sürükleme gücünü düşürdükleri için, belirli bir yatak
uzunluğunca mecrada oyulmalar da önlerler. Bu açdan Tersip bentlerinin
rezervuar tamamen rusubatla dolduktan sonra depolama görevleri sona erer.

(Soil-saving dike)

1920

Afrika’nn Alt Sahra (Sub-Saharan) ülkelerinde başarl olduğu görülen etkin
ve etken sürdürülebilir arazi yönetimi (SAY) uygulamalarnn
yaygnlaştrlmasnn konusunda çalşan bir işbirliği kuruluşudur.

Tesis kapasitesi
(Design capacity)

Sulanan bir tarlann alt ksmnda ayar edilebilen bir tahliyeyi içerecek
şekilde inşa edilen ve sedimenti tarlada tutmak amac ile yaplan genellikle
ayarlanabilen bir tabiyesi olan toprak bir sedde.
Bir toprak muhafaza yapsnn hesaplanan hacmi ve/veya boşaltm oran.
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Tesis ömrü (toprak Bir toprak muhafaza yapsnn, amaçlanan işlevini getireceği öngörülen
muhafaza)
zaman süresi.
(Design life)

1922

Tesviye eğrilerine
paralel ürün
yetiştirme
(Contour strip
cropping, strip
cropping)

1923

1924

1) Tarmsal ürünlerin, tesviye eğrilerine paralel ve olarak sistematik şekilde
tesis edilen şeritler üzerinde yetiştirilmesine dayal bir toprak muhafaza
tekniği. Tesviye eğrilerine paralel sürüm, ekim ve dikim dolaysyla,
yüzeysel akş, toprak ve bitki besin element kayb azalr, toprak rutubeti ve
ürün verimi artar.
2) Meyilli arazide çapa bitkileri ve sk büyüyen örtü bitkilerinin birbirini
takip eden şeritler halinde yetiştirilmesi, yüzeysel akş azaltmak ve çapa
ürünü yetiştirilen araziden ykanan toprağ kesif örtü oluşturan ürün
sahasnda süzmek amacyla, bu şeritler tesviye eğrisi yönünde yüzey
sularnn doğal akş istikametine dik olarak düzenlenir.

Tesviye eğrisi

1) Arazi yüzeyindeki ayn noktalar birleştiren sanal (hayali) hat.

(Contour line)

2) Bir harita üzerinde ayn yükseklikteki noktalarn yerini göstermek için
çizilmiş eğriler.

Tesviye şerit ekimi

Bkz. Tesviye eğrilerine paralel ürün yetiştirme.

(Contour strip
cropping)
1925

Tesviye teras
(Contour terrace)

1926

Teşvik
(Incentive)

1927

Thornweite Rutubet
Endeksi
(Thornweite
Moisture Index)

Doğal örtüsü yetersiz dik yamaçlarda doğal örtü tesis edilinceye kadar
erozyonu önlemek için oluşturulan, yanal akş önlemek için çukurlukta
eşikler ve alçak seddeler ile donanan alçak teras.
Bir kişiyi veya grubu belli bir şekilde davranmaya, belli şeyleri yapmaya
veya belli amaçlar gerçekleştirmeye özendirmek amacyla kullanlan maddi
veya maddi olmayan, finansal veya finansal olmayan mükafatlardr.
BMÇMS bağlamnda teşvikler, örneğin sürdürülebilir arazi kullanmnn
geliştirmesi için yenilikçi teknolojileri veya en iyi uygulamalar özendirmeye
yönelik olabilir.
Yağşn bitki ihtiyacna yeterliliği üzerine kurulmuş bir endeks.
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Tbbi bitkiler
(Medicinal plants)

1929

Tbbi ve aromatik
bitkiler
(Medicinal and
aromatic plants)

1930

Tn

İçerdikleri çeşitli moleküller ve vitaminler ile önemli birçok biyolojik
işlevlerin yerine getirilmesinde kullanlan ve insanlar için faydalar sağlayan
bitkilerdir. Bitkilerin ilaç olarak kullanm insanlk tarihinin en eski tbbi
tekniklerinden biridir. Halen kullanlmakta olan birçok ilacn (aspirin, kinin,
afyon) hammaddesini sağlayan bitkilerin uzun zamandr şifal bitki olarak
kullanldğ bilinmektedir. Şifal bitkiler birçok hastalğa, örneğin siyatik,
eklem, kas, srt, baş, kulak ve diş ağrlarna, berelenme, kesik, burkulma,
adet sancs, böcek srmas gibi durumlara, ağrlar dindirme özelliklerinden
dolay iyi geldiği bilinmektedir. Etnobotanik (bitkilerin geleneksel olarak
insanlar tarafndan kullanmlar) gelecek ilaçlar keşfetmek için etkili bir yol
olarak kabul edilmektedir. Bugüne kadar bu özelliklere sahip 12.000
civarnda bitki tespit edilmiştir.
Esas olarak parfümeri ve eczaclkta kullanlan tüm bitkiler ve bitki
parçalar. Bunlar, taze, kurutulmuş, kesilmiş, kesilmemiş, ezilmiş, toz haline
veya benzer diğer şekillere getirilmiş maddeler halinde kullanlrlar.

Bkz. Balçk.

(Loam)
1931

Tnl toprak
(Loamy soil)

1932

Ticari tarm
(Commercial
agriculture)

1933

Ticari tarm ürünü

Bünye bakmndan ortada bulunan ve ince ve kaba bünyeli topraklar
arasnda özelliklere sahip topraklar için kullanlan bir bünye terimi. İçersinde
"tn" ya da "tnl" kelimesi bulunan "killi tn" veya "tnl kum" gibi bütün
bünye snflarn içerir.
Bol miktarda üretilen ürünlerin satldğ ve önemli kazancn sağlandğ
tarm. Çiftlik ve plantasyon tarm buna örnektir. Ticari tarmn tersi,
geçimlik tarm'dr.

Satmak ve bu suretle gelir elde etmek amacyla yetiştirilen tarm ürünü.

(Cash crop)
1934

Tohum
(Seed)

1935

Tohum orijini
(Seed origin)

Kendisinden bitki üreyen dane. Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacktan
oluşan ve yeni bir bitki oluşmasn sağlayan tane.
Herhangi bir ağacn veya bitkinin tohumunun toplandğ popülasyon, yer.
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1937

Tohumlama

1) Bitkilerden tohumlarn dökülmesi, saçlmas, ekimi.

(Seeding)

2) Tohum ekme işi.

Tomurcuk

İlkbaharda bitkilerde görülen, açlnca yaprak veya çiçek halini alacak
kabart.

(Bud)
1938

Topak

Yğnlar veya kümeler halinde toplanmş münferit zerreler.

(Floccules)
1939

Toplam akş
(Total runoff)

1940

Toplam çevresel
değer
(Total
environmental
value)

1941

Toplam ekonomik
değer (TED)
(Total Economic
Value (TEV))

1942

Toplam erozyon

Belirli bir dönem veya belirli bir sağanak süresi için bir drenaj sahasnn
bütün kaynaklarndan meydana gelen akş miktar.
Primer değer ve toplam ekonomik değerin bir fonksiyonudur. Bir toplumun,
estetik, rekreasyon olanaklar ve kaynaklar benzeri çevresel mal ve
hizmetlere atfettiği değerdir.

Çevre ekonomisindeki tanm "belli bir ekosistemden sağlanan tüm
değerlerin toplam"'dr. Buna, kullanm değerleri ve kullanm dş değerler
dahildir. Kullanm değeri ise doğrudan kullanm değeri (doğadan çkarlarak
yararlanlan ürünlerle ilgili) ve dolayl kullanm değeri (doğadan çkarmadan
yararlanma ile ilgili) olarak ikiye ayrlr. Bunlar dşnda seçenek değeri
(halen kullanlmayan ve fakat ileriki yllarda faydalanma imkan doğduğu
takdirde elde edilebilecek değerler) ve miras değeri (hiçbir zaman
kullanlmamasna karşn sadece muhafazasnn ve gelecek nesillere
aktarlmasnn ifade ettiği değer) de dikkate alnmaktadr.
Bir havzada yamaç ve oyuntularda meydana gelen erozyonun tümü.

(Total erosion)
1943

Toplama hendeği
(Collecting ditch)

1944

Toplayc tahliye
kanal
(Collective outlet)

Ölü karklar veya küçük tarla arklarndan suyu alp bir boşaltm hendeğine
kadar götüren tarla hendeği.
İki veya daha fazla terasn sularn alan bir kanal veya tahliye yolu.
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Topluluk (ekolojik)
(Community)

1946

Topluluk (toplum,
insan topluluğu)

Ayn yerde veya zamanda görülen bir türler topluluğu olup, genellikle
rekabet ve üstünlük sağlama gibi biyolojik etkileşimler vastasyla
bağlanrlar.
Ortak bir şeye sahip olan insanlar topluluğu.

(Community)
1947

Toplum ormanclğ
(Community
Forestry)

1948

Topografya
(Topography)

1949

Topografya haritas
(Topographical
map)

1950

Topoklimatoloji
(Topoclimatology)

1951

Toprağa szma
(infiltrasyon)

Ormanclk faaliyetlerinin planlanmas ve uygulanmas çalşmalarna yerel
halk dahil eden orman yönetimi.

Yer yüzeyi ve su altndaki şekilleri belirtme, yüzeyin özelliğini açklama ve
bunlar bir kağt üzerinde belirtme. topografya yüzey şekillerinin oluşu ve
özelliklerine göre snflandrlr. Karst, akarsu, buzul topografyalar, engebeli
topografya, yapya bağl olarak oluşmuş topografya gibi.
Büyük ölçekli olan ve yeryüzündeki ve deniz altndaki arazilerin
yükseltilerini ve özelliklerini çeşitli yollarla gösteren harita.

Yerel ölçüde topografya ile iklim arasndaki karşlkl ilişkileri inceleyen bir
çalşma alan. Bu çalşma sayesinde özellikle dağlk ve arzal alanlarda,
yağş, scaklk, sis, bulutluluk gibi iklim elemanlarnn dağlş ile eğim,
bak, yükselti arasndaki koşullar ortaya konur.
Bkz. Szma

(Infiltration)
1952

Toprağn faydal
nem kapasitesi

Bir sulamay takiben slanmş bölge içinde mevcut olabilen toprak nem
miktar, tarla kapasitesi ile sabit solma noktas arasndaki fark.

(Available moisture
capacity of soil)
1953

Toprağn fiziksel
geliştirilmesi
(Soil physical
modification)

Toprağn, normal işleme ve gübre program dşndaki çeşitli işlemlerle
geliştirilmesi. Bu işlemler, suyla dolmuş, bataklk ve mera topraklarna
drenlerin yerleştirilmesini, alt toprak geçirimsiz tabakalarnn yok edilmesini
ve açlmasn, çok derin sürme ve teraslar yaplmasn kapsar.
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Toprağn fiziksel
özellikleri

Bkz. Fiziksel özellikler.

(Physical properties
of soil)
1955

Toprağn kimyasal
özellikleri

Toprağn reaksiyon, tuzluluk, sodiklik, gibi özellikleri.

(Chemical
properties of soil)
1956

Toprağn su
kapasitesi

Belirli koşullar altnda belirli bir zamanda bir toprağn emebileceği
maksimum su miktar. Buna toprağn suyu emme kapasitesi de denir.

(Intake rate of soil,
infiltration rate of
soil)
1957

Toprağn verimli
olarak işletilmesi
(Productive usage of
soil)

1958

Toprak
(Soil)

Toprağn bulunduğu bölgenin ekolojik ve ekonomik şartlarna, modern tarm
usullerine uygun olarak toprak ve su kaynaklarnn kullanlmas, korunmas,
gerekli her türlü tedbirler alnarak verimliliğin artrlmas suretiyle işlenmesi
veya işletilmesi.

1) Arzn yüzeyini örten, içinde bitkilerin yetişebileceği mineral ve organik
materyal ile canl organizmalar bulunduran dinamik bir kitledir.
2) Arz yüzeyinin bir ksmn örten doğal kitleler topluluğu olup, bitkilere
durak yeri ve besin kaynağ olarak hizmet eden ve ana materyal üzerine
iklim ve canl materyalin müşterek etkisi ile oluşan ve rölyef tarafndan belli
bir zaman periyodunda etkilenerek karakter kazanmş kitledir.
3) Kayalarn fiziksel ve kimyasal yoldan parçalanmas ile meydana gelen,
içinde çeşitli canllar barndran, bitkilere besin maddesi vererek
yetişmelerini sağlayan ve yer yüzeyini birkaç mm ile birkaç m arasnda
değişen kalnlkta kaplayan çözülmüş kuşak. Toprak üstten alta doğru
fiziksel ve kimyasal özellikleri farkl olan katlar içerir. Baz topraklar A, B
ve C horizonlarndan (katlarndan) oluşan bir profil yaps gösterir. Buna
olgun toprak denir. Baz topraklar ise A ve C, B ve C veya sadece C
horizonuna sahiptir. Bu durum toprağn yeterince gelişmemesi veya
erozyona uğramasndan ileri gelir. Böyle topraklara "olgun olmayan toprak",
"yar olgun toprak" veya "gelişmekte olan toprak" denir.
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Toprak alt biyokütle Canl köklerin toplam biyokütlesi. Ancak, çap 2 mm'den ince olan kökler,
toprak organik maddesi veya döküntüden ayrt edilmesi pratik olarak
(Below ground
mümkün olmadğndan çoğu kez hariç tutulur.
biomass)

1960

Toprak alt drenaj
(Sub surface
drainage)

1961

Toprak alt işlemesi

Topraktaki fazla suyu gidermek amacyla alt toprakta büzler ve diğer
araçlarla sağlanan drenaj.

Bkz. Alt toprak işletmesi.

(Subsoiling)
1962

Toprak altndan
sulama

Bitkilerin toprak altna yerleştirilmiş sulama sistemleri ile sulanmas.

(Sub-irrigation)
1963

Toprak aşnabilirliği
(Soil erodibility)

1964

1965

Topraklarn, fiziki özelliklerine bağl olarak, erozyona karş direnme
kabiliyetidir. Toprak bünyesi, erozyona uğramay (aşnabilirliği) etkileyen
başlca özelliktir, ancak toprak yaps, organik madde içeriği ve geçirgenlik
de buna katk sağlar. Genellikle, daha hzl geçirgenlik oranlarna, daha
yüksek organik madde seviyelerine ve gelişmiş yaplara sahip topraklar
erozyona karş daha fazla dirence sahiptirler. Kum, kumlu balçk, balçk
bünyesine sahip topraklar, mil, çok ince kum ve belli kil bünyesine sahip
topraklara nazaran daha düşük aşnabilirlik eğilimi gösterirler.

Toprak aşnabilirlik
faktörü

1) Üniversal Toprak Kayb Denklemi'nde, belli bir toprak için erozyon
indeks birimi başna toprak kayb oran.

(Soil erodibility
factor)

2) Eğimi % 9, uzunluğu 22 m olan standart bir nadas parselinde her yağş
erozyon indeksine (EI) karşlk meydana gelen toprak kayplar.

Toprak aşnmas

Bkz. Erozyon.

(Soil erosion)
1966

Toprak bent
(Earth dam, earthen
dam)

Esas ksm daha çok toprak, çakl, kum, silt ve kilden oluşan bent.
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Toprak betonlaşmas Dşardan veya içerden uygulanan basklar (yükler) sonucu toprağn hacm
yoğunluğunun artmas (skşma), toprak boşluklarnn azalmas. Örneğin ağr
(Soil compaction)
makinelerin kullanlmas veya uygun olmayan toprak işleme uygulamalar,
hayvan sürülerinin ayn yerden sürekli geçmeleri alt toprağn skşmasna ve
su ve besinlerin hareketini engelleyen geçirimsiz tabakalarn oluşmasna
neden olabilir. Bu durum, olumsuz saha içi etkileri (bitkisel ürünlerin
büyümesi, haslas ve kalitesinde azalma, gibi) yannda, baz saha dş
etkilerine de (toprak erozyonu, sera gaz salmlar, ötrafikasyon, yeralt
suyunun azalmas, biyolojik çeşitlilik kayb, gibi) neden olabilir.

1968

Toprak bilimi
(Soil science)

1969

1970

1971

Toprak birliği

Topraklarla arzn yüzeyini örten doğal bir kaynak olarak ilgilenen, toprak
oluşumu, snflandrlmas ve haritalanmas süreçlerini inceleyip
değerlendiren, topraklarn bulunduklar yerde gösterdikleri fiziksel,
kimyasal, biyolojik ve verimlilik özelliklerini ve bu özelliklerin ürün üretimi
yönünden idareleri ile olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dal.

(Soil association)

Birçok bakmdan bitki birlikleri ile mukayese edilebilen belli bir coğrafik
bölgede yüzeysel ve karakteristik desenler halinde birlikte yer alan tarif
edilmiş ve adlandrlmş taksonomik toprak ürünlerinden oluşmuş bulunan
bir grup.

Toprak biyokütlesi

1) Belli bir toprak birimindeki toplam yaşayan madde kütlesi.

(Soil biomass)

2) Yaşayan veya yakn zamana kadar yaşayan organizmalardan meydana
gelen biyolojik madde. Çoğunlukla bitkilerden veya bitki kaynakl
maddelerden meydana gelen ve lignoselülozik biyokütle olarak adlandrlan
maddeleri kapsar.

Toprak bozulumu

1) Doğal nedenler ve çoğunlukla insan müdahaleleri nedeniyle toprağn
fiziksel, kimyasal ve biyolojik niteliklerinde meydan gelen ve toprağn
mevcut ve potansiyel mal ve hizmet üretimini azaltan bozulum. Toprak
bozulumuna katk yapan alt özel süreç arasnda, su erozyonu, rüzgar
erozyonu, su basmas, aşr tuzlanma, kimyasal bozulum ve biyolojik
bozulum yer alr.

(Soil degradation)

2) İnsanlar tarafndan genellikle yanlş kullanmlarn sebep olduğu eylemler
sonucunda toprağn fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik özelliklerinin
bozulmalar sonrasnda ortaya çkan ve verimliliklerinin düşmesine sebep
olan toprak kalitesindeki azalmalardr.
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Toprak
bozulumunun
küresel
değerlendirilmesi

Bkz. İnsan kaynakl toprak bozulumunun küresel değerlendirilmesi projesi.

(Global Assessment
of Soil Degradation
(GLASOD))
1973

1974

Toprak bünyesi
(toprak tekstürü)

1) Bir topraktaki çeşitli toprak fraksiyonlarnn (kum, silti kil) nispi
miktarlar.

(Soil texture)

2) İçinde bulunan kum, kil, mil (silt) oranna göre toprağn özelliği.
Topraklar bünye bakmndan üç snfa ayrlr: Kumlu toprak (kum miktar
fazla olan toprak), killi toprak (kil miktar fazla olan toprak), balçk (kum,
kil ve mil miktarlar yaklaşk eşit olan). Topraklar bünye (tekstür)
bakmndan "Uluslararas Toprak Snflandrma Üçgeni"'ne göre
snflandrlr.

Toprak coğrafyas

Fiziksel coğrafyann toprak tiplerinin alansal dağlmlar ile ilgilenen alt
uzmanlk bölümü.

(Soil geography)
1975

Toprak drenaj
(Soil drainage)

1976

Toprak erozyon
faktörü

Bir alandaki toprakalt ve toprak üstü suyun doğal ve yapay yollarla
uzaklaştrlmasdr. Birçok tarm alannda verimliliğin artrlmas ve su
arznn yönetimi için drenaja ihtiyaç vardr.
Bkz. Toprak aşnabilirlik faktörü.

(Soil erodibility
factor)
1977

Toprak erozyonu

Bkz. Erozyon.

(Soil erosion)
1978

Toprak erozyonun
saha içinde ve saha
dşndaki etkileri
(On-site and off-site
effects of soil
erosion)

Erozyonun saha içi etkileri, besin maddelerince zengin üst toprak
tabakasnn kaybedilmesi nedeniyle tarmsal üretimdeki azalma ve ekolojik
bozulumu kapsar. Baz durumlarda sonuç çölleşme olabilir. Saha dş etkiler,
su yollarnda sedimantasyon (malzeme birikimi), su kütlelerinde
ötrafikasyon meydana gelmesi, altyap (yollar, menfezler, gibi) ve yerleşim
yerlerinde (evler, gibi) zararlarn meydana gelmesidir. Su ve rüzgar
erozyonlar arazi bozulumunun iki ana nedeni olup, beraberce dünyadaki
toplam arazi bozulumunun % 84'ünü oluşturmak suretiyle erozyonu
yeryüzünün en ciddi çevresel sorunlarndan biri haline getirmektedir.
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Toprak eşikler
(Soil check dams)

1980

Toprak etüdü
(Soil survey)

1981

Toprak fiziği
(Soil physics)

1982

Kuru derenin su toplama alan küçük, toprak geçirgen ve derin ise, makine
ile birbirini takip eden basamakl eşikler. Eşiklerin üzeri en ksa sürede
ağaçlandrlarak saha stabil hale getirilir.
Bir arazideki topraklarn çeşitli kullanmlar karşsndaki davranşlarn,
potansiyel kullanmlarn ve snrlandrmalarn belirlemek ve snflandrmak
amacyla; fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin tespiti, sistematik
olarak incelenmesi, tarif edilmesi, haritalanmas ve raporlamas için yaplan
çalşmalarn bütünü.
Gerek topraklar oluşurken gerekse oluştuktan sonra toprak içinde meydana
gelebilen fiziki olaylardan bahseden bilim kolu.

Toprak gözenekliliği Bak “Gözeneklilik”.
(Soil porosity)

1983

Toprak haritas
(Soil map)

1984

Toprak hava
boşluklar
(Air porosity)

1985

Toprak havas
(Soil air)

1986

Toprak horizonlar
(Soil horizons)

1987

Toprak idaresi
(Soil management)

Toprak tipleri ve diğer toprak haritalama ünitelerinin belirgin fiziksel ve
kültürel görünümlerle ilgili olarak dağlmlarn gösteren bir harita.
Bir toprağn, belirli bir zaman veya belirtilmiş nem gerilimi gibi belli bir
koşul altnda hava ile dolu bulunan boşluklar oran. Genellikle yaklaşk 100
cm su emişinden daha düşük gerilim vastasyla boşaltlan büyük
boşluklardr.
Buna toprak atmosferi de denir. Toprağn kat ve sv ksmlar dşnda kalan
boşluklar hacmini doldurmuş olan gaz faz.
Toprak profilinde yüzeyden alta doğru toprağn renk, yap (strüktür) ve
bünye (tekstür) gibi fiziksel özellikleri ile asitlik, besin kapasitesi gibi
kimyasal özelliklerinin farkl olduğu katlar. Normal bir toprakta üstten alta
doğru: O horizonu (organik madde tarafndan kaplanan üst horizon); A
horizonu (mineral tabakasnn üst ksmnda bulunan kat); B horizonu (A
horizonundan ykanan alkali maddeler, özellikle karbonatlar ve killer ile
çeşitli oksitlerin biriktiği horizon) ve C horizonu (ana materyalin
ayrşmasndan meydana geldiği için bu materyalin özelliklerini sk şekilde
yanstan kat) bulunur.
Bir toprağa bitkilerin normal gelişmeleri ve ürün vermeleri için bütün toprak
işleme etkinlikleri, bitki yetiştirme işlemleri, gübre, kireç ve diğer
maddelerin ilavesi, gibi uygulamalarn tümünün gerçekleştirilmesi süreci.
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Toprak slah
maddesi

Toprağa ilave edildiğinde toprağn fiziki özelliklerini ve özellikle bitkiler
için besin sağlama kabiliyetini iyileştiren ürün.

(Soil conditioner)
1989

Toprak işleme
(sürüm)
(Soil cultivation
(tillage))

1990

Toprak kalitesi
(Soil quality)

1991

Toprak karbonu
(Soil carbon)

1992

Toprak kayb
tolerans
(Soil loss tolerance)

1993

Toprak kirlenmesi
(Soil pollution)

1994

Toprak klimaks
(edafik klimaks)
(Edaphic climax)

1995

Toprak kompleksi
(Soil complex)

Bitkilerin gelişmesi için uygun toprak şartlar elde etmek, yabani ot kontrolü,
szma (infiltrasyon) kapasitesinin ve havalanmann muhafazas için toprağn
mekanik olarak işlenmesi.

Bir toprağn ait olduğu ekosistem snrlar içinde işlevini sağlama ve
ekosistemi dşndaki çevre ile de olumlu bir etkileşim oluşturma
kapasitesidir.
Organik ve mineral toprakta belli derinliğe kadar bulunan organik karbon.
Çap 2 mm'nin altnda (baz ülkelerde bu değer farkldr) olup toprak organik
maddesinden ayrt edilmesi mümkün olmayan ince kökler toprak karbonu
hesaplarna dahil edilmez.
Erozyon ile taşnmasna izin verilen toprak miktar olup, her yl bu miktar
toprağn taşnmş olmas tarlann mahsuldarlk düzeyinde önemli bir
değişiklik yapmaz.
Endüstrinin organik ve/veya inorganik atklar ve deterjanlar gibi evsel
atklarla topraklarn kimyasallarla bulaşmasyla toksik elementlerin birikimi.
Toprak faktörleri arasnda oluşturulmuş klimaks bitki. Baz yerlerde özel
toprak koşullarna göre yetişerek ortama hakim olan bitkiler görülür. Buna
örnek olarak kumul örtüsü üzerinde veya tuzlu topraklarda yetişen bitkiler
verilebilir.
İki veya daha fazla saydaki tarif edilmiş taksonomik birimin coğrafi olarak
birbirine sk bir biçimde karşmş olduğu bir haritalama birimi olup, ayrntl
toprak haritalarnda kullanlmaktadr. Kullanlan ölçek nedeni ile
taksonomik birimleri birbirinden ayrmak arzu edilemez ve böyle bir hareket
pratik de olmaz. Toprak kompleksindeki bireysel taksonomik üniteler daha
küçük alanlar kaplamakta ve birbirleri ile daha sk bir biçimde kaynaşmş
bulunmaktadr.
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Toprak muhafaza
amaçl ağaçlandrma

İleride alnacak ürün dikkate alnmakszn, bir an önce toprağ en iyi
koruyacak şekilde bir bitki örtüsü tesisi amacyla yaplan ağaçlandrma.

(Soil conservation
afforestation)
1997

Toprak koruma
projesi
(Soil conservation
project)

1998

Toprak koruyucu
bitkiler

Toprağn doğal veya insan faaliyetleri sonucu yok olmasn, bozulmasn
veya zarar görmesini önlemek ve sürekli üretken kalmasn sağlamak için
yaplan fiziksel, kültürel ve bitkisel tedbirleri kapsayan projeler.

Erozyona engel olan veya erozyonu geciktiren ve toprak organik maddesini
tüketmekten ziyade devam ettiren veya yenileyen bitkiler.

(Soil protecting
plants)
1999

Toprak kullanm
haritas

Bkz. Arazi kullanm haritas

(Land use map)
2000

Toprak
mahsuldarlğ
(Soil productivity)

2001

Toprak
mikrobiyolojisi
(Soil microbiology)

2002

Toprak morfolojisi
(Soil morphology)

Toprağn belli bir amenajman sistemi altnda, belli bitki ya da birbirini
izleyen bitki gruplarn yetiştirme kapasitesi. Mahsuldarlk toprağn üretim
kapasitesini vurgulamakta olup, derecesi randman terimleri ile ifade
edilmektedir.
Toprakta yaşayan mikroorganizmalar ve bunlarn bitki ve hayvan
gelişmelerini içine alan tarm ile ilişkileri konusunu işleyen bir toprak ilmi
alt uzmanlk dal.

1) Bir toprak profilinin; horizonlarn çeşit, kalnlk ve dizilişleri ve her
horizonun bünye, yap, kvam ve gözenekliliği tarafndan belirlenen fiziksel
koşullar ve özellikle yapsal özellikleri.
2) Toprak horizonlarnn, bünye, yap, porozite, kvam ve rengini,
kalnlklarn ve toprak profili içindeki dizilişlerini kapsayan fiziksel toprak
yaps.

2003

Toprak muhafaza
(koruma)
(Soil conservation)

1) Topraklar doğal etmenlerin ve insanlarn etkisi ile bozulma ve
yoksullaşmadan korumak amacyla kullanlan arazi yönetimi ve kullanm
yöntemlerinin bir kombinasyonu.

- 302 2) Topraklarn aşnmasn önlemek, verimliliğini sürekli klmak amaçlaryla
alnan tedbirler. Bu tedbirler yapsal ve agronomik tedbirler olarak ikiye
ayrlr. Yapsal tedbirler suyun yüzeysel akşn düzenlemeye ve toprağn
aşndrmasn önlemeye yönelik tedbirlerdir (yamaçlarda teraslar,
oyuntularda sekiler yaplmas gibi). Agronomik önlemler ise bitki örtüsü ile
toprak yüzeyinin kapatlmasna yönelik önlemler olup, nadassz tarm, şerit
tarm, ürün rotasyonu, malçlama, ağaç sralar arasnda tarm yaplmas gibi
uygulamalar içerir.
2004

Toprak muhafaza
ağaçlandrmas

Erozyonun önlenmesi ve topraklarn muhafazas için oluşturulan
ağaçlamalar.

(Soil conservation
afforestation)
2005

2006

Toprak muhafaza
tedbirleri

1) Toprak bozulumunu önleme, azaltma, düzeltme amacyla uygulanan bitki
yönetimi, yetiştirme sistemi, arazi yönetimi ve küçük ölçekli yap işleri.

(Soil conservation
measures)

2) Bozulmuş ve verimi kaybolmuş topraklarn korunmas ve yeniden üretime
sokulmas için uygun tedbirlerin alnmas. Toprak muhafaza, sadece erozyon
kontrolü tedbirlerini içermez, uygun arazi kullanm ile başlayarak pek çok
toprak koruma faaliyetlerini kapsar.

Toprak nemi
eksikliği

1) Tam bir drenaja sebep olacak şekilde toprağa tatbiki zorunlu olan su
miktar olup, esas olarak mevcut olan neme değil topraktaki yetersiz olan
rutubete eşittir.

(Soil moisture
deficit)

2007

Toprak oluşumu
(Soil genesis)

2008

Toprak organik
maddesi

2) Toprak yüzeyinden ve bitkiler tarafndan terleme ve buharlaşma ile
kaybedilen su miktarnn yağş ile alnan su miktarn aşmas.
Solum'un veya diğer bir deyimle gerçek toprağn gelişmesinden sorumlu
bulunan süreç veya toprak oluşturucu etmenlerin etkisi ile pekişmemiş ana
materyalden toprağn meydana geliş biçimi.

Toprağn, değişik ayrşma durumlarndaki bitkisel ve hayvansal artklar,
toprak organizmalarnn hücre ve dokular ve toprak popülasyonu tarafndan
sentezlenen maddeleri içeren organik fraksiyonu. Genellikle 2 mm'lik
(Soil organic matter)
elekten geçirilmiş olan bir toprak örneğinin içerdiği organik materyalin
miktar olarak tayin edilir. Toprak organik maddesi, yaşayan organizmalar,
taze artklar ve iyi çürümüş artklar olarak üç ksmdan oluşur. Taze
artklarn çürümesi bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin serbest
kalmasn sağlar. Humus olarak da tanmlanan iyi çürümüş maddeler de
besin maddelerini depolarlar ve bitkilerin faydalanmas için yavaş şekilde
serbest brakrlar.
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Toprak
organizmalar

Toprakta yaşayan canllarn tümüne verilen isim. Bakteriler, mantarlar,
algler ve diğer hayvanlar kapsar.

(Edaphons)
2010

Toprak pH'
(Soil pH)

2011

Toprak profili
(Soil profile)

Bir topraktaki hidrojen iyonu konsantrasyonun negatif logaritmasdr. Bir
toprağn asitlik veya alkalilik derecesi, bir cam, quinhydrone veya diğer
uygun elektrotlar vastas ile belli toprak su oranlar arasnda tayin edilir ve
pH skalas terimleri ile ifade edilir.
1) Bir toprağn horizonlar ile birlikte düşey kesiti olup, ana materyali de
içine almaktadr.
2) Yüzeyden ana materyale kadar tüm horizonlar içeren toprağn dikey
yöndeki kesiti.

2012

Toprak reaksiyonu
(Soil reaction)

2013

Toprak reformu
(arazi reformu)

Bir toprağn asit ya da alkalinitesi olup, genellikle pH değerleri ile ifade
edilir.
< 4.5 Aşr derecede asit
6.6 - 7.3 Nötr
4.5 - 5.0 Çok kuvvetli asit
7.4 - 7.8 Hafif alkali
5.1 - 5.5 Kuvvetli asit
7.9 - 8.4 Orta alkali
5.6 - 6.0 Orta asit
8.5 - 9.0 Kuvvetli alkali
6.1 - 6.5 Hafif asit
> 9.1 Çok kuvvetli alkali
Bkz. Arazi Reformu.

(Land reform)
2014

Toprak rutubeti
(nemi)

Toprağn içinde veya üstünde tutulan ve evapotranspirasyon (buharlaşma ve
terleme) için uygun olan su.

(Soil moisture)
2015

Toprak serisi
(Soil series)

1) Toprak snflamasnda familyann alt bölümü olan temel birimlerden biri
olup, bütün ana profil özellikleri bakmndan esas itibariyle benzerlik
gösteren topraklar içine almaktadr.
2) Ayn ana maddeden meydana gelmiş olmas ve üst toprak bünyesi hariç,
ayrlabilen karakteri ve profil içindeki durumu bakmndan benzer bir
horizona sahip olan topraklarn bir grubu.
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Toprak snf
(Soil class)

2017

2018

Toprak
snflandrlmas

Asitlik, eğim derecesi, tekstür, strüktür, arazi kullanma kabiliyeti, erozyon
derecesi veya drenaj gibi belli özellikler yönünden belli bir düzeyde
benzerlik gösteren topraklar grubu.

(Soil classification)

Topraklarn oluşum özelliklerine göre snflara ayrlmas. Bu snflardan biri
eski toprak snflandrlmas, diğeri ise 1975'te yaplan ve devaml olarak
güncelleştirilen ve serilere göre yaplan toprak taksonomisi'dir. 1930 ylnda
yaplan ve 1960 ylnda güncellenen eski toprak snflama sisteminde
topraklar, zonal, azonal ve intrazonal olmak üzere üç takma ve her takm
büyük toprak gruplarna ayrlr.

Toprak strüktürü

Bak “Toprak yaps”.

(Soil structure)
2019

Toprak suyu
(Soil moisture, soil
water)

2020

Toprak suyu
potansiyeli

Toprakta bulunan su. Toprak farkl miktar ve şekilde enerji içerir.
Topraktaki suyun hareket ve durumunu etkileyen enerjinin hakim ve önemli
şekli potansiyel enerjidir. Topraktaki su birçok kuvvete maruz kalr. Bu
kuvvet alanlar toprağn kat faznn atraksiyonu (matrik potansiyel),
çözünmüş tuzlar (ozmotik potansiyel), dşardaki gaz basncnn potansiyeli
ve yer çekimi (gravitasyonel potansiyel)'dir.
Matrik ve ozmotik potansiyelle oluşan birim su miktarnn potansiyel
enerjisi.

(Soil water
potential, soil
moisture potential)
2021

Toprak tekstürü

Bkz. Toprak bünyesi.

(Soil texture)
2022

Toprak tipi
(Soil type)

2023

Toprak tuzluluğu
(Soil salinity)

Doğal toprak snflandrma sisteminde en altta bulunan birim. Bir toprak
serisinin alt birimi olup, A horizonlarnn bünyesi dşndaki bütün özellikleri
benzer olan topraklar içermektedir.
Bir topraktaki, yüzde ppm veya diğer uygun oranlarla ifade edilen
çözünebilir tuzlarn miktar.
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Toprak üstü
biyokütle

Gövde, kütük, dallar, kabuk, tohumlar ve yapraklar dahil toprak üzerindeki
yaşayan biyokütlenin tümü.

(Above ground
biomass)
2025

Toprak ve çamur
akmalar
(Soil and mud flows)

2026

Toprak ve su
muhafaza
(Soil and water
conservation)

2027

Toprak veri taban
(Soil data base)

2028

Toprak verimliliği
(Soil fertility)

Su ile doygun hale gelmiş ve akşkan hal almş bir toprak kitlesinin
yerçekiminin etkisi ile harekete geçmesine “Akma” veya seyelan denir.
Toprak ve çamur akmalar; yamaçlarn üst ksmlarnda ayrşma sonucu
oluşmuş gevşek birikinti materyal kütlesinin, şiddetli ve sürekli yağşlarla
ağrlaşarak doygun hale gelmesi ve aşağya doğru dar ve uzun bir şekil
alarak, oyuntu ve dere yatağ gibi topoğrafik aknt yollarn takip ederek
akmasdr. Suya doygun ve gevşek bir çamur kütlesi halinde doğal yatakta
hareket ettikleri için oldukça hzl bir tempoda aşağ doğru akar.
Uygun teknoloji ve başarl yaklaşmn kombinasyonu. Teknolojiler, toprak
erozyonunu en aza indirmek, toprak niteliklerini muhafaza etmek ve
geliştirmek, suyu yönetmek ve sy kontrol etmek suretiyle tarm
topraklarnn sürdürülebilir kullanmn destekler. Yaklaşmlar, belli bir
ekolojik ve sosyoekonomik ortamda toprak ve su muhafazasn
gerçekleştirmenin yollarn ve araçlarn açklar.
Arazi ve toprak kaynaklarnn nitelikleri ile birlikte belirlenerek kayt altna
alndğ veri taban.

1) Bir toprağn bitki gelişmesi için gerekli bitki besin elementlerinin miktar
ve yarayşllk düzeyi.
2) Optimum (en uygun) bitki büyümesi için miktar, form ve oran olarak
gerekli besin elementlerini sağlayacak toprak potansiyeli.

2029

Toprak verimlilik
düşüşü
(Soil fertility
decline)

2030

Toprak yaps
(toprak strüktürü)
(Soil structure)

Hasat edilen ürünler vastasyla topraktan uzaklaştrlan besin maddeleri
miktar toprağa ilave edilen besin maddeleri miktarn geçtiğinde toprak
verimliliğinde meydana gelen azalma durumu. Bu durumda ürünün besin
maddesi ihtiyaçlar, yeterli olduğu sürece toprak rezervleri tarafndan
karşlanmakta, ancak bu rezervlerin yetersiz kaldğ snrdan itibaren bitki
büyümesi ve hasad azalmaktadr.
1) Birincil toprak tanelerinin ikincil taneler, birimler veya kümeler halinde
dizilmiş bileşeni. Bu ikincil birimler profilde ayrc bir karakteristik
oluşturacak biçimde düzenlenmiş olabilirler, ancak çoğunlukla bu düzenden
yoksundurlar. İkincil birimler, büyüklük, şekil ve özellikleri esas alnarak
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snflandrlrlar.
2) Parçacklarn gruplanmas ile toprağn aldğ şekil olup toprak yapsal
yönden bu şekle göre snflandrlr. Başlca toprak yaplar arasnda: krnt
yap (mercimek şeklinde toprak taneciklerinden oluşan), blok yap (nohut ve
fndk büyüklüğündeki tanelerden oluşan), prizmatik yap (sütunumsu
şekilde toprak tanelerinden oluşan) yer alr. Prizmatik yapnn levhams
şekilde olanna levhams yap denir.
2031

Toprak yorgunluğu
(Soil exhaustion)

1) Polikültür sistemlerinin ve uygun toprak işleme (mekanizasyon)
yöntemlerinin uygulanmamas, aşr gübre kullanmyla antagonist
etkileşimin ortaya çkmas, aşr pestisit kullanmyla pestisit kirliliğinin
gündeme gelmesi gibi yanlş toprak yönetiminin neden olduğu toprak
yorgunluğunun gündeme gelmesi ve bitkisel üretimin azalmas.
2) Uzun yllar birbiri ardna ayn bitki türü yetiştirilen topraklarda belirli
besin maddeleri, özellikle baz mikro besin maddeleri çok azalr. Ayrca
toprağa zararllarla mücadele için ilaç verilirse toprağn özelliği bozulur. Bu
şekilde toprak özelliklerinin bozulmas, yozlaşp çoraklaşmas durumu
toprak yorgunluğu terimi ile ifade edilir.

2032

Topraksz tarm
(Agriculture without
soil)

2033

Tortul kayaç
(tortul kaya)
(Sedimentary rock)

Bitki köklerinin mineral besinli bir solüsyon içinde olduğu ya da besin
solüsyonu eklenmiş perlit, çakl ya da mineral yün gibi etkisiz bir ortam
içinde büyütülmesi yöntemi.

1) Ask materyalinden, çökelip depolanan materyalden veya çözeltiden
çökelen veya çoğunlukla az çok pekişmiş olan bir kaya. Başlca tortul
kayalar; kum taşlar, şeyler ve konglemeralar ile kimyasal özellikte olan
kireçtaş, jips ve anhidrittir.
2) Materyallerin kar yüzeylerinde veya su kütleleri içersinde çökelmesi ile
oluşmuş kayalardr. Çökelme (sedimantasyon) mineral ve/veya organik
partiküllerin oturmas ve birikmesi veya bir çözeltiden minerallerin
dökülmesine neden olan süreçlere verilen genel bir isimdir. Birikme
suretiyle çökel kayaçlar oluşturan partiküllere sediment (tortul) denir.
Birikme öncesi sediment bir kaynak alanndaki aşnma ve erozyon
sonucunda oluşur ve sonrasnda birikme yerine, su, rüzgar, buz, kütle
hareketleri ve buzul gibi etmenler tarafndan taşnr.

2034

Tortul verimi
(Sediment yield)

Bkz. Akarsu sediment verimi.
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Tortullaşma
(depolanma)

Bkz. Birikme.

(Sedimentation
(deposition))
2036

Toz
(Dust)

2037

Toz frtnas
(Dust storm)

2038

Tozlaşma
(Pollination)

2039

Transpirasyon
(terleme)

0.07 mm'den küçük boyutta (silt) olan ve genellikle silisten oluşan parçack.
Rüzgarla kaldrlan toz havada asl olarak taşnr. Toz kaynaklar, ince
glasyal depolar, çöl ve yar çöllerdeki kumul depolar, topraklar ile fosil
yaktlarn yanmas srasnda çkan partiküllerdir. Tozlu havada görüş
mesafesi 1 km'nin altna düşer.
Çöllerde ve bozkrlarda esen rüzgarlarn yerdeki tozlar savurmas, havada
taşmas ve ortalğ göz gözü görmez hale getirmesi durumu.
Angiospermlerde polenin anterden stigmaya veya gimnosferlerde
microsporangiumdan micropyle transferi. Tozlaşma, kelebekler, arlar,
kuşlar vastasyla veya rüzgar ve su gibi etmenler yoluyla gerçekleşebilir.
Bak "Buharlaşma, bitkilerde terleme".

(Transpiration)
2040

Traşlama kesimi
(Clear cutting)

2041

Tropikal iklim
(Tropical climate)

2042

Tropikal orman
(Tropical forest)

2043

Tropikal yağmur
orman
(Tropical rain
forest)

Bir alandaki tüm ağaçlarn toprak yüzeyinden kesilmesini öngören bir
ormanclk istihsal uygulamasdr.
Ekvatordan dönencelere kadar olan sahada etkili olan toprak tipleri.
Ekvatoral bölgelerdeki nemli ve scak iklime Ekvatoral İklim (Equatoral
Climate), karasal bölgelerde hüküm sürene Karasal Tropikal İklim
(Continental Tropical Climate) denir. Bir mevsimi kurak olana ise Muson
İklimi (Monsoon Climate) denir.
Tropikal bölgelerdeki kurak ve yar kurak bölgelerde yetişen ormanlar.
Bunlar arasnda deniz seviyesi ile 1000 m arasnda Devaml Yeşil Nemli
Ormanlar, savanalarda Kurakçl Ormanlar, ky kesimlerinde Bataklk
Ormanlar ve tuzlu sulak kylarda ise Mangrov Ormanlar yer alr.
Bu ormanlar, tropikal bölgede yağşn yl boyunca devam ettiği ekvator
çevresinde yer alr. En yoğun olduğu bölgeler, Güney Amerika'da Amazon
Havzas, Afrika'da Kongo Havzas ve Asya'da Malezya ve Endonezya'dr.
Buralardaki ormanlarn boylar 45 m'yi, bulur, bazen 80 m'yi aşar. Ormanlar
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ağaçlar yer alr. Yağmur ormanlar bitki ve hayvan türleri açsndan çok
zengin olup, dünya florasnn % 40'ndan fazlasn oluşturan 100.000'in
üzerinde çiçekli bitkiye ev sahipliği yapar.
2044

Turba
(Peat)

2045

Turgor basnc

Aşr nemlilik koşullar altnda birikmiş bulunan büyük ölçüde ayrşmamş
ya da az ayrşmş organik materyali içeren pekişmemiş toprak materyali.

Bitki hücresi içindeki sv sistemin hidrostatik basnc.

(Turgor pressure)
2046

Tutucu baraj
(Detention dam)

2047

Tutucu teras
(Retention terrace,
diversion terrace)

2048

Tuz

Akarsu veya yüzey akşn geçici olarak depolamak ve depolanan suyu
kontrollü oranlarda salmak için tesis edilen bir yapdr.
Toprak üstü akşn bir kontur kanalnda tutmak amacyla tesis edilen ve bu
nedenle yüzeysel akş miktarna göre hesaplanan bir depolama kapasitesine
sahip olan bir teras tipidir.
Bileşimi sodyum klorür olan beyaz renkli madde.

(Salt)
2049

Tuz değişimi
(Soil exchange)

2050

Tuz dengesi
(Salt balance)

Eriyikteki bir tuzun katyonunun koloidal madde üzerine absorbe edilmiş bir
katyonla yer değiştirmesi.
1) Bir sulama sahas için, bir senede sulama suyu ile getirilen eriyikli tuz
miktar ile drenaj yoluyla bu sahadan atlan eriyikli tuz miktar arasndaki
fark.
2) Topraklara giren ve topraklardan ayrlan tuzlarn çeşit ve miktar
bakmndan dengesi.

2051

Tuz kabuğu
(Salt pan)

2052

Tuz kat
(Salt layer)

Çeşitli tuzlarn toprak yüzeyinde birikmesi ile oluşmuş sert bir kat. Tuz
kabuğu daha çok kurak bölgelerde bulunur.

Çukur alanlarda suyun buharlaşmas sonucu oluşan tuzlu tabaka, kat.
Tavalarda suyun buharlaşmas ile oluşan kat.
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Tuz kristalleşmesi
(Salt crystallization)

2054

Tuz seven bitki

Toprak eriyiğindeki tuzlarn toprak zerreleri arasndaki boşluklarda veya kök
kanalcklarnda birikmesi.

Bkz. Halofil.

(Halophile)
2055

Tuzlanma

Bkz. Çoraklaşma.

(Salinization)
2056

Tuzlanma kontrolü
(Salinity control)

2057

Şehir suyu ile tarmda ve sanayide kullanlan suyun tehlikeli derecede
tuzlanmasn önlemek ve /veya tarm yaplan arazilerin elden çkmasna
mani olmak ve alkali tuzlarn azaltmak.

Tuzlu alkali toprak

1) Bitkiler için zararl miktarda tuz ve hem yüksek derecede alkalilik hem de
yüksek miktarda değişebilir sodyum, ya da her ikisini ihtiva eden, bu
(Saline-alkaline soil)
nedenle çoğu bitkileri yetişmediği veya verimin düşük olduğu topraklar.
2) Yüksek miktarda çözünebilir tuzlar ihtiva eden topraklar. Bu topraklar
kurak ve yar kurak bölgelerde drenajn yetersiz olduğu alanlarda yaygndr.
Yüksek miktardaki sodyum değeri ile diğer topraklardan ayrlr.

2058

Tuzlu bataklk
(Saline marsh)

2059

Tuzlu bozkr

Tropikal bölgelerdeki deniz kenarlarnda veya kurak alanlardaki depresyon
sahalarnda yer alan ve tuzlu su içeren bataklk alan. Buralarda Salicornia ve
Sportina gibi tuzu seven bitkiler yetişir.
Kurak bölgelerdeki topraklar tuzlu bozkr alanlar.

(Saline steppe)
2060

Tuzlu horizon
(Salic horizon)

2061

Tuzlu-sodik
topraklar)

Soğuk suda jipsten daha fazla çözünebilen sekonder tuzlarla zenginleşmiş en
az 15 cm kalnlktaki bir horizon.
Bkz. Tuzlu alkali toprak.

(Saline-alkaline
soils)
2062

Tuzlu toprak
(Salina soil)

1) Bitki gelişmesini engelleyecek kadar fazla çözünebilir tuz içeren fakat
sodik olmayan bir toprak.
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ihtiva eden ve alkali olmayan bir toprak; doyma ekstraktnn iletkenliği 25
C0'da her cm için 4 milimostan daha büyüktür.
2063

Tuzluluk
(Salinity)

2064

Tuzsuzlaştrma
(suyun
tuzsuzlaştrlmas)

Çözünürdeki tuz miktarnn konsantrasyon miktar. Tuzluluk durumu, suda
bulunan tuzun su kütlesine oran ile ifade edilir. Bu oran binde olarak ifade
edilir.
Tuzlu suyun tatl suya dönüşümü, sudaki tuzluluğun giderilmesi.

((Desalinization
(of water))
2065

Tuzsuzlaştrma
(toprağn
tuzsuzlaştrlmas)

Tuzlu topraktan tuzun genellikle ykanma suretiyle giderilmesi olay.

((Desalinization
(of soil))
2066

Tuzun yok edilmesi
(Salt ventilation)

2067

Tükenme
(Depletion)

2068

Tüketim
(Consumption)

2069

Tüketim dş
değerler
(Non-consumptive
values)

2070

Tür
(Species)

Toprak içinde dağlan sulama sularndaki kendi kendine mineralleştirmelerle
oluşan tuz eriyiklerinin sistemli olarak aktlp atlmas.
Kullanlmak suretiyle kaynaklarn azalmas veya ortadan kalkmas. Petrolün
tükenmesi, ykanma suretiyle topraktaki bitki besin maddelerinin azalmas.
Toprak tükenmesi gibi.
Mal ve hizmetlerin insanlarn ihtiyaç ve isteklerini tatmin etmek için
kullanldğ faaliyet.
Kullanm sonucu azalmayan kaynaklarn değeridir. Biyolojik kaynağn
yararlanc tarafndan erişimini veya aktif kullanmn gerektirmeyen
değerlerdir. Pasif kullanm değeri, kaynağn refah durumlarnn yararlanc
için bir şey ifade etmediği diğer insanlar tarafndan kullanldğn ifade
edebilir. Bu nedenle dolayl kullanm değerini, miras değerini ve varoluş
değerini kapsar (buna kullanm dş veya pasif kullanm değeri de dahildir).
1) Diğer tüm organizmalardan farkl, üreyebilme ve döl verme yeteneğine
sahip olan bir organizmalar grubudur. Bu, bitkiler ve hayvanlar için en
küçük snflandrma birimidir.
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izole olmuş bir organizmalar grubu. İşlevsel olarak tür terimi, morfolojik ve
genetik benzerliklere dayal bir temel taksonomik birimdir.
2071

Tür aras rekabet
(Intra-specific
competition)

2072

2073

Tür çeşitliliği

1) Bir bölgenin belli bir alannda bulunan türlerin says ve çeşitliliği.

(Species diversity)

2) Türlerin zenginlik, nispi bolluk ve farkllklar ile ilgili yönlerini bir arada
ele alan, tür seviyesindeki biyolojik çeşitlilik.

Tür seçimi

Bir yerde yaplacak ağaçlandrma veya diğer bitkilendirme faaliyetleri için
uygun tür tespiti. Bitkiler yetiştikleri ortamn baz özelliklerini bünyelerine
alrlar. Bu nedenle tür seçiminde, türün doğal yetiştiği ortamndaki ekolojik
koşullar ile yetiştirileceği alann ekolojik koşullarnn ayn, en azndan
benzer olmas gerekir. Bu durum yeterince dikkate alnmadan yaplan
ağaçlandrma ve bitkilendirme çalşmalar genel olarak başarsz olur.

(Species selection)

2074

Bir toplumda ayn türler arasnda besin kaynaklarndan faydalanmak için
yaplan rekabet. İklim koşullarnn uygun olduğu nemli lman ve nemli
scak bölgeler çok sayda türün yetişmesine uygundur. Buralarda türler
arasnda sk bir rekabet vardr.

Tür zenginliği

Belli bir örnek, toplum veya alan içindeki tür says.

(Species richness)
2075

Türkiye çölleşme
haritas
(Desertification map
of Turkey)

Coğrafi olarak Türkiye iklimini ve kurak bölgelerini en iyi temsil eden, en
türdeş, uzun süreli ve güncel klimatolojik verilere dayanarak Türkiye’nin
çölleşmeye eğilimli alanlarn gösteren Aridite İndisi (Aİ) temelli,
çölleşmeden etkilenebilirlik haritasn hazrlamak ve Türkiye’de çölleşme
etmen ve süreçlerini denetleyen iklim, iklimsel değişkenlik ve kuraklk
özellikleri ve koşullarn dikkate alarak Türkiye’nin Klimatolojik Olarak
Çölleşme Potansiyeline Sahip Olan Çölleşmeye Duyarl ya da Açk
Arazilerinin Çölleşmeden Etkilenebilirlik Şiddet Snflarn belirlemek ve
haritalamak” maksadyla gerçekleştirilen çalşma. Bu çalşma neticesinde,
Türkiye’nin çölleşmeye duyarl kurak (yar kurak, kurakça-yar nemli ve
nemlice-yar nemli) arazilerinin iklim açsndan çölleşmeden etkilenebilirlik
(ya da çölleşme duyarllk) şiddet snflarn belirlenerek risk haritas
oluşturulmuştur.
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Türkiye Çölleşme ile
Mücadele Ulusal
Eylem Program
(2006)
(National Action
Program of Turkey
for Desertification
Combating (2006))

Ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesinde yüklenilen taahhüt gereğince ve ülkemizde çölleşmeye neden
olan faktörleri belirleyerek, çölleşme ve kuraklğn etkilerini önlemek
ve/veya azaltmak için gerekli tedbirleri ortaya koymak amacyla, Çevre ve
Orman Bakanlğnn koordinatörlüğü ve Türkiye Toprak Bilimi Derneği
öncülüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri,
üniversiteler ve diğer paydaşlarn katlm ve katklar ile hazrlanan
Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Plan 2005 yl itibariyle uygulamaya
konulmuştur. Programda 10 temel ilke, 63 ana eylem ve bu eylemler altnda
çok sayda faaliyet tanm yer almaktadr.

Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele 10 Yllk Stratejik Plan ile
uyumu sağlamak amacyla, Orman ve Su İşleri Bakanlğ Çölleşme ile
Mücadele Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, ilgili kamu, sivil toplum
kuruluşlar, üniversiteler ve diğer paydaşlarn katlm ve katklaryla
hazrlanan belge 2013-2023 dönemini kapsamakta olup, belgede belirlenen
(National Strategy of
ufuk ve (vizyon)” ve temel vazife (misyon) altnda 5 adet stratejik hedef, 14
Turkey for
adet beklenen etki, 14 adet gösterge ile 9 adet uygulama hedefi ve 36 adet
Desertification
çkt yer almaktadr.
Combating, 20132023)

2077

Türkiye Çölleşme ile
Mücadele Ulusal
Strateji Belgesi,
2013-2023

2078

Türkiye Çölleşme ile
Mücadele Ulusal
Stratejisi ve Eylem
plan, 2014-2018
(National Strategy
and Action Plan of
Turkey for
Desertification
Combating, 20152023)

Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele
Sözleşmesinin (BMÇMS) Türkiye uygulamas olarak değerlendirilen bu
strateji ve eylem plan Orman ve Su İşleri Bakanlğ, Çölleşme ve Erozyonla
Mücadele Genel Müdürlüğü eşgüdümü, ilgili taraflarn ve paydaşlarn
katlm ve katklar ile hazrlanmştr. Bu belge, Türkiye’de çölleşme/arazi
bozulumuyla mücadele kapsamnda 2014-2023 yllar arasnda yaplmas
planlanan çalşmalar özetlemekte ve farkl kurumlar tarafndan planlanan
çalşmalarn etkin ve eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilmesine altlk
oluşturmay hedeflemektedir. Doküman dört ayr bölümden ve tamamlayc
eklerden oluşmaktadr. Giriş bölümünde konunun çerçevesi özetlenmekte ve
çalşmann amacyla dayanaklar hakknda temel bilgiler sunulmaktadr.
Dokümann ikinci bölümünde çölleşme ve arazi bozulumunun dünyadaki ve
Türkiye’deki durumu detayl şekilde incelenmekte, konunun paydaşlar,
yasal mevzuat ve ilgili kurumsal yaplanmalar tarif edilmektedir. Son olarak
bu bölümde 2005 ylnda uygulamaya giren Çölleşme ile Mücadele Türkiye
Ulusal Eylem Program uygulama sonuçlar ve elde edilen deneyimleri
özetlenmektedir. Dokümann üçüncü bölümünde strateji ve eylem plan
verilmekte ve ilgili göstergeler sunulmaktadr. Son bölüm strateji ve eylem
plannn etkin şekilde uygulanabilmesi için gerekli önerileri tarif etmektedir.
İzleme değerlendirme, kurumsal düzenlemeler, eşgüdüm ve finansman
konular da bu bölümde ele alnmaktadr.
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Türkiye Ulusal
Yüksek Planlama Kurulunun 13.6.2014 onay ile yürürlüğe giren "Ulusal
Havza Yönetim Stratejisi’nin (UHYS) amac, ülkemiz su havzalarnn ve
Havza Yönetim
Stratejisi, 2014-2023 onlarn doğal varlklar ve kaynaklarnn korunmas, geliştirilmesi ve
sürdürülebilir kullanm ile ilgili orta ve uzun vadeli kararlara ve yatrm
(National Strategy of programlarna rehberlik sağlamak, toplumumuzun havzalarn ekolojik,
Turkey for
ekonomik, sosyal ve kültürel fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve
Watershed
beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşlanmas için
Management, 2014- yaplacak çalşmalara ortak bir yol göstermektir". Orman ve Su İşleri
2023)
Bakanlğ Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün
koordinasyonunda, ilgili bakanlklar, kamu kuruluşlar, sivil toplum
örgütleri ve diğer paydaşlarn katlm ve katklar ile hazrlanmş olan ve
2013-2023 dönemini kapsayan strateji belgesinde vizyon ve temel ilkeler ile
7 amaç, 9 alt amaç ve 45 hedef yer almakta, uygulama ile ilgili bilgi ve
öneriler sağlanmaktadr.
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U
2080

U şekilli oyuntu
(U shaped gully)

2081

Uç değerler

Yanlar oldukça düşey olan, V şekilliye göre daha az kvrml ve geniş
tabanl oyuntu.

Bir setin elemanlarnn almş olduklar en küçük ve en büyük değerler.

(Extreme values)
2082

Ultra-bazik kaya
(Ultra basic rock)

2083

Ulusal
bilinçlendirme
semineri
((National
awareness seminar
(NAS))

2084

Ulusal delegasyon
(National
delegation)

2085

Ulusal Erozyon Risk
Haritalar (Türkiye)
(National erosion
risk maps (Turkey))

2086

Ulusal Eylem Plan
(National action
plans)

Silis içeriği bakmndan oldukça fakir, mineraller bakmndan zengin bir
püskürük kayaç. Bu kayalar ultramafik kayaçlar olarak da bilinirler. Bunlara
örnek olarak, peridotit, kimberlit, lamprofire, lamproit, dunit and komatit
verilebilir.
Sözleşme, ulusal eylem planlarnn hazrlanmas sürecinde toplumda
farkndalğn artrlmas ve ilgili tüm paydaşlarn tam katlmnn gereğine
dikkati çekmektedir. Bu çerçevede, ulusal eylem Planlarnn/programlarnn
hazrlanmas ve uygulamalarnda ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarnn,
yerel halkn, sivil toplum kuruluşlarnn ve diğer paydaşlarn katlm ve
katklarn sağlamak amacyla ulusal bilgilendirme ve bilinçlendirme
seminerlerinin düzenlenmesi önem taşmaktadr.
Hükümetleri adna müzakerelere katlmak ve bu amaçla görüşme ve
müzakereleri yürütmek üzere yetkilendirilmiş bir veya daha fazla resmi
temsilci.

ÇEM Genel Müdürlüğünce havzalar itibariyle erozyon risk haritalar
hazrlanmakta ve veri arşivi oluşturulmaktadr. Türkiye havzalarnda CBS
tekniği kullanlarak havza, mikro ve alt havza snrlarnn belirlenmiş,
potansiyel, gerçek ve akarsulara ulaşan yllk ortalama toprak kayplarn
gösteren erozyon risk haritalar oluşturulmuştur. Havza baznda tahmini
sediment miktarlar belirlenmiş olup sonuçlarn değerlendirilmesi süreci
devam etmektedir.
Bkz. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem plan (Çölleşme ile Mücadele
Ulusal Eylem Program).
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Ulusal eylem plan
hazrlanmas
(NAP formulation)

2088

Ulusal eylem plan
onaylanmas
(NAP adoption)

2089

Ulusal Erozyonla
Mücadele Eylem
Plan (UEMEY)
(National Action
Plan for Erosion
Control)

2090

Ulusal eylem
planlarnn BMÇMS
On Yllk Stratejisi
ile uyumlaştrlmas
(Alignment of NAPs
with the UNCCD's
Ten Year Strategy)

2091

Ulusal iletişim
stratejisi
(National
communication
strategy)

2092

Ulusal kapasite öz
değerlendirmesi
(National capacity
self-assessment
NCSA)

Çölleşme ile mücadele sözleşmesinin uygulanmasndan sorumlu yetkili
ulusal kurum onayna sunulma öncesi, ulusal eylem plannn paylaşmc ve
katlmc bir süreç içinde hazrlanmas/güncellenmesi.

Hazrlanan/güncellenen ulusal eylem plannn çölleşme ile mücadele
sözleşmesinin uygulanmasndan sorumlu yetkili ulusal kurum tarafndan
resmi onay.

Erozyonla Mücadele Eylem Plan ile ülke bütününde erozyonla daha etkili
mücadele edilmesi, erozyonla mücadele eden kurum ve kuruluşlar arasnda
eşgüdümün sağlanmas ve kamu kaynaklarnn verimli kullanm gaye
edinilmiştir. Bu eylem plan ile kamu kurum ve kuruluşlar ile toplumun
bütün kesimlerinin eşgüdümlü bir şekilde çalşmalar sağlanacaktr. Eylem
plan 2013-2017 yllar arasn kapsamaktadr. Plan kapsamnda 5 yllk süre
içerisinde 1.400.000 hektar alanda erozyonla mücadele gayesiyle
ağaçlandrma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera slah çalşmalar ile
geçmişte yaplan ağaçlandrma ve erozyon kontrolü sahalarnda 2.287.000
hektar sahada bakm çalşmalar gerçekleştirilecektir.
Ulusal eylem planlarnn 10 Yllk Stratejinin beklentilerini karşlayacak
şekilde revizyonu ve geliştirilmesidir. Taraflar konferans 3/COP.8 sayl
karar ile sözleşmeye taraf ülkeleri, çölleşme ile mücadele ulusal eylem
planlarn ve bu alandaki faaliyetlerini gözden geçirmeye ve 10 Yllk
Strateji ve bu stratejinin beş işlevsel amac altndaki hedeflerle
uyumlaştrmaya davet etmiştir. Taraflar konferans, ayn kararyla, ülkelerin
ulusal eylem planlarn geliştirme ve uyumlaştrma çalşmalarnn teknik ve
finansal yardmlarla ve Küresel Mekanizmann sağlayacağ uluslararas ve
ulusal kaynaklarla desteklenmesini kararlaştrmştr.
Çölleşme ile mücadele sözleşmesinin ulusal düzeyde uygulanmasn,
çölleşme-arazi bozulumu-kuraklk (ÇABK) konusunda bilincin artrlmas
ve/veya ÇABK'n biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği ile sinerjisinin
geliştirilmesi suretiyle destekleyen koordineli eylem plan. Bu strateji, ulusal
iletişim amaçlarn, hedef kitleleri ve planlanmş faaliyetleri tanmlar.
Küresel Çevresel Destek Program (GEF) tarafndan finanse edilen küresel
bir program tarafndan desteklenen, özellikle Rio sözleşmeleri ile ilgili
ulusal ve küresel çevre konularnn yönetiminin güçlendirilmesi ile ilgili
olarak ülkelerin kendi kapasite geliştirme ihtiyaçlarn belirlemelerine
yönelik olarak gerçekleştirecekleri sistematik değerlendirme.
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Ulusal
Koordinasyon
Organ
((National
Coordinating Body
(NCB))

2094

Ulusal odak noktas

Etkilenen ülkeler tarafndan, çok disiplinli bir yönlendirme komitesi
vastasyla tesis edilen bir BMÇMS ulusal organ. Bu komitenin rolü, ulusal
eylem programlarnn hazrlanmasn ve uygulanmasn koordine etmek,
ulusal ve uluslararas kaynaklar seferber etmektir.

Bkz. Odak noktas.

(National focal
point)
2095

Ulusal rapor
(National Report)

2096

Ulusal yoksulluk
oran
(National poverty
rate)

2097

Ulusal yoksulluk
snr
(National poverty
Line)

2098

Uluslararas
Tarmsal Kalknma
Fonu (IFAD)
((International Fund
for Agricultural
Development
(IFAD))

2099

Uluslararas kuruluş
(International
organization)

BMÇMS'nin 26. maddesi 1. paragrafna göre, her bir taraf ülke,
sözleşmesinin uygulanmas ile ilgili olarak gerçekleştirdiği uygulamalarla
ilgili bir raporu hazrlayarak, taraflar konferansnn olağan toplantsnda
değerlendirilmek üzere, devaml sekretarya vastasyla, sunacaktr. Ulusal
raporlarn format ve içeriği taraflar konferansnn 11/COP.1 no'lu kararnda
tanmlanmştr.
Ulusal yoksulluk snrnn altnda yaşayan nüfusun yüzdesi. Ulusal
tahminler, hane etütleri vastasyla elde edilecek popülasyon ağrlkl alt grup
tahminlerine dayandrlacaktr.

Bir ülke yetkilileri tarafndan o ülkeye uygun olarak kabul edilen yoksulluk
snr. Ulusal tahminler, hane etütleri vastasyla elde edilecek popülasyon
ağrlkl alt grup tahminlerine dayandrlacaktr.

1974 ylnda gerçekleştirilen Dünya Gda Konferansnn ana sonuçlarndan
biri uyarnca, 1977 ylnda kurulmuş, Birleşmiş Milletlerin uluslararas
finans alannda çalşan uzman bir kuruluşudur. IFAD'n misyonu krsal
fakirlerin yoksulluktan kurtulmalarn sağlamaktr.

Uluslararas bir üyeliğe veya mevcudiyete sahip kuruluş olup aşağdaki iki
ana tipi vardr.
1. Uluslararas sivil toplum kuruluşlar (uluslararas faaliyet gösteren
STKlar);
2) Hükümetler aras kuruluşlar (uluslararas hükümet kuruluşlar).
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BMÇMS
Performans Gözden
Geçirmesi ve
Uygulamann
Değerlendirilmesi
Sistemi (PRAIS)

Çölleşme ile mücadele sözleşmenin, stratejinin ve paydaşlarn
performanslar ve uygulamalarn izlenmesi ve değerlendirilmesi için
oluşturulan çerçeve sistem. Bu maddenin alfabetik olarak B ‘ ye taşnmas
gerekir.

(Performance
Review and
Assessment of
Implementation
System (PRAIS))
2101

Uydu görüntüsü

Yeryüzünün uydular vastasyla alnan bir imaj.

(Satellite image)
2102

Uygulama

Her türlü tedbir, yöntem veya faaliyet.

(Practice)
2103

Uygun faaliyet
kodlar
(Relevant activity
codes (RACs))

2104

Uygun uluslararas
forumlar
(Relevant
international
forums)

2105

Uygunluk
(Relevance)

2106

Uyku dönemi
(Dormant season)

Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklkla ilgili faaliyetler için Küresel
Mekanizma tarafndan geliştirilen snflandrma yaklaşm. Buna göre bu
faaliyetler aşağdaki beş grup altnda toplanrlar: İzleme ve araştrma,
kaynak yönetimi, kapasite geliştirme ve planlama, risk yönetimi ve acil
durum tepkisi.
Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklk ile ilgili konularn ele alndğ veya
alnacağ toplantlar. Bunlar arasnda bölgesel ve alt bölgesel toplantlarla,
uluslararas veya bölgesel öneme sahip bilimsel toplantlar yer alr.

Bir yatrmn amaçlarnn, faydalanclarn beklentileri, ülkenin ihtiyaçlar,
sorunun boyutu, ülke öncelikleri, kalknma ortaklar (partnerleri) ve donör
politikalar ve benzeri hususlarla uyum derecesi (ne derece uyumlu olduğu).
Bitkilerin yapraklarn dökerek vejetatif büyümesini durdurduğu dönem. Bu
dönem, orta ve yüksek enlemlerde kş mevsiminde, çöllerde ise kuraklğn
arttğ dönemde meydana gelir.
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Uyum (adaptasyon)
kapasitesi

Kurumlarn, sistemlerin ve bireylerin potansiyel zararlara karş uyum
gösterme, sonuçlaryla baş etme ve frsatlardan yararlanma yeteneği.

(Adaptive capacity)
2108

Uyumlaştrlmş
ulusal eylem
plannn
hazrlanmas

Çölleşme ile mücadele sözleşmesinden sorumlu olan ulusal kurumun
onayna sunulmas öncesinde, Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Plannn
katlmc bir süreç çerçevesinde, çölleşme ile taraflar konferans Stratejisi ile
uyumlu olarak hazrlanmas.

(Formulation of an
aligned national
action plan)
2109

Uzaktan alglama
(Remote sensing)

2110

Uzman bilgisi
Expert knowledge

2111

Uzun dönem
(Long term)

Arazi örtüsü, arazi kullanm benzeri konularndaki ölçme ve değerlendirme
çalşmalarnda kullanlan veri ve bilgilerin elde edilmesinde kullanlan uydu
görüntüleri ve hava fotoğraflar. Yorum güvenilirliğini kontrol etmek için
bunlar arazi etüt ve ölçmeleri ile kombine olarak kullanlabilir.
Belli bir konu üzerinde bir uzman kişi tarafndan bilinen ancak diğerleri
tarafndan bilinmeyen önemli ve sağlam bilgi. Uzman, bu bilgiye sahip olan
ve onun yorum ve değerlendirilmesini yapabilen kimsedir. Uzmanlar
tarafndan, belli koşullar altnda nelerin meydana gelebileceğini konusundaki
tahminlere, uzman karar (hükmü) denir.
Çölleşme ile mücadele stratejik plannda bunun anlam on veya daha fazla
yldr.

- 319 -

Ü
2112

Üçgen şekilli oyuntu
(Triangular shaped
gully)

2113

Üfürülmüş arazi
(Blown-out land)

2114

Üniform toprak
(yeknesak toprak)

Yamaçlarda sular tarafndan oluşturulan, yokuş aşağ kama şeklinde
genişleyen oyuntu.

Bütün veya bütüne yakn toprak ve toprak materyalinin rüzgar erozyonu ile
taşnmş olduğu, genellikle ürün yetiştirmeye uygun olmayan tali bir arazi
tipi.
Bir ana kayaya veya başka bir toprak katna kadar yalnz tek bir tane
büyüklüğüne sahip toprak.

(Uniform soil)
2115

Üniversal (Evrensel)
toprak kayb
denklemi
(Universal Soil Loss
Equation, USLE)

2116

Üreme
(Reproduction)

Belli koşullar altnda yüzey (çizgi) erozyonuyla uzun dönemde kaybedilen
ortalama toprak miktarn hesaplamak için geliştirilen bir erozyon
denklemidir. Esas olarak ABD’nin doğusundan elde edilen verilere dayal
olarak geliştirilmiştir. Bu denklem, koruma planlamas amacyla ABD'de ve
diğer birçok ülkede onlarca yldr kullanlmaktadr. Geliştirilmiş (revize
edilmiş) Üniversal Toprak kayb Denklemi (RUSLE) ile Modifiye Edilmiş
Toprak Kayb Denkleminin (MUSLE) benzer amaçlar için kullanm da
devam etmektedir.
1) Bir canldan iki veya daha çok canl meydana getirme neslinin devamn
güvence altna alma amacna dönük tüm doğal ve yapay önlemler. Bitkiler
için jeneratif (cinsel) ve vejetatif (cinsel olmayan) üreme söz konusudur.
2) Bitkilerin ve diğer canllarn cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya
çkan tohumla veya doğrudan doğruya meydana getirdikleri sporlarla
çoğalmalar.

2117

Üreme potansiyeli

Canl varlklarn, üreme, neslini sürdürme başars, gücü ve yeteneği.

(Vitality)
2118

Üretici hizmetler
(Production
services)

Araştrma, geliştirme, bilgi işlem, pazarlama, tantm, iletişim ve ksmi
taşmaclk hizmetlerinin yapldğ işler. Post modern kentler ve toplumlarda
üretime yönelik hizmetler artmaya başlamş ve bireysel ihtiyaçlardan çok
toplumsal ihtiyaçlar giderici işler yaygnlaşmaya başlamştr. Bu hizmetlerin
artmas, yaşam standardnn yükselmesine yardmc olmaktadr.
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Üretim
(Production)

2120

Üretim (biyolojik)
((Production
(biological))

2121

Üretim birimi
(Production unit)

2122

Üretim fonksiyonu

1) Ekolojide belli bir zaman biriminde bir topluluk, popülasyon ve ferdin
oluşturduğu toplam organik materyal kütlesi. Net primer üretim, bir
ekosistemde canl haldeki madde miktardr.
2) Ürün ve hizmetlerin yaratlmas, artrlmas ve geliştirilmesi süreci.
3) Üretilen miktar.
Bir ekosistem tarafndan üretilen biyokütle oran olup, genellikle birim
yüzey veya hacm tarafndan birim zamanda üretilen biyokütle miktar
olarak ifade edilir. Net primer (birincil) üretim, bitkiler tarafndan tutulan
enerji ile soluma suretiyle meydan gelen kayplar arasndaki fark olarak
tanmlanr.
Üretimde kullanlan, arazi parselleri, otlaklar, gezinti alanlar, hayvan
barnaklar, su ürünleri üretim yerleri ve sistemleri, tarmsal ürünler ile
hammaddeler ve girdilerin depolanmas için kullanlacak tesisleri,
Farkl girdi kombinasyonlar vastasyla elde edilebilecek çktlar.

(Production
function)
2123

Üretim materyali
(Reproductive
material)

2124

Ürün
(Product)

2125

Ürün artğ

Bitkilerin çoğalmasnda kullanlan, seksüel ve seksüel olmayan yollarla
üretilen bitki dokularnn tamamdr. Bitkilerin çoğalmasn sağlayan
kozalaklar, meyveler, tohumlar ve vejetatif bitki ksmlarndan üretilen veya
doğal gençleşme ile gelişen fideler üretim materyaline dahildir.
1) Bitkilerden veya hayvanlardan elde edilen yararl şey.
2) Bitkiler, hayvanlar ve bunlarn ürünleri gibi biyolojik orijinli fiziki
maddeler.
Bir bitki veya ürünün hasat sonra artan (terk edilen) ksm.

(Crop residue)
2126

Ürün rotasyonu
(ürün ekim nöbeti)

Bkz. Dönüşümlü ekim.

(Crop rotation)
2127

Ürün üretim sistemi
(Cropping system)

2128

Üst toprak
(Topsoil)

Bir tarla üzerinde uygulanan ürün desenleri ve bunlarn yetişmesi üzerinde
etkisi olan tarla kaynaklar, diğer tarla yatrmlar ve mevcut teknoloji ile
etkileşimleri. Ürün yetiştirme sistemi çiftçilik sisteminin bir alt sitemidir.
Bkz. Yüzey toprağ.
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V
2129

V şeklinde vadi
(V shaped valley)

2130

Vahşi salma sulama
(Wild flood
irrigation)

2131

Varoluş değeri
(Existence value)

2132

Varyete (çeşit)
(Variety)

2133

Vejetasyon

Gençlik safhasnda akarsuyun oluşturduğu vadi tipi. Böyle vadi tipleri,
aşnmann hzla devam ettiği akarsu havzasnn üst kesiminde, aşnmaya
karş dirençli kayalarn bulunduğu alanlarda görülür.
Suyun tarlaya belli aralklarla tarla baş kanalndan kontrolsüz olarak
salnmas.

Belli bir türün, habitatn veya ekosistemin var olduğunun ve varoluşunun
devam edilmesinin bilinmesinin taşdğ değer. Bu varlktan herhangi bir
kullanm yoluyla sağlanabilecek değer bu değerin dşndadr.
Biyolojide kullanlan sistematikle ilgili bir terim olup, değişik özellikler
gösteren, dolaysyla dş görünümleri de farkl olan, ancak ayn türe ait
bireylerden oluşan grubu ifade eder.
Bkz. Bitki örtüsü.

(Vegetation)
2134

Vejetasyon süresi
(Vegetation period)

2135

Veri

Belirli bir bölgede bulunan bitkilerin normal gelişimini yaptğ süredir.
Genellikle scaklk ve toprak nemi koşullar vejetasyon süresini snrlar.
Ormanlarn vejetasyon süresi günlük ortalama scaklğn sürekli olarak
devam ettiği 8oC'nin üzerinde olduğu günlerin says. Bu değer baz yerlerde
10oC) olarak da dikkate alnr. Örneğin Türkiye’de vejetasyon süresi
Akdeniz kylarnda en az 260 günün üzerinden başlayarak Kuzeydoğu
Anadolu’da 140 günün altna kadar düşer.
Çoğunlukla nümerik özelliğe sahip olan ve gözlem yoluyla toplanan bilgi.

(Data)
2136

Veri analizi
(Data analysis)

Belli sorulara cevap verebilmek amacyla, verilerin kullanlabilir bilgi haline
dönüştürülmesi süreci.
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Veri kaynağ

Orijinal veri setine sahip olan kuruluş, birey veya bireyler grubunun ismi.

(Data source)
2138

Veri seti

Organize olarak toplanmş veri.

(Dataset)
2139

Veri toplama
metodu

Gösterge ile ilgili verilerin toplanmasnda ilgili kuruluş veya ulusal istatistik
kurumu tarafndan kullanlan yöntem.

(Method of
collection)
2140

Verimli

1) Verimli toprak gibi yüksek derecede verim kapasitesi. Üretim kapasitesi.

(Fertile)

2) Beslenme veya üretim kapasitesi.
3) Gelişme kapasitesi.

2141

Verimli arazi
(Productive land)

2142

Verimlilik
(biyolojide)

Parasal veya değişim değerine sahip mal ve hizmetleri üreten veya üretme
kapasitesine sahip araziler.

Biyolojide verimlilik, bir biyolojik
dönüştürmesine ait bir etkinlik ölçüsüdür.

sistemin

enerjiyi

büyümeye

((Productivity (in
biology))
2143

Verimlilik
(üretkenlik)
(Productivity)

2144

Verimsiz arazi
(Unproductive land)

2145

Verimsiz orman
(Unproductive
forest)

Birim miktarda girdinin (işçi, ekipman, sermaye, gibi) kullanm ile elde
edilebilecek çkt miktar veya diğer deyişle birim çkt başna sarf edilen
girdi veya maliyettir. Girdiler ile çktlar arasndaki ilişkiyi gösterir, bir
faaliyetin, projenin etkinliği, verimliliğini ölçmede kullanlr
Tarmsal üretim, otlatma, ormanclk veya diğer yarar sağlayc kullanmlar
için uygun olan alanlar.

Doğal olarak veya bozulma nedeniyle orman ürün ve hizmetlerini sağlamada
yetersiz orman alan.
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2146

2147

Vizkosite
(Viscosity)
Vizyon
(kurum vizyonu)
(Vision, institutional
vision)

2148

Volkanik kaya
(Igneous rock,
volcanic rock)

Svnn molekülleri arasndaki rölatif kayma hareketine karş koyan
kohezyon kuvveti, diğer bir deyimle svnn iç sürtünmesi.

Bir kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri
yapmak istediğinin güçlü bir anlatmdr. Vizyon bildirimi kuruluşun
ulaşmay arzu ettiği geleceğin iddial ve gerçekçi bir ifadesidir. Bu ifade, bir
yandan çalşanlar ve karar alclar ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da
ulaşlabilir olmaldr. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş
plannn çatsn oluşturur. İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi: ksa ve
aklda kalc, ilham verici ve iddial, gelecekteki başarlar ve ideal olan
tanmlayc olmaldr.
1) Magmann soğuma ve katlaşmasndan oluşan ve oluşumundan sonra
önemli bir değişime uğramamş kaya.
2) Ergimiş magmann kabuk tabakasnn içinde veya yüzeyinde katlaşmas
ile oluşan kaya. Kabuk tabakasnn içindeki volkanik kayalara derinlik
kayalar, yüzeydekilere ise yüzey kayalar veya dş püskürük kayalar denir.
Derinlik kayalarna örnek olarak granit, yüzey kayalarna ise bazalt, andezit,
tüf verilebilir.
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Y
2149

Yaban hayat
(Wildlife)

1) Yaşayan, evcilleştirilmemiş hayvanlar. Baz uzmanlar bitkileri de yaban
hayatnn parças olarak kabul etmektedir.
2) İnsanlardan bağmsz yaşayan veya insann etkisinin olmadğ yerlerdeki
bitki, hayvan ve mikroplar. Doğal koşullardaki bu hayat dengededir.
3) Geleneksel tanmda yaban hayat sadece evcil olmayan hayvanlar için
kullanlmak beraber, gerçek tanm, yaban ortamnda büyüyen veya yaşayan,
o sahaya insanlar tarafndan getirilmemiş tüm hayvan, bitki, mantar ve diğer
organizmalar kapsar. Yaban hayat, tüm ekosistemlerde bulunmakta olup,
çöller, ormanlar, ovalar, otluk alanlar ve kentsel sahalar dahil diğer alanlar,
hepsi bir şekilde baz yaban hayat formlarn barndrr.

2150

Yaban hayat
koruma sahas
(Wildlife reserve)

2151

Yabanc tür

Yaban hayat değerlerine sahip, korunmas gerekli yaşam ortamlarnn bitki
ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamllğnn
sağlandğ sahalar.

Bkz. Ekzotik tür.

(Alien species)
2152

Yabani akraba
(Wild relative)

2153

Yabani tür
(Wild species)

2154

Yabanl

Taksonomik olarak belli bir bitki veya hayvan türü ile ilişkili olan ve slah
çalşmalar ile bu türün yeni varyetelerinin geliştirilmesi için potansiyel gen
kaynağ oluşturan bitki veya hayvan.
Yaban ortamnda yaşamakta olup, doğal durum ve yapsn değiştirmeye
yönelik bir yetiştirme müdahalesine maruz kalmamş organizmalar.

İnsan bakm ve müdahalesine tabi olmayan.

(Wild)
2155

Yabanl alanlar
(Wilderness)

Bkz. Bakir alanlar (yaban alanlar).

- 325 2156

Yabanlaşmş türler
(Feral species)

2157

Yağş
(Precipitation)

2158

Yağş entansitesi
(Precipitation
intensity)

2159

Yağş fazlas
(net yağş)

Kültüre alndktan veya evcilleştirildikten sonra doğada serbest olarak
gelişmesi için tamamen doğal koşullara terk edilmiş bitkiler veya doğal
koşullarda yaşamalar için doğaya braklmş hayvanlar.
Hava tabakasnn yükselmesi ve soğumas sonucu içindeki nemin
yoğunlaşp, kar ve dolu gibi sv veya kat olarak yeryüzüne düşmesi.
Yağşlar üç grupta snflandrlabilir: (i) Konveksiyonel yağşlar; (ii)
Orografik yağşlar; (iii) Cephe (siklonik) yağşlar. Karasal bölgelerde
özellikle ilkbahar sonu ve yaz başlarnda zemin üzerinde snan havann
yükselmesi ve genişleyerek soğumas ile meydana gelen yağşa
“Konveksiyonel Yağş”, nemli hava kitlesinin bir dağa çarpp yükselerek
soğumas ile oluşan yağşa “Orografik Yağş”, iki farkl hava kütlesinin
alçak basnç merkezinde karşlaşmasyla oluşan yağşa “Cephe Yağş”
denir. Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da yaz başlarnda oluşan yağş
konveksiyonel özelliktedir, bu yağşa halk “Krkikindi yağş” demektedir.
Kşn çoğunlukla ky bölgelerinde oluşan yağş kuzeyden gelen soğuk hava
ile güneyden gelen scak havann karşlaşmasyla meydana gelen cephe
yağşdr. Yazn özellikle Karadeniz ky dağlarndaki yağş ise orografik
özelliktedir.
Belli bir zamanda ve genellikle saatte milimetre olarak, düşen yağşn
şiddeti.

Yağş fazlas (net yağş)Doğrudan akş haline geçmeye uygun (hazr) yağş
hacmi.

(Rainfall excess (net
rainfall))
2160

Yağş kullanm
etkenliği (YKE)

Verilen belli bir zaman periyodunda, ekosistem net ilkel üretiminin (NİÜ)
yağş miktarna (Y) oran.

(Rainfall Use
Efficiency (RUE))
2161

Yağş rejimi

Bir yerde yağşn bir yllk dağlş.

(Precipitation
regime)
2162

Yağş szmas
(Rainfall
infiltration)

Yağşn yüzeyden aşağya doğru, toprak veya kaya zemin içine geçen ksm.
Bu, toplam yağştan, bitkiler tarafndan tutulma nedeniyle olan kayplarn,
çöküntülerde biriken veya diğer şekillerde depolanan sularn, bütün slak
yüzeylerden buharlaşmann ve yüzeysel akşn farkna eşittir.
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Yağmur damlas
erozyonu

Bkz. Damla erozyonu.

(Raindrop erosion)
2164

Yağmur enerjisi
(Rainfall energy,
rain energy)

2165

Yağmur faktörü
(Rain factor)

2166

Yağmur suyu hasad
(Rain water
harvesting)

2167

Yağmurlama sulama
(Sprinkler
irrigation)

2168

Yakacak odun
(Fuelwood)

2169

Yakalama kapasitesi
(yağş)

Düşen damlalarda bulunan ve birim yağş hacmindeki kinetik enerji birimi
olarak ifade edilen enerji.

Yağmurlarn, erozyona karş korunmamş % 9 eğim ve 22 m eğim
uzunluğuna sahip arazide eğim aşağ toprak işleme koşullarnda toprağ
aşndrma kapasitesidir. Bu yağşn toprağa aktardğ kinetik enerji (E) ile
maksimum 30 dakikalk entansitesinin (I) çarpm ile orantldr.
Yağmur suyunun yüzeysel akşla gidip kaybolmas yerine, sahada kullanmak
ve yararlanmak üzere toplanmas ve depolanmasdr. Bu kullanmlar, bahçe
sulamas, hayvanlara su verilmesi, evlerde kullanm suyu ve ev stmas
amaçl kullanmlar kapar. Hasat edilen su ayrca sulama ve içme amaçl da
kullanlabilir.
Tarlalara sabit ya da taşnabilir olarak belli kurallara göre kurulan boru
sistemi ile verilen suyun belli bir basnç altnda, yağmurlama başlklarndan
püskürtülmesi suretiyle yaplan sulama.
Yakmak amacyla yetiştirilen veya kullanlan odun. Odun, odun kömürü,
yonga, pelet veya talaş şeklinde yaklarak kullanlabilir.
Bkz. Alkoyma kapasitesi.

(Interception
capacity)
2170

Yamaç

Bkz. Eğim.

(Slope)
2171

2172

Yamaç akmas
(Talus creep)

Yamaçlar boyunca bulunan malzemelerin yer çekimi etkisiyle yavaş yavaş
kaymas.

Yamaç baks

Bir yamacn yüzünün baktğ yön. Bu yön pusula ile tayin edilebilir.

(Slope exposition,
slope aspect)
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Yamaç depolanmas
(Bank storage)

2174

Yamaç molozu
akmas

Bir nehir, göl veya rezervuarn taban suyu veya yamaçlar tarafndan emilen
ve sonra su sath alçaldğ zaman tamamen veya ksmen geri dönen su.
Yamacn hemen eteklerine birikmiş fakat uzaklara taşnmamş dağlk orijinli
kaba ve işe yaramaz sedimentler.

(Debris avalanche)
2175

Yamaç oyuntular
(Slope gullies)

2176

Yamaç teraslar
(Slope terraces)

2177

Yamaç uzunluğu

Yamaçlar boyunca devaml uzant göstermeyen küçük vadilerdir. Bunlar
denizalt fay dikliklerinde ve delta önlerinde belirlenmiştir.
Yamaçlara yaplarak, suyun tahkim edilmiş dereciklere akmasn sağlayan
teraslardr.

Bir yamacn en üst noktasndan en alt noktasna kadar olan uzunluk.

(Slope length)
2178

Yamaç vadiler
(Slope valleys)

2179

Yamaç ve oyuntu
tahkimi tesisleri
(Slope and gully
stabilization
structures)

2180

Yangn riski
(Fire risk)

2181

Yangn tehlikesi
(Fire hazard)

Geniş ölçüde birikme suretiyle meydana gelmiş yamaçlar üzerinde yer alr.
"V" veya oluk biçiminde olan vadiler, kaya üzerinde açlmştr. Kollar olan
bu vadilerin kenarlarnda leveler bulunur.
Yamaç ve oyuntularda alnan önleyici tesisler. Teraslama, çevirme hendeği,
taş kordon, örme çit gibi saylabilir. Oyuntu erozyonuna karş alnan
önlemler arasnda çizgi halindeki oyuntularda, sel yarntlarnda ve sel
derelerinde oyulmalarn önlenmesi için uygulanan toprak sedde, kuru duvar
eşik, daha büyük derelerde miks eşik ve harçl eşik saylabilir.
Yangna yol açabilecek etkenlerin doğas ve oran tarafndan belirlenen
nedenlerle bir yangnn çkma (başlama) ve başlaynca yaylma olaslğ.
Yangn riski genellikle insan kaynakldr. Tarm alan-orman, ulaşm yoluorman, yerleşim yeri-orman, sanayi alan-orman gibi ara-yüzler yangn
riskinin en yüksek olduğu alanlardr.
Ateş alma kolaylk derecesi ve yangnn kontrol altna alnabilme güçlüğünü
belirleyen (ve yanc hacmi, tipi, koşulu, düzeni ve konumu ile tanmlanan)
yanc bileşimi. Yangn tehlikesi yangnn başlamas ve şiddeti üzerinde
etkili olan yanc madde yani bitki örtüsüyle ilişkili bir kavramdr. Bitki
örtüsünün yoğun, yaygn ve hacimli olduğu alanlarda yangn tehlikesi
yüksektir. Yangn riskinin en yüksek noktas ile yangn tehlikesinin en
yüksek noktasnn çakştğ alanlar en hassas alanlar olarak kabul edilir.
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Yapay bitkilendirme
(Artificial revegetation)

2183

Yapay su kitlesi
(Artificial water
body)

2184

Yaprağn döken
ağaçlar
(Deciduous trees)

Daha çok, ot ve baklagil bitkileri tesis ederek, özellikle oyuntu erozyonunun
kontrol edilmesi.

Daha önce doğal olarak mevcut olmayan ve insan faaliyeti sonucu ortaya
çkan yüzeysel su kütlesi,

Belli bir dönem veya mevsimde özellikle yaprağ el ayas şeklinde geniş
olan ağaç veya çallarn yaprağn dökmesi. İğne yaprakl ağaçlar da
yaprağn dökmektedir, ancak bunlarn yapraklarnn dökülmesi tüm mevsim
boyunca devam ettiği için ağaç yapraksz kalmamaktadr.

2185

Yaprak alan endeksi Gelen şk enerjisine maruz toplam yaprak yüzeyinin bitkinin altndaki yer
(YAI)
yüzeyine ilişkin izah. Örneğin yaprak alan endeksi 3 denildiğinde,
tabandaki 1 m2'lik yüzey üzerinde 3 m2'lik yaprak alan var demektir. Başka
(Leaf area index
bir deyişle, yapraklara gelen şk zemine düşen şktan üç kat fazladr.
(LAI))

2186

Yapraklarn
başlangç
depolamas

Ağaçlar veya diğer yaprakl bitkilerden zemine su damlamaya başlamadan
önce, yapraklardaki su eksikliğini gidermek için gerekli maksimum yağş
miktar.

(Initial foliage
storage)
2187

Yararlanc
(Beneficiary)

2188

Yararlanc bölge
veya alt bölge

Kalknma çalşmalar ve müdahalelerinden, bu amaçla hedeflenmiş olsalar
veya olmasalar, doğrudan veya dolayl olarak yararlanan birey, grup veya
kurumlar.
Belli bir proje, program veya girişimden yararlanan bölge veya alt bölge.

(Recipient
country(ies) or sub
Region)
2189

Yararlanc
kurum(lar)
(Recipient
organization(s))

Belli bir proje, program veya girişimin uygulamalarndan, bir raporlama
periyodu içinde bir finansal bir taahhüt çerçevesinde kaynaklarn (fonlarn)
sağlandğ/transfer edildiği kurum/lar.
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Yararlanc ülke

Belli bir proje, program veya girişimden yararlanan ülke.

(Beneficiary
country)
2191

Yaratc finans
enstrümanlar
(Innovative
financing
instruments)

2192

Yarayşl besin
maddeleri

Kalknma yardm için, yaratc projeler vastasyla ilave fonlar (kaynaklar)
yaratmaya yönelik, geleneksel olmayan mekanizmalar (mikro-krediler,
vergiler, kamu-özel sektör ortaklğ, gibi).

Bkz. Alnabilir besin maddesi.

(Available nutrients)
2193

Yarayşl su
(Available water)

2194

Yar bataklk toprağ
(Half bog soil)

2195

Yar çal
(Half brush)

2196

Yar doğal bitki
örtüsü (yar doğal
vejetasyon)
(Semi-natural
vegetation)

2197

Yar doğal orman
(Semi-natural forest)

Bir topraktaki suyun bitki kökleri tarafndan kolayca absorbe edilebilen
bölümü. Bu suyun bir çok bilim adamlarnca 15 bar'a kadar varan gerilim ile
tutulduğu düşünülmektedir.
İntrazonal ordo ve hidromorfik alt ordoya ait bir büyük toprak snf olup,
grimsi ve pas beneklerine sahip mineral toprağn üzerinde koyu kahverengi
veya siyah turbams materyalin yer aldğ topraklar içine almaktadr.
(1) Ksmen odunsu, ksmen de otsu yapya sahip bitki.
(2) Odunsu bir temel ksm olan, fakat oluşturduğu gövde her yl ölen, çok
yllk bitki.
İnsan etkisi ve aşr otlatma sonucu doğrudan ve dolayl olarak bölgeye
gelen, yerli ve yabanc türlerin yer aldğ vejetasyon. Akdeniz bölgesinde
ormanlarn tahribi ile yaygnlaşan maki ve garig topluluklar yar doğal
vejetasyon olarak nitelendirilir.

1) Doğal ve suni ormanlarn iç içe bulunduğu ve ayrlmasnn imkânsz
olduğu orman.
2) Fidan dikimi, tohum ekimi veya doğal gençleşmenin desteklenmesi
suretiyle tesis edilen yerli tür ağaçlamalar.
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Yar kurak alan
(Semi-arid areas)

2199

Yar kurak iklim
(step iklimi)
(Semi-arid climate
(step climate))

Yar kurak alanlar (0.20 P/PET < 0.50) belirgin mevsimsel yağş rejimlerine
ve yazn 800 mm'ye, kşn 500 mm'ye kadar yağşa sahip alanlardr. Yllar
arasnda yağş değişkenliğinin yüksek (% 25-50) olduğu bu alanlarda hayvan
otlatmaclğ ve yerleşik tarmsal faaliyetleri, mevsimsel ve yllar aras nem
değişimlerine ve yetersizliklerine karş hassasiyet gösterir.
1) Potansiyel evapotranspirasyonun altnda, fakat çok ekstrem olmayan,
yağş alan bir bölgenin iklimidir. Köppen iklim snflamas tarafndan verilen
daha belirgin bir tanm, step iklimlerini, ekolojik özellikler ve tarmsal
potansiyel itibariyle, çöl iklimleri ile nemli (humid) iklimler arasnda bir
geçiş iklimi olarak değerlendirmektedir.
2) Savan (Sahara) ile scak çöller arasnda veya scak çöl ile Akdeniz iklimi
arasnda uzanan geçiş bölgesinin iklimi ile bu bölgede yetişen kurakçk bitki.

2200

Yaşam birliği
(sembiyoz)

Farkl türlere ait iki organizma arasndaki yakn ve genellikle zorunlu ilişki
olup, bu ilişki her ikisinin de yararna olmayabilir.

(Symbiosis)
2201

Yaşam kalitesi
(Life quality)

2202

Yaşam ortam

Yaşam kalitesi, bireylerin veya toplumlarn genel refah ve erişim düzeyini
ifade eden terimdir. Yaşam kalitesi verileri; uluslararas kalknma, sağlk,
siyaset ve istihdam alanlar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede
kullanlr. Yaşam kalitesi, yaşam standard kavram ile karştrlmamaldr.
Yaşam kalitesinin standart göstergeleri, sadece zenginlik ve istihdam değil,
ayn zamanda yapl çevrenin durumu, fiziksel ve ruhsal sağlk, eğitim,
rekreasyon, boş zaman ve toplumsal aidiyet dahil olmak üzere birçok
göstergedir.
Bkz. Habitat.

(Habitat)
2203

Yaşam standard
(Standard of living)

2204

Yatak depolanmas
(Channel storage)

Bir toplumda, gelir seviyesi, barnak (ev) ve gda, sağlk hizmetleri, eğitim
frsatlar, seyahat, iletişim ve diğer benzer hususlarn ölçülmesine dayal
olarak belirlenen refah derecesidir. Değişik ülkelerdeki hayat standard çoğu
kez kişi başna yllk gelire göre mukayese edilir.
Bir akarsu yatağna girmekte olan su, bu yatağn hemen aktabileceği
sarfiyattan büyük olduğu zaman, bir miktar su, seviye yükselterek yatakta
geçici depolama olarak kalr ve yatak depolamas olarak isimlendirilir.
Yükselme srasnda giren ve çkan su birbirine eşit ve akş derinliği
maksimum olduğu zaman yatak depolamas da maksimum olur.
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Yatak derinliği

Ölü kark taban ile yatağn en üst noktas arasndaki düşey mesafe.

(Bed depth)
2206

Yatak erozyonu

Bkz. Mecra erozyonu.

(Stream erosion)
2207

Yatak slah
(Channel
improvement)

2208

Yatak kapasitesi

Taşkndan korunma tiplerinden biri olup: 1) Yatak enkesitinin derinleştirme
ve genişletme ile değiştirilmesi; 2) Eğriliklerin giderilmesi ve yatakta
menderesler boyunca gereken ksaltmalar yaplarak talweg hattnn
değiştirilmesi; 3) Yatak taban ve kylarnn kaplanmas ve 4) Ana yatak ile
buna bitişik taşkn yataklarndaki bitki örtüsü ve çökellerin temizlenmesi
işlemlerini içine almaktadr.
Bir kanaln taşrmadan taşmaya muktedir olduğu maksimum su miktar.

(Channel capacity)
2209

Yatak yükü
(Bed load)

2210

Yatay teras
(düz teras)
(Level terrace)

2211

Yatrm
(Investment)

2212

Yaylc yabanc tür
(işgal edici yabanc
tür)
(Invasive alien
species)

Akarsu yatağnda veya yatağn biraz üzerinde, akarsu tarafndan sürüklenen
kum, silt, ince çakl gibi materyaldir. Bu materyalin tane yoğunluğu veya
tane çap, doğal koşullarda oluşan bir su akmnda, akm taban ile
sürtünmeden uzun bir yol almasna veya tabandan oldukça yüksekte hareket
etmesine engel olacak büyüklüktedir. Aknt yatağ boyunca sürüklenen silt,
kum, çakl gibi malzemenin miktar, birim zamanda ağrlk veya hacm
olarak ifade edilir.
Yağş sularn arazide göllendirip toprak tarafndan emilmesini sağlayarak
erozyona engel olan tarla tipi teras olup, bunda kanaldan ziyade srt
önemlidir. Srt ve kanal düzeç eğrisine tamamen paraleldir.
Parann bir gelir kazanmak beklentisiyle belli bir işe yatrlmasdr. PRAIS
sistemi çerçevesinde yatrm,
finansal, kurumsal, beşeri ve teknik
kaynaklarn BMÇMS uygulamalaryla ilgili projeler, programlar ve diğer
uygun faaliyetler için kullanlmasdr.
Tesisi veya yaylmas durumunda, mevcut ekosistemlerin, habitatlarn veya
türlerin değişimine neden olan bir yabanc tür.
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Yayla

Yüksek arazilerdeki ova veya hayvan otlatma alanlar.

(Highland pastures)
2214

Yayla hayvanclğ
(Highland
pastoralism)

2215

Yaylac
(Highland pasture
users)

2216

Yaylak
(Summer pasture)

Otlaklarda yaplan hayvanclk. Bu tip hayvanclk geniş otlaklara sahip
bölgelerde hayvanlarn yl boyunca veya yln belli bir bölümünde
otlatlmasna dayanr. Ülkemizde yörüklerin yaptklar hayvanclk bu tipe
örnektir.
Yazlar sürüleriyle yaylaya çkan ve yaz orada geçiren çiftçi ve hayvan
sahipleri.

1) Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden veya müştereken hayvanlar
ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarn otlatmalar ve otundan
yararlanmalar için tahsis edilen arazi.
2) Çiftçilerin hayvanlar ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarn
otlatmalar ve otundan yararlanmalar için tahsis edilen veya kadimden beri
bu amaçla kullanlan yerlerdir.

2217

Yedek dolu savak
(Emergency
spillway)

2218

2219

Hizmet dolu savağ kapasitesinin üzerindeki anormal taşkn debilerini
geçirmek üzere, genellikle göletten bir miktar uzakta, kazlarak oluşturulan
veya doğal olarak bulunan bir kanaldr. Yedek dolu savağnda kontrol
düzeni nadiren bulunur ve rezervuardaki yüksek su düzeyinin geçebileceği,
alçak kretli bir toprak dolgu kullanlabilir. Taşkn süresince yükselen
rezervuar su düzeyi, bu dolgu düzeyini geçince, su bunun üzerinden aşar.
Buradaki dolgu, üzerinden aşan su tarafndan sürüklenmeyecek şekilde
oluşturulmuş olup böylece gelen fazla taşkn sular ana gövdeye zarar
vermeden bu savaktan akp giderler.

Yem

1) Evcil hayvanlarn yiyecekleri.

(Fodder)

2) Sğr, keçi, at, koyun gibi hayvanlara yenmesi için verilen kurutulmuş ot,
kepek, saman gibi ürünler.

Yem bitkisi

Özellikle sğr, koyun, keçi, at, kümes hayvanlar gibi hayvanlar beslemede
kullanlan ve kesme ve taşma suretiyle onlara sağlanan yem maddeleridir.
Hayvan yemlerinin büyük bölümü bitkilerden elde edilmekte, ancak baz
yemlerin üretiminde bitkisel olmayan diğer baz maddeler de hayvan yemine
ilave edilebilmektedir.

(Fodder plants)
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Yeniden
ormanlaştrma

Bkz. Orman içi ağaçlandrma.

(Reforestation)
2221

Yenileme yeteneği
(Regenerative
power)

2222

Yenilenebilir doğal
kaynak
(Renewable natural
resource)

Canllarn ve ekosistemlerin, kaybolan organlarn ve fonksiyonlarn, iç ve
dş faktörlere bağl olarak yenileme kudret ve yeteneği.

1) Kullanlmalarn takiben doğal süreçler veya insan faaliyeti sonucu
yeniden büyüyebilen ve yenilenebilen kaynaklar. Örneğin balklar ve
ormanlar yenilenebilir kaynaklardr. Mineraller ve fosil yaktlar yenilenebilir
olmayan kaynaklardr. Toprak kalitesi, asimilasyon kapasitesi, ekolojik
destek sistemleri çok yavaş yenilenebildiğinden bunlara yar yenilebilir
kaynaklar denir.
2) Kendini doğal biçimde yenileyen, ya da insan müdahalesi ile
yenilenebilen, ağaç, hava, su gibi doğal kaynaklar.

2223

Yenilenebilir enerji
(Renewable energy)

2224

Yenilenebilir enerji
kaynaklar

Kendilerini yenileme kabiliyetine sahip doğal kaynaklardan elde edilen ve
bu suretle insanlar tarafndan sürdürülebilir enerji tüketimini mümkün klan
enerji çeşitleri (güneş, rüzgar, jeotermal, gibi enerjiler).
Güneş, rüzgar, su, biyokütle, gelgit enerjileri gibi yenilenebilir ve
kullanmakla tükenmeyen enerji kaynaklar.

(Renewable energy
sources)
2225

Yenilenebilir
kaynaklardan gelen
enerji

Rüzgâr, güneş, jeotermal, dalga, gel-git, hidroenerji, atk depolama alan
gaz, kanalizasyon artma tesisi gaz ve biyogazlar gibi yenilenebilir fosil
dş enerji kaynaklar.

(Energy obtained
from renewable
resources)
2226

Yenilenemeyen
doğal kaynak
(Non-renewable
resource)

Bir kez kullanldktan sonra, bir daha yerine gelmeyen, kendi kendini
yenilemeyen, tüketilebilir nitelikteki doğal kaynak.
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Yenilik

Bkz. Buluş.

(Innovation)
2228

2229

Yer üstü sulama
(Surface water
irrigation)

Suyun toprak yüzeyinde yer çekimi etkisiyle dağtmna dayal olan ve
geleneksel olarak en yaygn şekilde uygulanan bir sulama sistemidir. Bu
sistemde su tipik olarak tarlann en yüksek noktasndan veya kenarndan
itibaren salnr ve yüzeysel akşla tüm alan kaplayarak ve bu arada toprağa
süzülerek akmas sağlanr.

Yeralt akarsuyu

Yeraltnda büyük boşluklar veya mağaralar içinde akan yeralt suyu

(Subterranean
stream)
2230

Yeralt suyu
(Underground
water)

2231

Yeralt suyu akş
(Ground-water
runoff)

2232

Yeralt suyu dolumu
ve boşaltm (toprak
suyu reşarj ve
deşarj)
(Groundwater
recharge and
discharge)

2233

Yeralt suyu
rezervuar
(Groundwater
reservoir)

1) Yerüstü su kaynaklarndan szan ya da yağmur yoluyla yenilenen, yer
yüzeyinin altnda yataklanan durgun ve hareket halindeki su oluşumlar.
2) Yerin altnda geçirimsiz bir tabaka üzerindeki taşlarn çatlak ve
gözenekleri ile kumlu, milli depolarn boşluklar içersinde tutulan su. Yeralt
suyu ile doygun olağan kuşağa "Doygun Kuşak (Saturated Zone)" denir.
Suyun kapilarite ile yükseldiği ve bitkilerin su aldğ kapilar saçak bulunur.
Akmn yeraltna szarak yeralt suyuna karşan ve sonra bir akarsu yatağna
bir kaynak veya süzülme yoluyla ulaşan ksm.

Suyun, topraktan dşarya hareket ederek uzaklaşmasdr. Yağmur ile toprağa
giren su yer çekimi ile aşağdaki toprak tabakalarna doğru, aküfer denen su
ile doymuş bir tabakaya ulaşana kadar süzülür. Bu şekilde toprağn ve
kayalarn boşluklarn dolduran suya yeralt suyu ve su ile doygun bu
tabakann üst yüzeyine su tablas denir. Toprak içindeki suyun aküfer
denen su toplama sahalarnda toplanmasna yeralt suyunun dolumu, daha
sonra buradan boşaltma (deşarj) noktalar vastasyla dşarya uzaklaşmasna
yeralt suyu boşaltm (deşarj) denir. Yeralt suyu akmnn ölçü birimi tipik
olarak m3/saniyedir. Özet olarak yeralt suyu boşaltm (deşarj), yeralt
suyunun bir aküfer içinden hacimsel akş orandr.
Gelecekteki çekim ve kullanş için içinde yeralt suyu depolanmş rezervuar.
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Yer çekimi erozyonu Bkz. Kütle hareketleri.
(Gravity erosion)

2235

Yerçekimi suyu
(Gravitational
water)

2236

Yerel alan kalknma
program

2237

Yerel bilgi

Toprağn içine, alt katlarna ve dşna doğru yer çekiminin etkisi altnda
hareket eden su.

Sürdürülebilir kalknma faaliyetlerinde ve çabalarnda yerel topluluklara,
yerelleşmeye ve mikro-girişimlere kilit rollerin verilmesini öngören
program. Bu program, ilgili faaliyetlerin ulusal eylem planlarna tam olarak
((Local area
entegre edilmesini, çevresel ve sosyal hususlarla entegrasyonu ve
development
çölleşmeden etkilenen alanlarda yaşayan insanlarn yoksulluklarnn
programme (LADP))
azaltlmas ve yaşam standartlarnn iyileştirilmesine katk sağlamay
amaçlamal ve kapsamaldr.
Belli bir kültür veya toplumun sahip olduğu, o kültür veya topluma has bilgi.

((Indigenous
knowledge (local
knowledge))
2238

Yerel düzeyde
kapasite geliştirme
(Capacity-building
at local
level)

2239

2240

Yerel topluluk

Gelişmekte olan toplumlarda yaşayan insanlarn, kendi sorunlarnn
üstesinden gelmeye ve yoksulluktan kurtulmaya yönelik becerilerinin,
ehliyetlerinin ve kapasitelerinin güçlendirilmesi.

(Local community)

Ortak belli bir yaşam alann paylaşan, ortak kurumlara sahip olan nispeten
küçük bir insan grubu. Ortak yaşam alan dşnda ortak başka bir şeye sahip
olan daha geniş insan birliktelikleri için de topluluk ifadesi kullanlabilir
(ulusal toplum, donör toplumu, gibi).

Yerel tür (yerli tür)

1) Belli bir alan veya bölgede doğal olarak görülen flora veya fauna türü.

(Native species
(indigenous
species))

2) Belli bir alanda, halen veya geçmişte, doğal yaylş gösteren ve insanlarn
doğrudan veya dolayl müdahalesi olmadan yaylş gösterebilecek tür, alt tür
veya daha alt takson.
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Yerinde koruma
(in-situ koruma)
(In-situ
conservation)

2242

Yerinde (in situ)
oluşmuş (toprak)
(In-situ soil)

2243

Yerinde (in-situ)
koruma (bitki veya
hayvan gen
kaynaklar)
(In situ conservation
(plant or animal
gene resources))

2244

Yerleşik toplum
(Sedentary society)

2245

Yerleşik toprak
(Sedentary soil)

2246

Yerleşim alan
(yerleşke)
(Residential area,
settlement area)

2247

Yerli

Ekosistemlerin ve doğal yaşam ortamlarnn korunmas, doğal tür
popülasyonlarnn doğal çevrelerinde, evcilleştirilmiş veya kültüre alnmş
türlerin ise ayrt edici özelliklerini geliştirdikleri çevrelerde muhafazas ve
geri kazanlmas.

Bulunduğu yerde oluşan veya cereyan eden ayrşma. Toprak biliminde,
bulunduğu yerde kalmş olan toprak. Bu terim, doğadaki çeşitli oluşumlarn
yerinde olup olmadğn belirlemek amacyla kullanlr.
1) Gen kaynaklarnn genetik bütünlüğünü, orijinal habitat veya doğal
ortamlarnn evrimsel dinamik ekosistemleri içinde (doğal yerlerinde)
muhafaza etmek suretiyle korumaya yönelik bir koruma yöntemi.
2) Gen kaynaklarnn kendi ekosistemleri ve doğal habitatlar içinde
muhafazas ile korunmas.

Bir yerden başka bir yere göç etmeksizin ayn bölgelerdeki yerleşmelerde
yaşayan toplum.
Bir yerdeki kayalarn parçalanmas ve ayrşmas sonucu oluşan toprak.
Bunlara örnek olarak bir yerdeki iklim ve bitki örtüsü koşullar altnda
oluşmuş zonal topraklar verilebilir.
1) Barnmak amacyla bir veya birkaç evden yüzbinlerceye varan sayda
evlerin bir arada bulunduğu, insanlarn yaşama ortam. Yerleşmeler işlevleri
ve nüfuslarna göre krsal ve kentsel yerleşmeler olarak ikiye ayrlr.
2) Konut, konaklama, turizm, sanayi, askeri ve benzeri amaçlar için
kullanlmak üzere planlanarak yaplaşmş veya eskiden beri bu amaçla
kullanlan plan bulunmayan kasaba, belde ve köy yerleşik alanlar ile arsa
niteliği kazanmş araziler.
Köken itibariyle bir yere ait olan bitki veya hayvan.

(Native)
2248

Yerli halk
(Indigenous people)

Atalarndan beri belli bir alanda veya ülkede yaşamakta iken bu alana/ülkeye
sonradan gelen ve yerleşen farkl geçmişe ve kültüre sahip insanlarn
üstülüğü altnda yaşamakta olan insanlar.
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Yeşil gübreleme

Yeşil bitki materyalinin toprağ slah etmek üzere toprağa gömülmesi.

(Green manuring)
2250

Yeşil alanlar
(Green areas)

2251

Yeşil büyüme
(yeşil gelişme)
(Green growth)

2252

Yeşil devrim
(Green revolution)

2253

Yeşil ekonomi
(Green economy)

2254

Yeşil gübre
(Green manure)

2255 Yeşil gübre bitkileri
(Green manuring
crops)

2256 Yeşil kuşak
(Green belt)

Yerleşim yerlerinde, daha çok bitki yetiştirmek amacyla ayrlmş ve buna
göre düzenlenmiş yerlerdir. Halka spor, oyun ve dinlenme imkanlar
sağlayan yerlerdir.
Doğal kaynaklarn sürdürülebilir olarak kullanmna dayal bir ekonomik
büyüme (gelişme) yolu. Klasik endüstriyel ve ekonomik büyümeye, küresel
düzeyde alternatif yaratmaya yönelik bir anlayş. Bkz. Yeşil ekonomi.
1960'l yllardan itibaren başta Güneydoğu Asya ülkelerinde baz tahl
türlerinde (buğday, arpa, çeltik) yüksek verim alnmas amacyla yaplan
slah çalşmalarnn ortaya çkardğ üretim artş.
Çevresel risklerin ve ekolojik yetersizliklerin azaltlmasn sağlamay
amaçlayan ve sürdürülebilir kalknmay çevreyi tahrip etmeden
gerçekleştirmeyi öngören bir ekonomidir. UNEP'in 2011 ylnda hazrlanan
Yeşil Ekonomi Raporu, düşük karbon ve doğal kaynaklarn etkin kullanm
yannda adil paylaşm ve sosyal boyutun dikkate alnmas gerekliliğine de
dikkati çekmektedir.
Toprağn organik madde içeriğini artrma, strüktürünü slah etme ve
erozyona duyarllğn azaltma amaçlar ile yeşil iken ve genellikle
çiçeklenme döneminde sürülerek toprağa karştrlan bitkilerin oluşturduğu
gübre.
Topraklarn organik madde kapsamlarn artrmak amac ile çiçeklenme
döneminde toprağa gömülmek üzere yetiştirilen bitkiler. Baklagiller en iyi
yeşil gübre bitkileridir. Yeşil gübre bitkileri gömülünceye kadar örtü bitkisi
olarak da rol oynarlar.
Belli bir bölge veya bir yerleşim yeri çevresinde ağaçlandrma ve otlandrma
ile yaplan yeşillendirme. Bu kuşakta, rekreasyon alan ve parklar ile halkn
yararlanacağ sportif tesisler de oluşturulmaktadr.
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2257 Yeşil kuşak

ağaçlandrmas

(Green belt
afforestation)

2258 Yeşillik
(Greenness)

2259 Yetişme ortam

(yetişme muhiti)
(Growing site,
growing
environment)

2260 Yetişme ortam
endeksi

(Site index)

2261 Yetişme ortam
şartlar

Bir toplumun yaşam bölgesini çevreleyen, ağaçlar ve yeşil bitki örtüsü ile
kapl alanlardr. Diğer bir tanmla göre yeşil kuşak, aşağdaki amaçlarla,
ağaç ve ağaççklarn dikilmesi ve bakm ile oluşturulan bir örtü kuşağdr:
(i) çölleşmenin yaylmnn önlenmesi; (ii) doğal ve yar doğal ortamlarn
korunmas; (iii) kentsel yerleşim alanlarnda hava kalitesinin iyileştirilmesi;
(iv) kentsel alanlarda yaşayan insanlar için bu alanlarn yaknnda
rekreasyon ve doğa eğitimi imkanlar oluşturmak ve (v) krsal alanlarn
kendine has karakterinin, kentsel alan yaylm ile yok olma tehdidine karş
korumak.
Bitki örtüsünün fotosentetik olarak aktif radyasyonu absorbe etme (tutma)
derecesidir. Çoğunlukla, Normalleştirilmiş Fark Vejetasyon Endeksi'nin
(NDVI) veya Geliştirilmiş Vejetasyon Endeksi'nin (EVI) kullanlmas ile
belirlenir.
Coğrafi konumu belli bir yerde canllarn yaşamasn sağlayan ve onlar
devaml etkisi altnda bulunduran iklim, yeryüzü şekli, anakaya/toprak
koşullarnn oluşturduğu, bu koşullar arasnda karşlkl bir dengenin ve
dinamik ilişkilerin bulunduğu ekolojik bir birimdir.

Mevcut yetişme ortam koşullar altnda, toprağn orman yetişmesi yönünden
verimliliğinin kantitatif olarak değerlendirilmesinde kullanlan endeks.
Genellikle ağaçlarn belli bir yaşta (örneğin 100) ulaştğ boy verimlilik
ölçüsü olarak kullanlr.
Ormanda ağaçlarn artm ve büyümesini etkileyen toprak/anakaya, iklim,
yeryüzü şekilleri ve canllar faktörleri.

(Site conditions)

2262 Ykanma (toprak)

Bkz. Süzülme.

(Leaching)

2263 Yl boyu otlatma
(Year-long grazing)

2264 Yllk bitki
(Annual crop)

Meralarda planl otlatma kurallar gözetilmeden rastgele ve bütün yl
boyunca yaplan otlatma. Kar örtüsü ile kapl olma nedeniyle geçen aylar da
“yl boyu” kavram içine girer.
Yaşamn bir yl içinde tamamlayan bitki.
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2265 Yllk olağan ETA
(ETA)

(Annual allowable
cut, annual yield)

Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun biçimde, ormandan yllk olarak (veya
belirli zaman aralklaryla) çkarlmas uygun görülen ürün (genellikle
hacim/ha olarak). Ormandaki yllk olağan ETA içinde şunlar vardr:
Gerçekleşen yllk ara haslat ETA’s + Gerçekleşen yllk son haslat ETA’s
+ Gerçekleşen Yllk Olağanüstü ETA (biyotik ve abiyotik olaylarla
meydana gelen olağanüstü haslat). Örneğin yangn, rüzgâr devriği, kar
krğ, böcek zararlar, yol yapmlar, kaçak kesim, vs... ). Amenajman
planlarna göre yllk ETA, ormandaki yllk artm (hasla) miktarna eşit
veya (ormandaki mevcut ekolojik koşullara bağl olarak) yllk artm
miktarndan daha az olmas beklenir. Ormanda mevcut hacim (veya canl
biyokütle) anapara veya kapital ise, artm o anaparann faizi olarak
düşünülür. Sürdürülebilir kaynak yönetimi için ormandan hasat edilip
çkarlan miktar (bankadan çekilen para), en fazla artm (en fazla biriken
faiz) kadar olmaldr.

2266 Yllk ortalama yağş Bkz. Ortalama yllk yağş.
(Mean annual
precipitation)

2267 Yoğunluk
(Density)

1) Belli bir birim alanda nüfus, konut, gibi sklğ. Bu sklk km2'ye düşen
nüfus veya konut saysyla belirlenir.
2) Belli bir kütlenin kapladğ hacmin ve ağrlğnn belirlenmesi. Örneğin
00C'de 1 cm3 suyun yoğunluğunun 1 gr olmas gibi. Cisimlerin yoğunluğu,
skşma, özgül ağrlk gibi bir çok etkene bağl olarak değişir. Örneğin
suyun yoğunluğu suyun scaklk ve tuzluluk koşullarna göre değişiklik
gösterir.

2268 Yok olmuş türler

Tamamyla yok olmuş ve soyu tükenmiş türler.

(Extinct species)

2269 Yoksulluğun
azaltlmas

(Poverty
eradication)

2270 Yoksulluk
(Poverty)

Mümkün olduğunca fazla sayda insann yaşamnn yoksulluk snrnn
üzerine sürekli olacak şekilde yükseltilmesini sağlayacak ekonomik
büyümenin desteklenmesi.

Bkz. Fakirlik.
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2271 Yoksulluk snr
(Poverty line)

2272 Yosun
(Moss)

Yoksulluğun snr olarak kabul edilen belli bir gelir veya tüketim
seviyesinden geçtiği kabul edilen hat. Bu snrn altnda gelir veya tüketim
düzeyine sahip olanlar yoksul, üstünde olanlar yoksul olmayan olarak kabul
edilir. Dünya Bankas yoksulluk snr olarak fert başna aylk 38, günlük
1.25 dolar kabul etmektedir (2008). Ancak, her ülkenin kendi koşullarna
göre belirleyeceği yoksulluk snr farkl olabilecektir.
1) İlkel kara bitkileri. Bunlar kaya, duvar, ağaç yüzeyleri veya slak zeminler
üzerinde yetişir.
2) Bataklk veya çamurlu yerlerde veya ky kenarlarnda yetişen otsu
bitkiler. Yosun, ayrşma, enerji ve madde dolaşmnda önemli rol oynar.

2273 Yönelim (eğitim)
(Trend)

2274 Yukar havza

Zaman içinde, ksa dönem dalgalanmalarn üzerinde ve üstünde meydana
gelen değişim.

Bir akarsu havzasnn üst bölümü ve su toplama alandr.

(Upper watershed)

2275 Yumru
(Nodule)

1) Baklagil türü bitkilerin çoğunun köklerinde azotu bağlayan bakterilerin
oluşturduğu yumru.
2) Bitkilerin kök, dal ve yapraklarnda azotu tespit eden bakteri yumağndan
oluşan yumru.

2276 Yutak
(Sink)

2277 Yüksek alanlar

Bir sera gazn, aerosolu veya sera gaz oluşturabilecek maddeyi atmosferden
uzaklaştracak bir süreç, faaliyet veya mekanizma.

Dağlk bölge veya yüksek dağlk plato alanlar.

(Highlands)

2278 Yüzey açlmas

Bkz. Deflasyon.

(Deflation)

2279 Yüzey akm
(Runoff)

Bkz. Akş.

- 341 -

2280 Yüzey alt akş
(Subsurface flow
(interflow))

2281 Yüzey drenaj
(Surface drainage)

Yağşn su tablasna kadar inmeyen ve fakat akarsulara sath (yüzey)
altndan akan akmn girdabi, türbülansl ve tabanda laminar şeklinde akan
ksm

1) Yüzeyde birikerek ürünlere zarar veren ve toprak içine yaylmas arzu
edilemeyen (dahili drenaj problemi yaratabilecek) fazla suyun sğ hendekler
ve diğer uygun tedbirlerle uzaklaştrlmas.
2) Bu amaçla tesis edilen drenaj sistemi.

2282 Yüzey erozyonu
(Surface erosion)

2283 Yüzey toprağ
(Surface soil)

2284 Yüzeyde (sathta)
tutulan su

(Surface retention)

2285 Yüzeye çkma
(Outcrop)

Eğimli bir arazi üzerinde toprak parçacklarnn yağmur sular etkisi ile
yerlerinden oynatlp, eğim yönünde aşağ doğru taşnmas olaydr. Arazi
eğiminin muntazam ve yüzeyin düz olduğu yerlerde, yüzeysel akşn çizgi
halinde veya derecikler şeklindeki belli kanallarda yoğunlaşmadğ
durumlarda yağmur damlacklarnn etkisi ile yerlerinden kopan toprak
parçacklarn yüzeysel akşa geçen sularn taşmas ile meydana gelen
erozyondur. Yüzey erozyonunda arazi yüzeyi ne kadar düz olursa olsun,
sathi akşa geçen sular baz sğ oluklar meydana getirebilir. Bunlar dikkat
çekecek derecede değilse yüzey erozyonu içinde kabul edilebilir, çizgiler
halinde belirginlik kazanmşsa, oyuntu erozyonunun ilk aşamasndan söz
edilmesi daha doğrudur. Bu çeşit erozyon, arazi yüzeyinin tamamna
yaylmş olduğundan ve çoğu zaman suda süspanse olarak veya eriyik
halinde taşnan toprak açk bir şekilde gözle görülmediğinden ve arazi
yüzeyindeki değişim de ksa sürede olmadğndan, erozyon tahribat hemen
fark edilememektedir.
Toprağn genel olarak toprak işleme ile hareket ettirilen en üst ksm.
işlenmeyen topraklarda buna tekabül eden 7.5 - 10 cm'den 20-25 cm'ye
kadar değişen ksmdr. Buna çoğunlukla "pulluk katman", "Ap katman" ve
"Ap horizonu" da denmektedir.

Yüzeysel akş meydana geldiği zaman zemin yüzeyi üzerinde ince bir tabaka
halinde depolanan yağş suyu. Bu, yüzeysel akşa katlmayan çukurluk
depolamasn kapsamaz. Bu şekilde tutulan su derinliği, sarfiyatla yüzeysel
akşa katlan su miktar arasnda bir denge meydana gelinceye kadar artar.
Dünya yüzeyindeki bir jeolojik formasyonun veya yapnn yüzeye çkmas.
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2286 Yüzeysel akş

Bkz. Akş.

(Runoff)

2287 Yüzeysel su
(Surface water)

Kaynak suyu, çay, dere, nehir, rmak, tabii ve suni göller ile geçiş ve ky
sular.
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Z
2288 Zaman ölçeği
(Time scale)

2289 Zehirleyici etki
(zehirlilik)
(Toxicity)

2290 Zemindeki

buharlaşma

Bir mineral toprakta, en yüksek organik madde birikmesinin, en yüksek
biyolojik aktivitenin olduğu ve/veya alüminyum ve demir oksitlerle, silikat
killerinin ykanmaya maruz kaldğ yüzey horizonu.
Bir maddenin bir organizmaya zarar verme derecesidir. Bu etki, hayvan,
bakteri veya bitki gibi bir organizmann tümü üzerinde veya bir
organizmann hücre gibi bir alt yaps veya karaciğer gibi bir organ üzerinde
olabilir.
Zemin içindeki sudan atmosfere buharlaşma yoluyla meydana gelen su
kayb.

(Soil evaporation)

2291 Zenginleştirme oran Bir mineral toprakta en yüksek organik madde birikmesinin, en yüksek
(Enrichment ratio)

2292 Zenginlik
(Richness)

2293 Zon (kuşak)
(Zone)

2294 Zonal toprak
(Zonal soil)

biyolojik aktivitenin olduğu ve/veya alüminyum ve demir oksitlerle, silikat
killerinin ykanmaya maruz kaldğ yüzey horizonu.
Ekolojide bir sahada bulunan tür says. Bu zenginlik, uygun iklim ve toprak
ile engebeli topografya koşullarnn olduğu yerlerde fazladr.

Snrlar belli olan veya olmayan bir bölge, bir kuşak. Dünya üzerindeki
herhangi bir alan, belli bir özelliği (iklim bölgesi, toprak, bitki ve hayvan
yaşama alan gibi) itibariyle diğer bölgelerden ayrlan alan.
1) Geniş coğrafi alanlar ya da zon'lar için karakteristik olan ve gelişmesinde
en büyük etkiyi iklim ve bitki örtüsünün gösterdiği bir profile sahip olan
toprak.
2) Herhangi bir bölgede iklim ve bitki örtüsü şartlarna göre oluşmuş ve
normal profil özelliğine sahip olan, yani A, B ve C horizonlar bulunan
topraklardr. Ayrca bu topraklarn oluşmas için yüzeyin düz ve hafif
engebeli olmas ve yüzey sularnn szmas gereklidir. Bu takma giren
başlca topraklar: tundra, podzol, kahverengi orman, krmz Akdeniz,
kahverengi, kestane renkli topraklar, çernozyomlar, lateritler ve çöl
topraklardr.
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2295 Zonoekoton
(Zonoecotone)

İki iklim kuşağ arasndaki geçiş bölgesi. Ülkemizde Akdeniz ve İç Anadolu
iklimleri arasnda geçiş bölgesi olan Göller Bölgesi, Karadeniz ve Akdeniz
iklimleri arasnda kalan Marmara Bölgesi, Karasal iklimle Akdeniz iklimleri
arasnda yer alan Güneydoğu Anadolu ekolojik bölgeleri birer
zonoekotondur.
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2. DİZİN
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Sözcük/ifade

No.

Terimin İngilizcesi

No.

1

A horizon

A horizon

1

2

AB horizonu

AB horizon

2

3

ABC toprağ

Abandoned land

4

Abiotik

ABC soil

3

5

Abiyotik faktörler

Abiotic

4

6

Absorpsiyon (bitki)

Abiotic factors

5

7

AC toprağ

Abnormal, anomaly

8

Açk çallk

Above ground biomass

2024

9

Açk havza

Absolute agricultural land

1391

10

Açk kanal

Absolute humidity

1389

11

Açk sistemler

Absolute maximum temperature

1388

12

Adaptasyon

Absolute minimum temperature

1387

13

Adezyon

Absolute poverty

1392

14

Adsobsiyon

Absolute poverty line

1393

15

Aerobik organizmalar

Absolute temperature

1390

16

Afet

Absorption (plant)

17

Afet etkileri azaltm
(afet riski azaltm)

Absorption terrace (retention terrace)

18

Afet risk yönetimi

AC soil

19

Afet riski

Accelerated erosion

20

Afet yönetimi

Acceptable risk

1034

21

Agregat (toprak kümesi)

Acclimatization

63

22

Agregat parçalanmas

Acid rain

1914

110

6
670
7
945

173
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2323

Agro-biyoçeşitlilik
Agro-biyoçeşitlilik

Acid
Acidrock
rock

171
171

2424

Agro-ekoloji
Agro-ekoloji(tarm
(tarmekolojisi)
ekolojisi)

Acid
Acidsoil
soil

172
172

2525

Agro-ekosistem
Agro-ekosistem
(tarm
(tarmekosistemi)
ekosistemi)

Acidic
Acidicdeposition
deposition

170
170

2626

Agroforestry
Agroforestry(tarm-ormanclk
(tarm-ormanclkkarma
karma
sistemleri,
sistemleri,tarmsal
tarmsalormanclk)
ormanclk)

Acidification
Acidification

174
174

2727

Agro-klimatoloji
Agro-klimatoloji

Action
Actionplan
plan

749
749

2828

Agroloji
Agroloji

Active
Activepopulation
population

6565

2929

Agronomi
Agronomi

Active
Activeroot
rootarea
area

6464

3030

Agronomik
Agronomikönlem
önlem

Activity
Activity

3131

Ağaç
Ağaç

Actual
Actualland
landdegradation
degradation

6666

3232

Ağaç
Ağaçkabuğu
kabuğu

Acute
Acutepoverty
poverty

6868

3333

Ağaç
Ağaçsnr
snr(ağaç
(ağaçyetişme
yetişmesnr)
snr)

Adaptation
Adaptation

1212

3434

Ağaç
Ağaçbozkr
bozkr(ağaç
(ağaçstepi)
stepi)

Adaptive
Adaptivecapacity
capacity

3535

Ağaççk
Ağaççk

Adhesion
Adhesion

3636

Ağaçlandrma
Ağaçlandrma

Administrative
Administrativemeasures
measurestoto
control
controlerosion
erosion

708
708

3737

Ağaçlk
Ağaçlkalan
alan

Administrative
Administrativeunit
unit

968
968

3838

Ağr
Ağrmetaller
metaller

Adsorption
Adsorption

3939

Ağr
Ağrotlatma
otlatma

Adverse
Adverseeffects
effectsofofclimate
climatechange
change

4040

Ağr
Ağrtoprak
toprak

Advocacy
Advocacy

4141

Ahr
Ahrhayvanclğ
hayvanclğ

Aerial
Aerialphoto
photo

902
902

4242

Ahşap
AhşapEşik
Eşik

Aerial
Aerialsurvey
survey

904
904

4343

Akaçlama
Akaçlamadrenaj
drenaj

Aerobic
Aerobicorganisms
organisms

4444

Akarsu
Akarsu

Affected
Affectedareas
areas

751
751

2107
2107
1313

1414
984
984
1648
1648

1515
736
736
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45

Akarsu akm azalmas

Affected countries

739

46

Akarsu gücü

Affected country parties

738

47

Akarsu ky erozyonu

Affected ecosystems

737

48

Akarsu ky erozyonu kontrolü

Afforestation

49

Akarsu ky orman tampon sistemi

Agenda 21

875

50

Akarsu rejimi

Aggregate

21

51

Akarsu sediment verimi

Agricultural biological diversity

1849

52

Akarsu sedimenti (akarsu tortulu)

Agricultural catchment

1847

53

Akarsu yatağ

Agricultural development

1852

54

Akarsu yükü

Agricultural drought

1854

55

Akdeniz iklimi

Agricultural drought action plan

1855

56

Akll kullanm

Agricultural drought management

1856

57

Akm (debi)

Agricultural land

1843

58

Akm ölçer

Agricultural land (agricultural area)

1842

59

Akm rejimi

Agricultural monitoring and information
system

1851

60

Akş (yüzeysel akş)

Agricultural pollution

1853

61

Akş depolanmas

Agricultural system

1858

62

Akş sarfiyat

Agricultural terraces

1848

63

Aklimatizasyon

Agricultural water productivity

1859

64

Aktif kök bölgesi

Agriculture

1841

65

Aktif nüfus

Agriculture without soil

2032

66

Aktüel arazi bozulumu

Agro-biodiversity

23

67

Akifer

Agro-climatology

27

1454
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6868

Akut
Akutyoksulluk
yoksulluk

Agro-ecological
Agro-ecologicalzone
zone

1850
1850

6969

Alan
Alan

Agro-ecology
Agro-ecology

2424

7070

Alçak
Alçakarazi
arazi(alçak
(alçakalan)
alan)

Agro-ecology
Agro-ecology

1845
1845

7171

Alçtaş
Alçtaş(jips)
(jips)

Agro-ecosystem
Agro-ecosystem

2525

7272

Alg
Alg

Agro-ecosystem
Agro-ecosystem

1846
1846

7373

Alkoyma
Alkoyma(suyun
(suyuntoprakta
topraktaalkonulmas)
alkonulmas)

Agroforestry
Agroforestry

1857
1857

7474

Alnabilir
Alnabilirbesin
besin

Agroforestry
Agroforestry(agroforestry
(agroforestrysystems)
systems)

2626

7575

Alkali
Alkalitoprak
toprak

Agrology
Agrology

2828

7676

Alkalen
Alkalentoprak
toprak

Agronomic
Agronomicmeasure
measure

3030

7777

Alüvyal
Alüvyal

Agronomy
Agronomy

2929

7878

Alüvyon
Alüvyon

Air
Airpollution
pollution

903
903

7979

Alpin
Alpin

Air
Airporosity
porosity

1984
1984

8080

Alpin
Alpinkuşak
kuşak

Air
Airpressure
pressure

901
901

8181

Alpin
Alpinmera
mera

Algae
Algae

8282

Alpin
Alpinvejetasyon
vejetasyon(alpin
(alpinbitki
bitkiörtüsü)
örtüsü)

Alien
Alienspecies
species

2151
2151

8383

Alt
Altbölgesel
bölgeseleylem
eylemprogram
program(ABEP)
(ABEP)

Alignment
AlignmentofofNAPs
NAPswith
withthe
theUNCCD's
UNCCD's
Ten
TenYear
YearStrategy
Strategy

2090
2090

8484

Alt
Altbölgesel
bölgeselteşkilat
teşkilat(ABT)
(ABT)

Alkali
Alkalisoil
soil

7575

8585

Alt
Altfamilya
familya

Alkaline
Alkalinesoil
soil

7676

8686

Alt
Althavza
havza

Alluvial
Alluvial

7777

8787

Alt
Alttoprak
toprak

Alluvial
Alluvialcone
cone

9696

8888

Alt
Alttoprak
toprakişleme
işleme

Alluvial
Alluvialfan
fan

9898

8989

Alt
Alttoprak
topraktarm
tarm

Alluvial
Alluvialflood
floodplain
plain

9797

9090

Alt
Alttürtür

Alluvial
Alluvialmeadow
meadowsoil
soil

9595

7272
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91

Alternatif enerji kaynaklar

Alluvial soil

93

92

Altimetre

Alluvium

78

93

Alüvyal toprak

Alluvium

94

94

Alüvyum

Alpine

79

95

Alüvyal çayr toprağ

Alpine pasture (alpine meadow)

81

96

Alüvyal koni (birikinti konisi)

Alpine vegetation

82

97

Alüvyal taşkn ovas

Alpine zone

80

98

Alüvyal yelpaze

Alternative energy sources

91

99

Amaç

Altimeter

92

100

Ana akarsu

Altitudinal zones

158

101

Ana kaya (ana materyal)

Anabatic wind

104

102

Ana kaya ayrşmas

Andesite

106

103

Ana sel deresi

Angiosperms

104

Anabatik rüzgar

Animal husbandry

105

Anahtar tür

Annual allowable cut (annual yield)

2265

106

Andezit

Annual crop

2264

107

Ani taşkn (ani sellenme)

Anthrophic soil

111

108

Anz

Anthropogenic (human induced)

116

109

Anz yakma.

Anthropogenic ecosystems

113

110

Anormal

Anthropogenic emission

114

111

Antropik toprak

Anthropogenic influence (anthropogenic
impact)

999

112

Antropojen bozkr

Anthropogenic influences
(anthropogenic impacts)

115

113

Antropojen ekosistemler

Anthropogenic steppe

112

1064
917
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114
114

Antropojen
Antropojenemisyon
emisyon
(insan
(insankaynakl
kaynaklsalnm)
salnm)

Aquaculture
Aquaculture

1746
1746

115
115

Antropojen
Antropojenetkiler
etkiler

Aquaculture
Aquaculture

1757
1757

116
116

Antropojen
Antropojen(insan
(insankaynakl)
kaynakl)

Aquatic
Aquaticecosystem
ecosystem

1761
1761

117
117

Ara
Arabağlantlar
bağlantlar

Aquatic
Aquaticfauna
fauna

1762
1762

118
118

Arap
ArapMagreb
MagrebBirliği
Birliği(AMB)
(AMB)

Aquatic
Aquaticflora
flora

1763
1763

119
119

Arazi
Arazi

Aquifer
Aquifer

120
120

Arazi
Arazibozulumu
bozulumu

Aquifuge
Aquifuge

809
809

121
121

Arazi
AraziBozulumunun
BozulumununEkonomisi
EkonomisiGirişimi
Girişimi
(ABEG)
(ABEG)

Arab
ArabMagreb
MagrebUnion
Union(UMA)
(UMA)

118
118

122
122

Arazi
AraziBozulumunun
BozulumununDengelenmesi
Dengelenmesi(ABDG)
(ABDG)

Arable
Arableland
land

614
614

123
123

Arazi
AraziBozulumunun
BozulumununDengelenmesi
DengelenmesiHedefi
Hedefi

Arboreta
Arboreta

161
161

124
124

Arazi
Arazideğerlendirme
değerlendirme

Area
Area

125
125

Arazi
Arazidrenaj
drenaj

Arid
Arid(dry)
(dry)

1234
1234

126
126

Arazi
Arazieğimi
eğimi

Arid
Aridclimate
climate

1243
1243

127
127

Arazi
Araziekosistemleri
ekosistemleri

Arid
Ariderosion
erosion(drought
(droughterosion)
erosion)

1254
1254

128
128

Arazi
Arazietüdü
etüdü

Arid
Aridland
land

1241
1241

129
129

Arazi
Arazislah
slah

Aridification
Aridification(desiccation)
(desiccation)

1259
1259

130
130

Arazi
Araziizleme
izlemesistemi
sistemi
(Türkiye'nin)
(Türkiye'nin)

Aridity
Aridity

1252
1252

131
131

Arazi
Arazikabiliyet
kabiliyetsnflamas
snflamas

Aridity
Aridityindex
index

1253
1253

132
132

Arazi
Arazikapasitesi
kapasitesi(tarla
(tarlakapasitesi)
kapasitesi)

Artificial
Artificialfertilizer
fertilizer

1780
1780

133
133

Arazi
Arazikullanclar
kullanclar

Artificial
Artificialforest
forest

1782
1782

134
134

Arazi
Arazikullanm
kullanmkabiliyeti
kabiliyetiharitas
haritas

Artificial
Artificialpastures
pastures

1781
1781

135
135

Arazi
Arazikullanm
kullanmkstlamas
kstlamas

Artificial
Artificialregeneration
regeneration

1779
1779

6767

6969
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136

Arazi kullanm plan

Artificial re-vegetation

2182

137

Arazi kullanm planlamas

Artificial water body

2183

138

Arazi kullanm türü

Aspect (exposure)

205

139

Arazi kullanm

Assimilation

169

140

Arazi kullanm-arazi kullanm değişikliğiormanclk (AKAKDO)

Atmosphere

186

141

Arazi kullanma kabiliyeti

Available moisture capacity of soil

142

Arazi kullanma kabiliyeti alt snf

Available nutrient

143

Arazi kullanma kabiliyet snflar

Available nutrients

2192

144

Arazi kullanma kabiliyeti snflandrlmas

Available water

2193

145

Arazi örtüsü

Avalanche

422

146

Arazi örtüsü değişimi

Avalanche erosion

423

147

Arazi örtüsü snflama sistemi (AÖSS)

Average annual flood

148

Arazi reformu

Awareness

754

149

Arazi rehabilitasyonu

Awareness raising

753

150

Arazi şekli

Azonal soils

193

151

Arazi snflamas

Azonal vegetation (azonal plant cover)

194

152

Arazi tasarrufu
(arazi kullanm imtiyaz)

Azotobacter

198

153

Arazi tesviyesi (tarmsal arazi)

B horizon

201

154

Arazi toplulaştrmas

Backward erosion

842

155

Arazi üstü akm

Bacterium

209

156

Arazi verimliliği

Badland

449

157

Arazi yetenek snflamas

Bank protection (stream)

1147

158

Arazi yükselti kuşaklar

Bank stabilizing walls

1144

1952
74

1497
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159
159

Arazi
Arazibuharlaşmas
buharlaşmas

Bank
Bankstorage
storage

2173
2173

160
160

Arazilerin
Arazilerinfiziksel
fizikselbozulumu
bozulumu

Barchans
Barchans

214
214

161
161

Arberetum
Arberetum

Bareland
Bareland(denuded
(denudedland)
land)

425
425

162
162

Arclk
Arclk

Bare-rooted
Bare-rootedseedling
seedling

426
426

163
163

Artm
Artm(ormanclkta)
(ormanclkta)

Bark
Bark

164
164

Aşağ
Aşağalanlarda
alanlardaetkiler
etkiler

Barometer
Barometer

215
215

165
165

Aşağ
Aşağhavza
havza

Barrier
Barrierlake
lake

1673
1673

166
166

Asalak
Asalak

Base
Baseflow
flow

1813
1813

167
167

Aşlama
Aşlama(bitki)
(bitki)

Baseline
Baseline

1590
1590

168
168

Asl
Aslsedimantasyon
sedimantasyon(asl
(asltortul)
tortul)

Basic
Basic

169
169

Asimilasyon
Asimilasyon(özümleme)
(özümleme)

Basin
Basinterrace
terrace(catch
(catchbasin,
basin,microbasin)
microbasin)

1425
1425

170
170

Asit
Asitdepolanmas
depolanmas

Bed
Beddepth
depth

2205
2205

171
171

Asit
Asitkaya
kaya

Bed
Bedload
load

2209
2209

172
172

Asit
Asittoprak
toprak

Bed
Bedslope
slope

1814
1814

173
173

Asit
Asityağmuru
yağmuru

Bee-keeping
Bee-keeping
(apiculture)
(apiculture)

174
174

Asitleşme
Asitleşme

Below
Belowground
groundbiomass
biomass

1959
1959

175
175

Aşnabilir
Aşnabilir

Bench
Benchterrace
terrace

1655
1655

176
176

Aşnlrlk
Aşnlrlk

Benchmark
Benchmarkand
andindicators
indicators

1091
1091

177
177

Aşr
Aşrbazik
bazikkaya
kaya

Beneficiaries
Beneficiaries

2187
2187

178
178

Aşr
Aşrdrenaj
drenaj

Beneficiary
Beneficiarycountry
country

2190
2190

179
179

Aşr
Aşrhayvan
hayvanstoku
stoku

Best
Bestavailable
availabletechnique
technique

1341
1341

180
180

Aşr
Aşrsnma
snma

Best
Bestpractices
practices

676
676

181
181

Aşr
Aşrotlatma
otlatma

Biennial
Biennialplant
plant

971
971

3232

224
224

162
162
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182

Aşr tarm (sömürücü tarm)

Bilateral official development assistance
(BODA)

972

183

Aşr tüketim (aşr kullanma)

Binding

204

184

Atk

Bio-accumulation

287

185

Atk su

Bio-capacity

284

186

Atmosfer

Biodegradation

275

187

Av ve yaban hayat yönetimi

Biodiversity loss

290

188

Ayraç tür (anahtar tür)

Bio-ecology

276

189

Ayrc erozyon (seçici erozyon)

Bio-energy

277

190

Ayrşma

Biogenesis

282

191

Ayrşmş kayaç

Biogenetic reserves

279

192

Azaltlmş veya sfr sürüm

Biogeography

274

193

Azonal topraklar

Bio-geomorphology

283

194

Azonal vejetasyon
(Azonal bitki örtüsü)

Bio-indicator

281

195

Azot

Biologic erosion

295

196

Azot bağlama

Biological clock

300

197

Azot bağlayan bitki

Biological combating

298

198

Azot bakterileri

Biological degradation

293

199

Azot döngüsü (azot dolaşm)

Biological diversity

289

200

Azot tutumu

Biological equilibrium

294

201

B horizonu

Biological potential

299

202

Bağl nem

Biological production

301

203

Bağlanmş su

Biological productivity

302

204

Bağlayc

Biological resources

297
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205
205

Bak
Bak

Biological
Biologicalstructure
structure

303
303

206
206

Bakir
Bakiralanlar
alanlar(yabanl
(yabanlalanlar)
alanlar)

Biomass
Biomass

285
285

207
207

Bakir
Bakirorman
orman

Biomass
Biomassfuels
fuels

286
286

208
208

Baklagiller
Baklagiller

Biome
Biome

304
304

209
209

Bakteri
Bakteri

Biophysics
Biophysics

278
278

210
210

Balçk
Balçk

Biosafety
Biosafety

280
280

211
211

Baltalk
Baltalkorman
orman

Biosphere
Biosphere

305
305

212
212

Baraj
Baraj

Biosphere
Biospherereserve
reserve

306
306

213
213

Baraj
Barajgölü
gölü

Biota
Biota

307
307

214
214

Barkan
Barkan(kum
(kumtepeciği)
tepeciği)

Biotechnical
Biotechnicalmethodologies
methodologies

308
308

215
215

Barometre
Barometre

Biotechnology
Biotechnology

309
309

216
216

Başar
Başarhikayesi
hikayesi

Biotic
Biotic

310
310

217
217

Bask
Baskgrubu
grubu

Biotic
Bioticfactors
factors

312
312

218
218

Baskn
Baskntürler
türler

Biotic
Bioticfactors
factors

366
366

219
219

Baskya
Baskyadayanm
dayanm

Biotical
Bioticalenvironment
environment

311
311

220
220

Başlangç
Başlangçhalindeki
halindekierozyon
erozyon

Biotope
Biotope

313
313

221
221

Başlangçta
Başlangçtatutulan
tutulansusu

Black
Blacksurf
surfsoil
soil

222
222

Bataklk
Bataklk

Block
Block

314
314

223
223

Bayrak
Bayraktürtür

Blok
Blokslumping
slumping

315
315

224
224

Bazik
Bazik

Blossom
Blossom

430
430

225
225

Beklenen
Beklenensonuçlar
sonuçlar

Blown-out
Blown-outland
land

2113
2113

226
226

Belirsizlik
Belirsizlik

Border
Borderirrigation
irrigation

1887
1887

227
227

Besin
Besin

Botanical
Botanicalcomposition
composition

324
324

228
228

Besin
Besinağ
ağ

Botany
Botany

323
323

1696
1696
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229

Besin alm

Bottom pastures

1816

230

Besin döngüsü

Bottom width

1815

231

Besin zinciri

Bottom-up approach

1821

232

Besleme yağmuru

Bound water

233

Besleyici mineraller

Breed

234

Bileşen (proje bileşeni)

Broad based channeled terrace

836

235

Bilgi paylaşm sistemi

Broad-based terrace

837

236

Bilgi toplama metodu

Broadleaved trees

838

237

Bilgi ve iletişim teknolojisi

Brown forest soil

1039

238

Bilim insan

Brown podsolic soils

1040

239

Bilim ve teknoloji ağ (BTA)

Brown soils

1041

240

Bilim ve teknoloji komitesi (BTK)

Brown steppe soil

1038

241

Bilim ve teknoloji kurumlar

Brush drop

385

242

Birikinti konisi

Brush earth dam

384

243

Birikinti yelpazesi

Brush fence (barrier)

381

244

Birikme

Brush fence terrace

382

245

Birim su ihtiyac (bitki)

Brushland

387

246

Birleşmiş Milletler (BM)

Bud

1937

247

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi (BMBCS)

Buffer strip

1830

248

Birleşmiş Milletler Çevre Program (BMÇP)

Buffer strip cropping

1831

249

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalknma
Konferans (UNCED)

Buffer zone

1832

250

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Eylem Plan (BMÇMEP)

Building vegetation cover (vegetating)

203
1710

269
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251
251

Birleşmiş
BirleşmişMilletler
MilletlerÇölleşme
ÇölleşmeileileMücadele
Mücadele
Sözleşmesi
Sözleşmesi(BMÇMS)
(BMÇMS)

Bulk
Bulkdensity
density

883
883

252
252

Birleşmiş
BirleşmişMilletler
MilletlerÇölleşme
ÇölleşmeileileMücadele
Mücadele
Sözleşmesinin
SözleşmesininUygulanmasn
UygulanmasnGüçlendirmek
Güçlendirmek
için
için
On
OnYllk
YllkStratejik
StratejikPlan
Plan

Bureau
Bureau(Bureau
(BureauofofUNCCD)
UNCCD)

355
355

253
253

Birleşmiş
BirleşmişMilletler
MilletlerÇölleşme
ÇölleşmeKonferans
Konferans
(BMÇMS)
(BMÇMS)

Bureau
Bureauofofthe
theConference
Conferenceofofthe
theParties
Parties
(COP)
(COP)

254
254

Birleşmiş
BirleşmişMilletler
MilletlerEkonomi
EkonomiveveSosyal
Sosyalİşler
İşler
Konseyi
Konseyi

Buried
Buriedsoil
soil

859
859

255
255

Birleşmiş
BirleşmişMilletler
MilletlerGda
GdaveveTarm
TarmÖrgütü
Örgütü
(FAO)
(FAO)

CChorizon
horizon

364
364

256
256

Birleşmiş
BirleşmişMilletler
MilletlerKalknma
KalknmaProgram
Program
(BMKP)
(BMKP)

Cadastre
Cadastre

1036
1036

257
257

Bitki
Bitki

Calcareous
Calcareous

1045
1045

258
258

Bitki
Bitkibesin
besinmaddesi
maddesi

Calcareous
Calcareouscrust
crust

1156
1156

259
259

Bitki
Bitkibirliği
birliği

Calcareous
Calcareoussoils
soils

1046
1046

260
260

Bitki
Bitkicoğrafyas
coğrafyas

Calcite
Calcite

1053
1053

261
261

Bitki
Bitkiformasyonu
formasyonu

Calcium
Calcium

1054
1054

262
262

Bitki
Bitkiiklimi
iklimi

Calorie
Calorie

1052
1052

263
263

Bitki
Bitkiörtüsü
örtüsü

CAM
CAMplants
plants

264
264

Bitki
Bitkiörtüsü
örtüsüoran
oran

Cambium
Cambium

265
265

Bitki
Bitkiörtüsünün
örtüsününyağş
yağştutma
tutmakapasitesi
kapasitesi

Canopy
Canopycover
cover

268
268

266
266

Bitki
Bitkisosyolojisi
sosyolojisi

Canopy
Canopycover
cover

1906
1906

267
267

Bitki
Bitkisususarfiyat
sarfiyat

Canyon
Canyon(gorge)
(gorge)

1061
1061

268
268

Bitki
Bitkitepe
tepeörtüsü
örtüsü

Capacity
Capacity

1065
1065

269
269

Bitkilendirme
Bitkilendirme

Capacity
Capacitybuilding
building(capacity
(capacitydevelopment)
development) 1066
1066

270
270

Bitkilerin
BitkilerinKorunmas
Korunmasiçin
içinKüresel
KüreselStrateji
Strateji

Capacity-building
Capacity-buildingatatlocal
local

1840
1840

365
365
1055
1055

2238
2238

- 358 (BKKS)

level

271

Bitkilerin yaşam beraberliği

Capacity-building initiative

1067

272

Bitkisel önlemler

Capillarity

1069

273

Bitkisel rüzgar erozyonu kontrol yöntemleri

Capillary activity

1068

274

Biyocoğrafya

Capillary fringe

1070

275

Biyo-degredasyon
(canl bozundurma)

Capital value (ecosystem)

1071

276

Biyoekoloji

Carbon cycle

1078

277

Biyoenerji

Carbon dioxide (CO2)

1083

278

Biyofizik

Carbon market

1079

279

Biyogenetik rezervler (biyogenetik koruma
alanlar)

Carbon sequestration

1077

280

Biyogüvenlik

Carbon stock

1080

281

Biyo gösterge (canl gösterge)

Carbon stock exchange

1081

282

Biyojenesis

Carbon tax

1082

283

Biyojeomorfoloji

Care of regeneration

284

Biyokapasite

Carrying capacity

1868

285

Biyokütle

Carstic land

1092

286

Biyokütle yaktlar

Carstic soil

1093

287

Biyolojik birikim

Cartography

1094

288

Biyolojik çeşitliliğin korunmas

Cash crop

1933

289

Biyolojik çeşitlilik

Catastrophic flood

1096

290

Biyolojik çeşitlilik kayb

Cation exchange capacity (CEC)

1101

291

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS)

Cell

953

292

Biyolojik değişim (metamorfoz)

Cementation

435

827
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293
293

Biyolojik
Biyolojikdegredasyon
degredasyon
(biyolojik
(biyolojikbozulum)
bozulum)

Channel
Channel

1058
1058

294
294

Biyolojik
Biyolojikdenge
denge

Channel
Channelcapacity
capacity

2208
2208

295
295

Biyolojik
Biyolojikerozyon
erozyon

Channel
Channelerosion
erosion

1059
1059

296
296

Biyolojik
Biyolojikeşik
eşikdeğeri
değeri

Channel
Channelimprovement
improvement

2207
2207

297
297

Biyolojik
Biyolojikkaynaklar
kaynaklar

Channel
Channelstorage
storage

2204
2204

298
298

Biyolojik
Biyolojikmücadele
mücadele

Check
Checkdam
dam

1182
1182

299
299

Biyolojik
Biyolojikpotansiyel
potansiyel

Chemical
Chemicalproperties
propertiesofofsoil
soil

1955
1955

300
300

Biyolojik
Biyolojiksaat
saat

Chemosynthesis
Chemosynthesis

1115
1115

301
301

Biyolojik
Biyolojiküretim
üretim

Chernozem
Chernozem

397
397

302
302

Biyolojik
Biyolojikverimlilik
verimlilik

Chlorophyll
Chlorophyll

1168
1168

303
303

Biyolojik
Biyolojikyap
yap

Chlorosis
Chlorosis

1169
1169

304
304

Biyom
Biyom

Chromosome
Chromosome

1217
1217

305
305

Biyosfer
Biyosfer

Clastic
Clasticsediments
sediments

1128
1128

306
306

Biyosfer
Biyosferrezervi
rezervi

Clay
Clay

1150
1150

307
307

Biyota
Biyota

Clay
Claydune
dune

1152
1152

308
308

Biyoteknik
Biyoteknikyöntemler
yöntemler

Clay
Claypan
pan(soil
(soilpan,
pan,plough
ploughpan)
pan)

1151
1151

309
309

Biyoteknoloji
Biyoteknoloji

Clean
CleanDevelopment
DevelopmentMechanism
Mechanism(CDM)
(CDM)

1903
1903

310
310

Biyotik
Biyotik

Clean
Cleantechnology
technology

1904
1904

311
311

Biyotik
Biyotikçevre
çevre

Clear
Clearcutting
cutting

2040
2040

312
312

Biyotik
Biyotikfaktörler
faktörler

Climate
Climate

977
977

313
313

Biyotop
Biyotop(habitat)
(habitat)

Climate
Climatechange
change

979
979

314
314

Blok
Blok

Climate
Climatechange
changeadaptation
adaptation

981
981

315
315

Blok
Blokkayma
kayma

Climate
ClimateChange
ChangeFramework
FrameworkConvention
Convention
(UNFCCC)
(UNFCCC)

980
980
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316

BMÇMS Bilgi Tabanl Etkileşimli Haritas

Climate change mitigation

982

317

BMÇMS Sekreteryas

Climate regime

987

318

Boğaz

Climate regions

978

319

Bonitet

Climate system

988

320

Borç

Climate variability

983

321

Boşaltma

Climatic elements

986

322

Boşaltma kanallar (su yollar)

Climatic extremes

985

323

Botanik

Climatic year

989

324

Botanik kompozisyon

Climatology

1162

325

Boyuna kumul

Climax

1163

326

Boz esmer podzolik toprak

Climax plant

1161

327

Boz orman toprağ

Climax species

328

Bozkr

Climax vegetation

1164

329

Bozuk makilik

Climbing plant

1644

330

Bozuk orman

Clinometers

1165

331

Bozuk orman rehabilitasyonu

Clod

1121

332

Bozulan alan

Clonal propagation

1167

333

Böcek

Clone

1166

334

Böcek öldürücü (pestisit)

Closed forest

1063

335

Bölge

Closed watershed

1062

336

Bölgesel Ekler

Close-to-nature forestry

570

337

Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Örgütü
(BEEÖ)

Cloud burst

352

338

Bölgesel eylem plan (BEPl)

Coarse sand

1032

578
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339
339

Bölgesel
Bölgeseleylem
eylemprogram
program(BEP)
(BEP)

Coarse
Coarsetexture
texture

1030
1030

340
340

Bölgesel
Bölgeselgruplar
gruplar

Coastal
Coastaldune
dune

1638
1638

341
341

Bölgesel
Bölgeselİşbirliği
İşbirliğiAğlar
Ağlar(BIA)
(BIA)

Coastal
Coastalsand
sanddunes
dunes

1148
1148

342
342

Bölgesel
Bölgeselkoordinasyon
koordinasyonbirimi
birimi

Cobblestone
Cobblestone

1379
1379

343
343

Bölgesel
Bölgeselteşkilat
teşkilat

Coefficient
Coefficientofofpermeability
permeability

344
344

Brüt
Brüterozyon
erozyon

Co-financing
Co-financing(organizations)
(organizations)

1486
1486

345
345

Brüt
Brütyeşil
yeşilmilli
milliürün
ürün(YBMG)
(YBMG)

Cohesion
Cohesion

1170
1170

346
346

Bugünkü
Bugünkünet
netdeğer
değer

Collecting
Collectingditch
ditch

1943
1943

347
347

Buharlaşma
Buharlaşma(su
(suyüzeyinden)
yüzeyinden)

Collective
Collectiveoutlet
outlet

1944
1944

348
348

Buharlaşma
Buharlaşma
(bitkilerden
(bitkilerdenbuharlaşma,
buharlaşma,terleme)
terleme)

Colloids
Colloids

1173
1173

349
349

Buharlaşma
Buharlaşmapotansiyeli
potansiyeli(buharlaşma
(buharlaşma
kapasitesi)
kapasitesi)

Colluvial
Colluvialdeposit
deposit

1177
1177

350
350

Buharlaşma
Buharlaşmaveveterleme
terleme

Colluvial
Colluvialsoil
soil

1378
1378

351
351

Buluş
Buluş(yenilik,
(yenilik,inovasyon)
inovasyon)

Colluvial
Colluvialsoils
soils

1175
1175

352
352

Bulut
Bulutçatlamas
çatlamas

Colluvium
Colluvium

1174
1174

353
353

Buzul
Buzul(glasye)
(glasye)

Colony
Colony

1176
1176

354
354

Buzul
Buzulerozyonu
erozyonu

Combined
Combinedproduction
productionsystems
systems

1089
1089

355
355

Büro
Büro(BMÇMS
(BMÇMSBürosu)
Bürosu)

Commercial
Commercialagriculture
agriculture

1932
1932

356
356

Bütünsel
Bütünselyaklaşm
yaklaşm(ekoloji)
(ekoloji)

Commission
CommissionononSustainable
SustainableDevelopment
Development 1791
1791
(CSD)
(CSD)

357
357

Büyük
Büyükoyuntu
oyuntu

Committee
Committeeforforthe
theReview
Reviewofofthe
the
Implementation
Implementationofofthe
theConvention
Convention
(CRIC)
(CRIC)

1714
1714

358
358

Büyük
Büyüktoprak
toprakgruplar
gruplar

Common
Commonproperty
propertymanagement
managementsystem
system

1488
1488

359
359

Büyük
Büyükyaşam
yaşamkuşaklar
kuşaklar(biyom)
(biyom)

Common
Commonproperty
propertyresource
resource

1489
1489

806
806
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360

Büyüme (bitkilerde)

Communication strategy

990

361

Büyüme devresi

Communities affected by desertification

467

362

Büyüme halkas, artm halkas

Community (ecological)

1945

363

Büyüme mevsimi

Community Forestry

1947

364

C horizonu

Community

1946

365

CAM bitkileri

Competition

1594

366

Canl çevre öğeleri

Completion date

1829

367

Canl çit

Complex cultivation area
(complex agricultural land)+C1165

1090

368

Canl materyal ile kumul stabilizasyonu

Component (project component)

369

Canl organizma

Compost

1178

370

Cansz materyal ile kumul stabilizasyonu

Compost manure

1179

371

Cazibe sulamas

Conference of the Parties (COP)

1839

372

Cep teras

Conglomerate

1180

373

Coğrafi bölge

Coniferous forest trees

962

374

Coğrafi bilgi sistemi (CBS)

Coniferous forests

969

375

Coğrafi kuşak (coğrafi bölge)

Conservation

1193

376

CORİNE Program

Conservation agriculture

1200

377

Cüce çallar

Conservation forest

1383

378

Çakl

Conservation of biodiversity (biodiversity
conservation)

379

Çal

Conservation tillage

1202

380

Çal demetli canl eşik

Conservation value

1382

381

Çal demetli çit

Consolidated indicators (CONS)

1181

382

Çal demetli çit teras

Consumption

2068

234

288
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383
383

Çal
Çaldemetli
demetliteras
teras
(çal
(çaldemetli
demetliseki)
seki)

Contact
Contactgroup
group

1900
1900

384
384

Çal
Çaldemetli
demetlitoprak
topraksedde
sedde

Continental
Continentalclimate
climate

1076
1076

385
385

Çal
Çaleşik
eşik

Contor
Contorstone
stonebund
bund

1188
1188

386
386

Çal
Çalmeralar
meralar

Contour
Contourfarming
farming

611
611

387
387

Çallk
Çallk

Contour
Contourfurrow
furrow

609
609

388
388

Çamur
Çamur

Contour
Contourfurrow
furrow(contour
(contourditch)
ditch)

1185
1185

389
389

Çamur
Çamurakş
akş(çamur
(çamurseli)
seli)

Contour
Contourline
line

1923
1923

390
390

Çamur
Çamurtaş
taş

Contour
Contourplowing
plowing

1186
1186

391
391

Çamur
Çamuryağmuru
yağmuru

Contour
Contoursets
sets

1187
1187

392
392

Çayr
Çayr

Contour
Contourstone
stonerow
row

1865
1865

393
393

Çayr
Çayrbozkr
bozkr

Contour
Contourstrip
stripcropping
cropping

1924
1924

394
394

Çayr
Çayrstepleri
stepleri

Contour
Contourstrip
stripcropping
cropping(strip
(stripcropping)
cropping)

1922
1922

395
395

Çayr
Çayrtoprağ
toprağ

Contour
Contourterrace
terrace

1925
1925

396
396

Çerçeve
Çerçeve

Contour
Contourtillage
tillage

610
610

397
397

Çernozyem
Çernozyem

Control
Controlofofwind
winderosion
erosion

1631
1631

398
398

Çeşitlilik
Çeşitlilik

Controlled
Controlledburning
burning

1184
1184

399
399

Çevirme
Çevirmehendeği
hendeği(saptrma
(saptrmahendeği)
hendeği)

Controlled
Controlledgrazing
grazing

1183
1183

400
400

Çevirme
Çevirmeteras
teras

Convective
Convectiveprecipitation
precipitation

1189
1189

401
401

Çevre
Çevre

Convention
Conventionprocesses
processes

1713
1713

402
402

Çevre
Çevreahlak
ahlak(çevre
(çevrevicdan)
vicdan)

Convex
Convexslope
slope

526
526

403
403

Çevre
Çevrebilinci
bilinci

Coordination
Coordination

727
727

404
404

Çevre
Çevredostu
dostuteknik
teknik

Coppice
Coppiceforest
forest

211
211

405
405

Çevre
Çevreeğitimi
eğitimi

CORINE
CORINEprogram
program

376
376
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406

Çevre hukuku

Corrosion

778

407

Çevre kirliliği

Corrosion

1191

408

Çevre korunmas

Cost analysis

1308

409

Çevre sorunlar

Cost-benefit analysis

1310

410

Çevre yönetimi

Cost-effectiveness analysis

1309

411

Çevresel açdan sağlam yönetim

Countries with economies in transition
(EIT)

643

412

Çevresel adalet

Country of origin of genetic resources

832

413

Çevresel bozulum

Country providing genetic resources

831

414

Çevresel değer

Countryside

1124

415

Çevresel döngü

Cover crop

1530

416

Çevresel etki değerlendirmesi

Creek

417

Çevresel gösterge

Critical area

1212

418

Çevresel izleme

Critical slope

1213

419

Çevresel maliyetler

Critical slope length

1214

420

Çevresel nedenlerle göçenler

Critical wind speed

1216

421

Çevresel yönetim

Critically endangered species

1215

422

Çğ

Crop

423

Çğ erozyonu

Crop residue

2125

424

Çkt

Crop rotation

584

425

Çplak arazi (çplak alan)

Crop rotation

615

426

Çplak köklü fidan

Crop rotation

2126

427

Çplaklaşma

Cropping system

2127

428

Çiçek

Cross-sectoral planning and
implementation

1657

517

617
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429
429

Çiçek
Çiçektozu
tozu

Crumb
Crumbstructure
structure

1129
1129

430
430

Çiçeklenme
Çiçeklenme

Crust
Crust

1033
1033

431
431

Çiftçilik
Çiftçiliksistemi
sistemi

Crystalline
Crystallineschist
schist

1211
1211

432
432

Çiftçi
Çiftçi

Crystalline
Crystallinerock
rock

1210
1210

433
433

Çiftlik
Çiftlik

Cultivar
Cultivar

1271
1271

434
434

Çiğ
Çiğ

Cultivated
Cultivatedplants
plants

1274
1274

435
435

Çimentolaşma
Çimentolaşma

Cultivated
Cultivatedsystem
system

616
616

436
436

Çimlenme
Çimlenme

Cultivation
Cultivation

1272
1272

437
437

Çizgi
Çizgierozyonu
erozyonu

Cultural
Culturaldiversity
diversity

1275
1275

438
438

Çizgi
Çizgiototekimi
ekimi

Cultural
Culturalecology
ecology

1276
1276

439
439

Çoban
Çoban

Cultural
Culturalmeasures
measurestotocontrol
controlerosion
erosion

440
440

Çoğaltma
Çoğaltmaveveyaygnlaştrma
yaygnlaştrmapotansiyeli
potansiyeli

Cultural
Culturalservices
services

1277
1277

441
441

Çok
Çokamaçl
amaçlproje
proje

Culture
Culture

1273
1273

442
442

Çok
Çokkurak
kurak(hiper
(hiperkurak)
kurak)

Current
Currenterosion
erosionrisk
risk

1342
1342

443
443

Çok
Çokşiddetli
şiddetlierozyon
erozyon

Cut
Cutand
andcarry
carry(for
(forfodder
foddercrops)
crops)

1123
1123

444
444

Çok
Çoktarafl
taraflanlaşma
anlaşma

Cut
Cutand
andfillfill

1114
1114

445
445

Çok
Çoktarafl
taraflçevre
çevreanlaşmas
anlaşmas

Cycle
Cycle

446
446

Çok
Çokyllk
yllkbitki
bitki

Cyclone
Cyclone

447
447

Çok
Çokyllk
yllkdaimi
daimi(dikili)
(dikili)tarm
tarmalan
alan

DDhorizon
horizon

473
473

448
448

Çok
Çokyllk
yllkotsu
otsubitkiler
bitkilertarm
tarmalan
alan

Dam
Dam

212
212

449
449

Çorak
Çorakarazi
arazi
(Krgbayr)
(Krgbayr)

Dam
Damlake
lake

213
213

450
450

Çoraklaşma
Çoraklaşma

Dangerous
Dangerousmaterials
materials(water)
(water)

1892
1892

451
451

Çöl
Çöl

Data
Data

2135
2135

709
709

582
582
1690
1690
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452

Çöl iklimi

Data analysis

2136

453

Çöl kabuğu

Data collection method

454

Çöl kaldrm

Data source

2137

455

Çöl toprağ

Dataset

2138

456

Çölleşme

Dead sand dune

1522

457

Çölleşme ile mücadele

Dead water

458

Çölleşme ile mücadele alt-bölgesel ve
bölgesel eylem programlar

Debris avalanche

459

Çölleşme ile mücadele sözleşmesi

Debris cone

242

460

Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi On Yllk
Stratejik Plan

Debris cone

1377

461

Çölleşme ile mücadele ulusal eylem plan
(çölleşme ile mücadele ulusal eylem
program)

Debris cone

1871

462

Çölleşme tehdidi

Debris flows

1375

463

Çölleşme Üzerine Hükümetleraras Müzakere
Komitesi (ÇHMK)

Debris movement

1376

464

Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklk
(ÇABK)

Decalcification

501

465

Çölleşme-arazi bozulumu-kuraklğ ksmen
kapsayan izleme sistemi

Decare

502

466

Çölleşme-arazi bozulumu-kuraklk izleme
sistemi

Decare

583

467

Çölleşmeden etkilenen topluluklar

Deciduous trees

2184

468

Çölleşmeyi durdurma, çölleşme sürecini geri
döndürme

Decision (decision of international
agency)

1073

469

Çözelti (süspansiyon)

Decision makers

1074

470

Çözülme

Declaration

236

594
2174

503
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471
471

Çukur
Çukur

Decomposition
Decomposition

472
472

472
472

Çürüme
Çürüme

Deep
Deepploughing
ploughing

520
520

473
473

DDhorizonu
horizonu

Deflation
Deflation

496
496

474
474

Dağ
Dağ

Deflation
Deflation

2278
2278

475
475

Dağ
Dağçayr
çayr

Deforestation
Deforestation

1478
1478

476
476

Dağ
Dağçölü
çölü

Degradation
Degradation

497
497

477
477

Dağ
Dağeteği
eteğiovas
ovas

Degradation
Degradationofofananecosystem
ecosystemservices
services

651
651

478
478

Dağ
Dağiklimi
iklimi

Degradation
Degradationofofecosystems
ecosystems

645
645

479
479

Dağ
Dağmeras
meras

Degraded
Degradedforest
forest

330
330

480
480

Dağ
Dağormanlar
ormanlar

Degraded
Degradedland
land

332
332

481
481

Dağ
Dağsras
sras

Degraded
Degradedmaquis
maquis

329
329

482
482

Dağ
Dağsistemleri
sistemleri

Dejection
Dejectionfan
fan

243
243

483
483

Dağ
Dağyamac
yamac

Delegation
Delegation

504
504

484
484

Dağlma
Dağlma

Delta
Delta

505
505

485
485

Dağlk
Dağlkarazi
arazi

Demographic
Demographicfactors
factors

508
508

486
486

Dahili
Dahilierozyon
erozyon

Demography
Demography

507
507

487
487

Daimi
Daimimera
mera

Dendrochrynology
Dendrochrynology

509
509

488
488

Daimi
Daimiürünler
ürünler

Dendrology
Dendrology

510
510

489
489

Daimi
Daimiyeşil
yeşilbitki
bitki(herdemyeşil
(herdemyeşilbitki)
bitki)

Denitrification
Denitrification

513
513

490
490

Dalgal
Dalgaldüzlük
düzlük(peneplen)
(peneplen)

Density
Density

491
491

Damla
Damla

Denudation
Denudation

492
492

Damla
Damlaerozyonu
erozyonu

Depletion
Depletion

2067
2067

493
493

Damlama
Damlamasulama
sulama(damla
(damlasulama)
sulama)

Deposition
Deposition

516
516

494
494

Dar
Dartabanl
tabanlteras
teras

Depression
Depression

471
471

2267
2267
427
427
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495

Dazkr

Desalinization (of soil)

2065

496

Deflasyon

Desalinization (of water)

2064

497

Degredasyon

Desert

451

498

Değerlendirme

Desert climate

452

499

Değişebilir sodyum yüzdesi (DSY)

Desert crust

453

500

Değiştirilmiş doğal orman

Desert pavement

454

501

Dekalsifikasyon

Desert soil (desertic soil)

455

502

Dekar

Desertification

456

503

Deklarasyon

Desertification combating

457

504

Delegasyon

Desertification map of Turkey (climatic
data)

505

Delta

Desertification, land degradation and
drought (DLDD)

506

Demir peni

Design capacity

1920

507

Demografi

Design life

1921

508

Demografik faktörler

Detachment

1190

509

Dendrokrinoloji

Detention dam

2046

510

Dendroloji

Detention storage (runoff detention)

511

Denge eğimi

Developed countries

820

512

Denge profili

Developed country parties

819

513

Denitrifikasyon

Developing countries

818

514

Deniz iklimi

Development

817

515

Denizden yükseklik

Development

1047

516

Depolanma

Development aid

1051

517

Dere

Development finance institution

1048

2075
464

61
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518
518

Derecelendirilmiş
Derecelendirilmiştortullar
tortullar

Development
Developmentindicators
indicators

1049
1049

519
519

Derecik
Derecik

Dew
Dew

434
434

520
520

Derin
Derinsürüm
sürüm

Diffusion
Diffusion(nutrient)
(nutrient)

531
531

521
521

Destekleyici
Destekleyiciekosistem
ekosistemhizmetleri
hizmetleri

Dike
Dike

522
522

Destekleyici
Destekleyicisistemler
sistemler

Disaster
Disaster(hazard)
(hazard)

1616

523
523

Devaml
Devamlotlatma
otlatma

Disaster
Disastermanagement
management

2020

524
524

Devaml
Devamlrüzgarlar
rüzgarlar

Disaster
Disastermitigation
mitigation(disaster
(disasterrisk
risk
mitigation)
mitigation)

1717

525
525

Devaml
Devamlşeritler
şeritlerüzerinde
üzerindeekim
ekim

Disaster
Disasterrisk
risk

1919

526
526

Dş
Dşbükey
bükeyeğim
eğim

Disaster
Disasterrisk
riskmanagement
management(DRM)
(DRM)

1818

527
527

Dş
Dşpüskürük
püskürükkayalar
kayalar

Discharge
Discharge

528
528

Dşarda
Dşardakoruma
koruma
(ex
(exsitu
situconservation)
conservation)

Discharge
Discharge(rate
(rateofofflow)
flow)

529
529

Dşsal
Dşsalmaliyet
maliyet

Discharge
Dischargechannels
channels

530
530

Dşsallk
Dşsallk

Discontinuous
Discontinuousterraces
terraces

531
531

Difüzyon
Difüzyon
(besin
(besinmaddesi
maddesihareketi)
hareketi)

Disintegration
Disintegration

779
779

532
532

Diğer
Diğerağaçlk
ağaçlkalan
alan

Dispersion
Dispersion

484
484

533
533

Dikenli
Dikenlibitkiler
bitkiler

Dispersion
Dispersion(soil
(soildetachment)
detachment)

534
534

Dikenli
Dikenliçallk
çallk

Ditch
Ditchtype
typeterrace
terrace

1894
1894

535
535

Dikey
Dikeyteras
terasaralğ
aralğ

Diversion
Diversion

1643
1643

536
536

Dikili
Dikilitarm
tarmalan
alan

Diversion
Diversiondam
dam

1642
1642

537
537

Dikim
Dikim

Diversion
Diversionditch
ditch

1641
1641

538
538

Dikim
Dikimşoku
şoku

Diversion
Diversionditch
ditch(diversion
(diversionchannel)
channel)

399
399

539
539

Direnç
Direnç

Diversion
Diversionterrace
terrace

400
400

1650
1650

321
321
5757
322
322
1122
1122

2222
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540

Dirençli kaya

Diversity

398

541

Diri Örtü

DNA

542

542

DNA

Doline (sinkhole)

572

543

Doğa

Domestic water use

544

Doğal afet

Domesticated or cultivated species

746

545

Doğal bitki örtüsü

Domestication

745

546

Doğal çevre (doğal ortam)

Dominant species

218

547

Doğal düşman

Donor countries

576

548

Doğal ekosistem

Dormant season

2106

549

Doğal erozyon

Downstream effects

550

Doğal gençleşme

Drainage

43

551

Doğal gençleşme (orman)

Drainage

586

552

Doğal kaynak

Drainage area

589

553

Doğal kaynak tükenmesi

Drainage basin

587

554

Doğal kaynak yönetimi

Drainage channel (drain)

588

555

Doğal kaynaklarn geleneksel kullanm

Drainage system

590

556

Doğal kaynaklarn yerel kullanm

Drainage terrace (channel terrace)

591

557

Doğal meralar

Drip (drop)

491

558

Doğal orman

Drip irrigation

493

559

Doğal peyzaj

Driver

730

560

Doğal seleksiyon

Drought avoiding plants

1258

561

Doğal sermaye

Drought mitigation

1255

562

Doğal su kütlesi

Drought monitoring system (Turkey)

1256

563

Doğal tohumlama

Drought resistant plant

1251

1221

164
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564
564

Doğal
Doğaltoprak
toprak

Drought
Droughtrisk
riskmanagement
management

1257
1257

565
565

Doğal
Doğaltürtür

Dry
Dryfarming
farming

1266
1266

566
566

Doğal
Doğalvarlk
varlk

Dry
Dryforest
forest

1250
1250

567
567

Doğal
Doğalvejetasyon
vejetasyon

Dry
Dryhumid
humidland
land

1242
1242

568
568

Doğal
Doğalyaşl
yaşlormanlar
ormanlar

Dry
Drysand
sand

1264
1264

569
569

Doğal
Doğalzarar
zarar

Dry
Dryseason
season

1244
1244

570
570

Doğaya
Doğayayakn
yaknormanclk
ormanclk

Dry
Drystone
stonecheck
checkdam
dam

1263
1263

571
571

Doğay
Doğaykoruma
koruma

Dry
Drysub-humid
sub-humid

1245
1245

572
572

Dolin
Dolin(koyak)
(koyak)

Dry
Dryyear
year

1248
1248

573
573

Dolu
Dolu

Dry,
Dry,semi-dry,
semi-dry,dry
drysemi-humid
semi-humidlands
lands

1247
1247

574
574

Dolu
Dolusavak
savak(barajn
(barajndolu
dolusavağ)
savağ)

Dryland
Dryland(dry
(dryzone)
zone)

1235
1235

575
575

Don
Donzarar
zarar

Dryland
Drylandecosystem
ecosystemservices
services

1236
1236

576
576

Donör
Donörülkeler
ülkeler

Dryland
Drylandecosystems
ecosystems

1237
1237

577
577

Doruk
Doruk(zirve)
(zirve)

Dryland
Drylandfarming
farming

1261
1261

578
578

Doruk
Doruktürler
türler

Dryland
Drylandsystem
system

1239
1239

579
579

Doygunluk
Doygunluk(toprak)
(toprak)

Dune
Dunestabilization
stabilizationwith
withdead
deadmaterial
material

370
370

580
580

Doyma
Doymanoktas
noktas

Dune
Dunestabilization
stabilizationwith
withlive
live
material
material

368
368

581
581

Doymamş
Doymamşakm
akm

Duricrust
Duricrust

1670
1670

582
582

Döngü
Döngü

Dust
Dust

2036
2036

583
583

Dönüm
Dönüm(dekar)
(dekar)

Dust
Duststorm
storm

2037
2037

584
584

Dönüşümlü
Dönüşümlüekim
ekim

Dwarf
Dwarfshrubs
shrubs

377
377

585
585

Dönüşümlü
Dönüşümlüotlatma
otlatma

E Ehorizon
horizon

600
600

586
586

Drenaj
Drenaj

Early
Earlygrazing
grazing

701
701
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587

Drenaj havzas

Early warning system

702

588

Drenaj kanal (dren)

Earth dam (earthen dam)

589

Drenaj sahas

Eco-agriculture

638

590

Drenaj sistemi

Eco-labeling

618

591

Drenaj teras (hendek teras)

Ecological age

637

592

Durağan (stabil) alanlar

Ecological balance

625

593

Durağan (stabil) olmayan alanlar

Ecological carrying capacity

622

594

Durgun su

Ecological character

634

595

Dünya Bankas (DB)

Ecological crisis

635

596

Dünya Koruma Birliği (IUCN)

Ecological cycle

626

597

Dünya Sağlk Teşkilat (WHO)

Ecological economics

620

598

Düz arazi

Ecological footprint

621

599

Düzenleyici ekosistem hizmetleri

Ecological function

633

600

E horizonu

Ecological indicator

629

601

Edafik

Ecological security

630

602

Edafik faktörler

Ecological services (ecosystem services)

631

603

Edafoloji

Ecological succession

628

604

Efektif yağmur

Ecological tolerance (ecological potenz)

627

605

Efemeral bitki

Ecological unit

623

606

Eğim

Ecology

619

607

Eğim dikliği faktörü

Economic growth

639

608

Eğim uzunluğu faktörü

Economic life (project)

641

609

Eğime dik kark

Economic wealth

642

610

Eğime dik sürüm

Eco-region

624

1966
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611
611

Eğime
Eğimedik
diktarm
tarm

Ecosystem
Ecosystem

644
644

612
612

Eğimli
Eğimliteraslar
teraslar(aktc
(aktcteraslar)
teraslar)

Ecosystem
Ecosystemapproach
approach

662
662

613
613

Eğimsiz
Eğimsizteraslar
teraslar

Ecosystem
Ecosystemassessment
assessment

648
648

614
614

Ekilebilir
Ekilebiliralanlar
alanlar

Ecosystem
Ecosystemboundary
boundary

655
655

615
615

Ekim
Ekimnöbeti
nöbeti

Ecosystem
Ecosystemchange
change

649
649

616
616

Ekim
Ekimsistemi
sistemi

Ecosystem
Ecosystemdiversity
diversity

646
646

617
617

Ekin
Ekin(mahsul)
(mahsul)

Ecosystem
Ecosystemgoods
goods

660
660

618
618

Eko-etiketleme
Eko-etiketleme

Ecosystem
Ecosystemhealth
health

654
654

619
619

Ekoloji
Ekoloji

Ecosystem
Ecosystemmanagement
management

663
663

620
620

Ekolojik
Ekolojikekonomi
ekonomi

Ecosystem
Ecosystemprocess
process

658
658

621
621

Ekolojik
Ekolojikayak
ayakiziizi

Ecosystem
Ecosystemproductivity
productivity

661
661

622
622

Ekolojik
Ekolojikbarndrma
barndrmakapasitesi
kapasitesi

Ecosystem
Ecosystemprovisioning
provisioningservices
services

659
659

623
623

Ekolojik
Ekolojikbirim
birim

Ecosystem
Ecosystemrehabilitation
rehabilitation

652
652

624
624

Ekolojik
Ekolojikbölge
bölge

Ecosystem
Ecosystemrestoration
restoration

653
653

625
625

Ekolojik
Ekolojikdenge
denge

Ecosystem
Ecosystemservices
services

650
650

626
626

Ekolojik
Ekolojikdöngü
döngü

Ecosystem
Ecosystemstability
stability(ecosystem
(ecosystem
robustness)
robustness)

647
647

627
627

Ekolojik
Ekolojikesneklik
esneklik

Ecosystem
Ecosystemsustainability
sustainability

657
657

628
628

Ekolojik
Ekolojikgelişim
gelişim(ekolojik
(ekolojiksüksesyon)
süksesyon)

Ecotone
Ecotone

665
665

629
629

Ekolojik
Ekolojikgösterge
gösterge

Ecotype
Ecotype

664
664

630
630

Ekolojik
Ekolojikgüvenlik
güvenlik

Ecozone
Ecozone

636
636

631
631

Ekolojik
Ekolojikhizmetler
hizmetler

Ectotrophic
Ectotrophicmycorrhiza
mycorrhiza

666
666

632
632

Ekolojik
Ekolojikhizmetler
hizmetleriçin
içinödemeler
ödemeler(EHÖ)
(EHÖ)

Edaphic
Edaphic

601
601

633
633

Ekolojik
Ekolojikişlev
işlev

Edaphic
Edaphicclimax
climax

1994
1994
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634

Ekolojik karakter

Edaphic factors

602

635

Ekolojik kriz

Edaphology

603

636

Ekolojik kuşak

Edaphons

637

Ekolojik ömür

Effective precipitation

740

638

Ekolojik tarm

Effective rainfall

604

639

Ekonomik büyüme

Effectiveness

731

640

Ekonomik İşbirliği ve Kalknma Teşkilat
(OECD)

Efficiency

741

641

Ekonomik ömür (proje)

Effusive rocks

527

642

Ekonomik refah

Elevation

515

643

Ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkeler

Elevation

1586

644

Ekosistem

Eluviations

1172

645

Ekosistem bozulumu

Emergency spillway

2217

646

Ekosistem çeşitliliği

Emission

647

Ekosistem dayankllğ (ekosistem stabilitesi)

Endangered species

648

Ekosistem değerlendirme

Endemic (in ecology)

678

649

Ekosistem değişimi

Endemism

679

650

Ekosistem hizmetleri

Endotrophic mycorrhiza

680

651

Ekosistem hizmetleri bozulumu

Energy

684

652

Ekosistem rehabilitasyonu

Energy efficiency

683

653

Ekosistem restorasyonu

Energy obtained from renewable
resources

2225

654

Ekosistem sağlğ

Enhanced Vegetation Index (EVI)

821

655

Ekosistem snr

Enrichment ratio

656

Ekosistem sürdürülebilir kullanm

Environment

2009

671
1405

2291
401
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657
657

Ekosistem
Ekosistemsürdürülebilirliği
sürdürülebilirliği

Environment
Environment

1499
1499

658
658

Ekosistem
Ekosistemsüreci
süreci

Environmental
Environmentalconscious
conscious

403
403

659
659

Ekosistem
Ekosistemtedarik
tedarikhizmetleri
hizmetleri

Environmental
Environmentalcosts
costs

419
419

660
660

Ekosistem
Ekosistemürünleri
ürünleri

Environmental
Environmentalcycle
cycle

415
415

661
661

Ekosistem
Ekosistemverimliliği
verimliliği

Environmental
Environmentaldegradation
degradation

413
413

662
662

Ekosistem
Ekosistemyaklaşm
yaklaşm

Environmental
Environmentaleducation
education

405
405

663
663

Ekosistem
Ekosistemyönetimi
yönetimi

Environmental
Environmentalethics
ethics

402
402

664
664

Ekotip
Ekotip

Environmental
Environmentalimpact
impactassessment
assessment

416
416

665
665

Ekoton
Ekoton

Environmental
Environmentalindicator
indicator

417
417

666
666

Ektotrofik
Ektotrofikmikoriza
mikoriza

Environmental
Environmentaljustice
justice

412
412

667
667

Ekzotik
Ekzotik(yabanc)
(yabanc)

Environmental
Environmentallaw
law

406
406

668
668

Ekzotik
Ekzotiktürtür

Environmental
Environmentalmanagement
management

410
410

669
669

Emek
Emekyoğun
yoğunteknoloji
teknoloji

Environmental
Environmentalmanagement
management

421
421

670
670

Emici
Emiciteras
teras(emdirici
(emdiriciteras)
teras)

Environmental
Environmentalmonitoring
monitoring

418
418

671
671

Emisyon
Emisyon(salm)
(salm)

Environmental
Environmentalpollution
pollution

407
407

672
672

EnEnazazdüzeyde
düzeydetoprak
toprakişlemeli
işlemelitarm
tarm

Environmental
Environmentalproblems
problems

409
409

673
673

EnEnazazgelişmiş
gelişmişülkeler
ülkeler

Environmental
Environmentalprotection
protection

408
408

674
674

EnEnbüyük
büyükmümkün
mümkünyağş
yağş

Environmental
Environmentalrefugees
refugees

420
420

675
675

EnEndüşük
düşüknispi
nispinem
nem

Environmental
Environmentalvalue
value

414
414

676
676

EnEniyiiyiuygulamalar
uygulamalar

Environmentally
Environmentallyfriendly
friendlytechnique
technique

404
404

677
677

EnEnyüksek
yükseksürdürülebilir
sürdürülebilirüretim
üretim

Environmentally
Environmentallysound
soundmanagement
management

411
411

678
678

Endemik
Endemik(ekolojide)
(ekolojide)

Enzyme
Enzyme

699
699

679
679

Endemizm
Endemizm

Ephemeral
Ephemeralplant
plant

605
605

680
680

Endotrofik
Endotrofikmikoriza
mikoriza

Ephemeral
Ephemeralstream
stream(dry
(drycreek)
creek)

1262
1262
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681

Endüstri bitkileri

Equilibrium profile

512

682

Endüstriyel ağaçlandrma

Equity

886

683

Enerji verimliliği

Erodibility

705

684

Enerji

Erodible

175

685

Engebeli arazi (dalgal arazi)

Erosion

703

686

Enine slah

Erosion agent (erosive agent)

712

687

Enine yap

Erosion and flood control measures

716

688

Entansif tarm

Erosion caused by irrigation

689

Entegre alan yönetimi (EAY)

Erosion class (soil erosion class)

715

690

Entegre ekosistem izleme

Erosion control

707

691

Entegre finans stratejisi (EFS)

Erosion index (EI)

706

692

Entegre koruma ve kalknma projesi

Erosion period

704

693

Entegre mücadele

Erosion plot

713

694

Entegre nehir havzas yönetimi (ENHY)

Erosion sensitive (erodible) soil)

718

695

Entegre su kaynaklar yönetimi (ESKY)

Erosion severity (erosion intensity,
erosion rate)

714

696

Entegre ürün yönetimi
(entegre tarmsal ürün yönetimi)

Erosion slope length

711

697

Entegre yatrm çerçevesi

Erosion surface

717

698

Envanter

Erosivity

176

699

Enzim

Ethno-ecology

742

700

Ergime noktas

Eutrophication

1532

701

Erken otlatma

Evaluation

498

702

Erken uyar sistemi

Evaporation

347

703

Erozyon

Evaporation

743

1775
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704
704

Erozyon
Erozyondönemi
dönemi(erozyon
(erozyonperiyodu)
periyodu)

Evaporation
Evaporationpotential
potential(evaporative
(evaporative
capacity)
capacity)

349
349

705
705

Erozyon
Erozyonduyarllğ
duyarllğ

Evapotranspiration
Evapotranspiration

350
350

706
706

Erozyon
Erozyonendeksi
endeksi(EE)
(EE)

Evapotranspiration
Evapotranspiration

744
744

707
707

Erozyon
Erozyonkontrolü
kontrolü

Evergreen
Evergreenplant
plant

489
489

708
708

Erozyon
Erozyonkontrolü
kontrolüiçin
içinidari
idariönlemler
önlemler

Evergreen
Evergreenplant
plant

924
924

709
709

Erozyon
Erozyonkontrolü
kontrolüiçin
içinkültürel
kültürelönlemler
önlemler

Evolution
Evolution

747
747

710
710

Erozyon
Erozyonkontrolü
kontrolüiçin
içinmekanik
mekanikönlemler
önlemler

Excessive
Excessivedrainage
drainage

178
178

711
711

Erozyon
Erozyonmeyil
meyiluzunluğu
uzunluğu

Exchangeable
Exchangeablesodium
sodiumpercentage
percentage(ESP)
(ESP)

499
499

712
712

Erozyon
Erozyonoluşturucu
oluşturucu(erozyon
(erozyonyapc)
yapc)

Executing
Executingagency
agency

963
963

713
713

Erozyon
Erozyonpilotu
pilotu

Exhaustive
Exhaustivefarming
farming

182
182

714
714

Erozyon
Erozyonşiddeti
şiddeti(erozyon
(erozyonderecesi)
derecesi)

Exhaustive
Exhaustivefarming
farming

1711
1711

715
715

Erozyon
Erozyonsnf
snf

Existence
Existencevalue
value

2131
2131

716
716

Erozyon
Erozyonveveselselkontrolü
kontrolüönlemleri
önlemleri

Exotic
Exotic

667
667

717
717

Erozyon
Erozyonyüzeyi
yüzeyi

Exotic
Exoticspecies
species

668
668

718
718

Erozyona
Erozyonakarş
karşduyarl
duyarl(kolay
(kolayaşnabilir)
aşnabilir)
toprak
toprak

Expected
Expectedresults
results

225
225

719
719

Erozyonu
Erozyonubaşlatacak
başlatacakminimum
minimumçarpma
çarpmahz
hz

Expert
Expertknowledge
knowledge

720
720

Erozyonu
Erozyonubaşlatacak
başlatacakminimum
minimumrüzgar
rüzgarveya
veyasusu
hz
hz

Ex-situ
Ex-situconservation
conservation

528
528

721
721

Esneklik
Esneklik(elastikiyet)
(elastikiyet)

Ex-situ
Ex-situconservation
conservation

748
748

722
722

EşEşbasnç
basnçeğrileri
eğrileri

External
Externalcost
cost

529
529

723
723

EşEşscaklk
scaklkeğrisi
eğrisi

Externality
Externality

530
530

724
724

EşEştuzluluk
tuzlulukeğrileri
eğrileri

Extinct
Extinctspecies
species

2268
2268

725
725

EşEşyağş
yağşeğrileri
eğrileri

Extinction
Extinction

1406
1406

2110
2110
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726

Eş yükselti eğrileri

Extreme values

2081

727

Eşgüdüm (koordinasyon)

Extrusive rocks

1584

728

Eşik

Facilitation Committee (FC)

1171

729

Eşik değer (ekosistemler için)

Fallow

1397

730

Etken

Famine

1143

731

Etkenlik

Farm

433

732

Etki

Farmer

432

733

Etki değerlendirmesi

Farming system

431

734

Etki göstergesi

Farmland

1860

735

Etki yatrm

Farmland encroachment

1861

736

Etkilenen alanlar

Fast growing tree species

946

737

Etkilenen ekosistemler

Fauna

755

738

Etkilenen taraf devletler

Feldspathoides

759

739

Etkilenen ülkeler

Feral species

2156

740

Etkili yağş (etkin yağş)

Fertile

2140

741

Etkinlik

Fertilization

874

742

Etno-ekoloji

Fertilizer (fertiliser)

872

743

Evaporasyon

Fertilizer requirement

873

744

Evapotranspirasyon

Fibrous root system

745

Evcilleştirme

Field capacity

746

Evcilleştirilmiş (kültüre alnmş) türler

Field capacity (field moisture capacity)

1862

747

Evrim

Field strip cropping

1863

748

Ex-situ koruma

Field survey (land survey)

749

Eylem plan

Field terrace

1634
132

128
1864
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750
750

Eylem
Eylemplanlarnn
planlarnnBMÇM
BMÇMstratejisi
stratejisiileile
uyumlaştrlmas
uyumlaştrlmasiçin
içinklavuz
klavuz

Finance
Finance

764
764

751
751

Faaliyet
Faaliyet

Financial
Financialcommitment
commitment

766
766

752
752

Fakirlik
Fakirlik(yoksulluk)
(yoksulluk)

Fine
Fineclay
clay

994
994

753
753

Farkndalğ
Farkndalğarttrma
arttrma(bilinçlendirme)
(bilinçlendirme)

Fine
Finesand
sand

995
995

754
754

Farkndalk
Farkndalk

Fine
Finetexture
texture

993
993

755
755

Fauna
Fauna

Fire
Firehazard
hazard

2181
2181

756
756

Faydal
Faydalnem
nem

Fire
Firerisk
risk

2180
2180

757
757

Faydal
Faydalolmayan
olmayanrutubet
rutubet
(faydal
(faydalolmayan
olmayansu)
su)

Flagship
Flagshipspecies
species(flag
(flagspecies)
species)

223
223

758
758

Faydal
Faydaltarla
tarlakapasitesi
kapasitesi
(faydal
(faydalsusututma
tutmakapasitesi)
kapasitesi)

Flash
Flashflood
flood

107
107

759
759

Feldispat
Feldispat

Floccules
Floccules

1938
1938

760
760

Fenoloji
Fenoloji

Flood
Flood

1658
1658

761
761

Fenotip
Fenotip

Flood
Flood

1873
1873

762
762

Fidan
Fidandikim
dikimteraslar
teraslar

Flood
Floodcontrol
control

1876
1876

763
763

Filiz
Filiz(sürgün)
(sürgün)

Flood
Flooddamage
damage(flood
(floodlosses)
losses)

1880
1880

764
764

Finans
Finans

Flood
Floodfrequency
frequency

1879
1879

765
765

Finans
Finanskaynağ
kaynağ

Flood
Floodgully
gully

1661
1661

766
766

Finansal
Finansaltaahhüt
taahhüt

Flood
Floodirrigation
irrigation

1872
1872

767
767

Finansman
Finansmantipi
tipi(finansman
(finansmançeşidi)
çeşidi)

Flood
Floodirrigation
irrigation

1878
1878

768
768

Finansör
Finansörkurum
kurum

Flood
Floodpeak
peak

1881
1881

769
769

Frn
Frnkurusu
kurusutoprak
toprak

Flood
Floodplain
plain

1877
1877

770
770

Frsat
Frsatmaliyeti
maliyeti

Flood
Floodrunoff
runoff

1874
1874

771
771

Frsatç
Frsatçtürler
türler

Flood
Floodvolume
volume

1875
1875
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772

Frtna

Flood water retarding structure

1659

773

Fito-coğrafik bölge

Flood water retarding wall

1660

774

Fitocoğrafya

Flora

775

Fitososyoloji

Flow regime

776

Fiziki ayrşma

Flower

428

777

Fiziki ufalanma

Fluvial erosion

787

778

Fiziksel aşnma (korozyon)

Fluvial sediment

779

Fiziksel ayrşma

Flysch

780

Fiziksel kuraklk

Focal point

1426

781

Fiziksel önlem

Fodder

2218

782

Fiziksel özellikler (toprak)

Fodder plants

2219

783

Fizyoloji

Food

844

784

Fizyolojik kuraklk

Food chain

231

785

Fliş

Food insecurity

847

786

Flora

Food security (food safety)

846

787

Flüvyal aşnma

Food web

228

788

Fonksiyonel çeşitlilik
(işlevsel çeşitlilik)

Foredune (head dune)

1525

789

Fosfat kayas

Forest

1447

790

Fosil yakt

Forest biodiversity

1451

791

Fotogrametri

Forest biome

1452

792

Fotosentez

Forest degradation

1453

793

Funda (garig)

Forest ecology

1455

794

Fundalk arazi

Forest ecosystem

1456

786
59

52
785
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795
795

GGhorizonu
horizonu(gley
(gleyhorizonu)
horizonu)

Forest
Forestfires
firessensitivity
sensitivitydegree
degree

1470
1470

796
796

Gabyon
Gabyon

Forest
Forestfragmentation
fragmentation

1464
1464

797
797

Galeri
Galeriorman
orman

Forest
Forestfunction
function

1457
1457

798
798

Garig
Garig

Forest
Foresthydrology
hydrology

1458
1458

799
799

Geçerlilik
Geçerlilik

Forest
Forestimprovement
improvement

1462
1462

800
800

Geçim
Geçimekonomisi
ekonomisi

Forest
Forestland
land(forest
(forestarea)
area)

1449
1449

801
801

Geçime
Geçimeyönelik
yönelikürün
ürün

Forest
Forestline,
line,timberline
timberline

1471
1471

802
802

Geçimlik
Geçimliktarm
tarm

Forest
Forestmanagement
management

1450
1450

803
803

Geçirgen
Geçirgenkaya
kayasedde
sedde

Forest
Forestmanagement
management

1473
1473

804
804

Geçirgen
Geçirgenperde
perde

Forest
Forestopenings
openings

1459
1459

805
805

Geçirgenlik
Geçirgenlik

Forest
Forestplantation
plantation

1448
1448

806
806

Geçirgenlik
Geçirgenlikkatsays
katsays

Forest
Forestproduct
product

1468
1468

807
807

Geçirgensiz
Geçirgensiztoprak
toprak

Forest
Forestpropagation
propagationmaterial
material

1472
1472

808
808

Geçirimsiz
Geçirimsiz

Forest
Forestspecies
species

1467
1467

809
809

Geçirimsiz
Geçirimsizformasyon
formasyon

Forest
Forestsystems
systems

1465
1465

810
810

Geçiş
Geçişiklimi
iklimi

Forest
Foresttype
type

1466
1466

811
811

Geçiş
Geçişkuşağ
kuşağ

Forestry
Forestry

1474
1474

812
812

Geçiş
Geçişsular
sular

Formulation
Formulationofofananaligned
alignednational
nationalaction
action 2108
2108
plan
plan

813
813

Geleneksel
Gelenekselbilgi
bilgi

Forward
Forwardsloping
slopingbench
benchterrace
terrace

814
814

Geleneksel
Gelenekselekolojik
ekolojikbilgi
bilgi

Fossil
Fossilfuel
fuel

815
815

Gelir
Gelir

Fragile
Fragileareas
areas

1127
1127

816
816

Gelir
Gelirgetirici
getiricifaaliyet
faaliyet

Framework
Framework

396
396

817
817

Gelişme
Gelişme

Free-range
Free-rangegrazing
grazing(uncontrolled
(uncontrolledgrazing)
grazing) 1668
1668

1527
1527
790
790
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818

Gelişmekte olan ülkeler

Freshwater

1884

819

Gelişmiş taraf ülkeler
(gelişmiş taraf devletler)

Freshwater ecosystems

1885

820

Gelişmiş ülkeler

Freshwater swamp forest (flooded forest,
inundated forest)

1728

821

Geliştirilmiş vejetasyon indeksi (GVE)

Frost damage

822

Gen

Fuelwood

823

Gen ekolojisi

Fugitive species

771

824

Gen rezervleri

Functional diversity

788

825

Genç topraklar

Funding Organization

768

826

Gençleştirme

Fungi

1311

827

Gençlik bakm

Furrow

1084

828

Genetik çeşitlilik

G horizon (gley horizon)

795

829

Genetik erozyon

Gabion (stone mattress)

796

830

Genetik kaynaklar

Gallery forest (riparian forest)

797

831

Genetik kaynaklar sağlayan ülke

Garrique (phrygana)

798

832

Genetik kaynaklarn menşe ülkesi

Garrique

793

833

Genetik kirlenme

Gene

822

834

Genetik materyal

Gene ecology

823

835

Genetik yaps değiştirilmiş organizma (GDO)

Gene reserves

824

836

Geniş kanall teras

Genetic diversity

828

837

Geniş tabanl teras

Genetic erosion

829

838

Geniş yaprakl ağaçlar

Genetic material

834

839

Genotip

Genetic pollution

833

840

Geri dönülmez değişimler

Genetic resources

830

575
2168
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841
841

Geri
Geridönüşüm
dönüşüm

Genetically
Geneticallymodified
modifiedorganism
organism(GMO)
(GMO)

835
835

842
842

Geriye
Geriyedoğru
doğruerozyon
erozyon

Genotype
Genotype

839
839

843
843

Gevşek
Gevşekkaya
kayasedde
sedde

Geographic
Geographicarea
area

373
373

844
844

Gda
Gda

Geographic
Geographicinformation
informationsystem
system(GIS)
(GIS)

374
374

845
845

Gda
Gdadöngüsü
döngüsü

Geographic
Geographiczone
zone

375
375

846
846

Gda
Gdagüvenliği
güvenliği

Geologic
Geologichazards
hazards(geological
(geologicalthreats)
threats)

1025
1025

847
847

Gda
Gdagüvensizliği
güvensizliği

Geological
Geologicalerosion
erosion(natural
(naturalerosion)
erosion)

1023
1023

848
848

Girdi
Girdi

Geological
Geologicalmaterial
material

1024
1024

849
849

Girişim
Girişim

Geological
Geologicaltime
time

1026
1026

850
850

Gley
Gleytoprak
toprak

Geology
Geology

1022
1022

851
851

Gleyleşme
Gleyleşme

Geomorphology
Geomorphology

1027
1027

852
852

Gnays
Gnays

Geophysics
Geophysics

1021
1021

853
853

Göç
Göç

Geosystem
Geosystem

1028
1028

854
854

Göçebe
Göçebe(göçer)
(göçer)

Germination
Germination

436
436

855
855

Göçebe
Göçebetarm
tarm

Glacier
Glacier

353
353

856
856

Göl
Göl

Glacier
Glaciererosion
erosion

354
354

857
857

Göl
Göldepolar
depolar

Gley
Gleysoil
soil

850
850

858
858

Gölge
Gölgebitkileri
bitkileri

Gleying
Gleying(gleization)
(gleization)

851
851

859
859

Gömülü
Gömülütoprak
toprak

Global
Globalassessment
assessmentofofhuman
humaninduced
inducedsoil
soil 1001
1001
degradation
degradationproject
project(GLASOD)
(GLASOD)

860
860

Görülmüş
Görülmüşmaksimum
maksimumtaşkn
taşkn

Global
GlobalAssessment
AssessmentofofSoil
SoilDegradation
Degradation
(GLASOD)
(GLASOD)

1972
1972

861
861

Gösterge
Gösterge

Global
GlobalEnvironment
EnvironmentFacility
Facility(GEF)
(GEF)

1279
1279

862
862

Gösterge
Göstergebitkiler
bitkiler
(indikatör
(indikatörbitkiler)
bitkiler)

Global
Globalhydrological
hydrologicalcycle
cycle

1280
1280
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863

Gösterge tür

Global Land Degradation Information
System (GLADIS)

1278

864

Gözenek (bitki için)

Global Mechanism (GM)

1283

865

Gözeneklilik (toprak için)

Global Resources Information Database
(GRID)

1282

866

Gözlemci

Global scale

1284

867

Gradoni tipi teras

Global Strategy for Plant
Conservation (GSPP)

868

Granit

Global Taxonomy Initiative

1285

869

Granül

Global warming

1281

870

Granüler yap

Globalization

1286

871

Gri çöl topraklar

Gneiss

872

Gübre

Good agricultural practices

1014

873

Gübre isteği

Good practices

1015

874

Gübreleme

Gorge

318

875

Gündem 21

Graded sediments

518

876

Güneşlenme

Graded terrace

877

Güney Afrika Kalknma Topluluğu (GAKT)

Graded terraces (draining terraces)

612

878

Habitat (özel yaşam ortam)

Grade-stabilizing structure
(check dam)

961

879

Habitat bozulmas (habitat degredasyonu)

Gradoni terrace

867

880

Habitat kayb

Gradoni terrace with channel

881

Habitat parçalanmas (bölünmesi)

Grafting (plant)

167

882

Habitat restorasyonu

Granite

868

883

Hacm yoğunluğu

Grant

926

884

Hafif erozyon

Granular disintegration

270

852

1346

1060

1836

- 385
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885
885

Hafif
Hafiftoprak
toprak

Granular
Granularstructure
structure

870
870

886
886

Hakkaniyet
Hakkaniyet

Granular
Granulartexture
texture

887
887

Halofil
Halofil

Granule
Granule

888
888

Halofit
Halofit

Grass
Grass(hay)
(hay)

1500
1500

889
889

Halojen
Halojen

Grass
Grasssteppe
steppe

394
394

890
890

Halomorfik
Halomorfiktopraklar
topraklar

Grassed
Grassedwaterway
waterway

891
891

Ham
Hamhumus
humus

Gravel
Gravel

892
892

Hammadde
Hammadde

Gravitational
Gravitationalwater
water

2235
2235

893
893

Hareketli
Hareketlikumullar
kumullar

Gravity
Gravityerosion
erosion

2234
2234

894
894

Harita
Harita

Gravity
Gravityirrigation
irrigation

371
371

895
895

Harita
Haritaölçek
ölçeksnflandrmas
snflandrmas

Gray
Graybrown
brownpodzolic
podzolicsoil
soil

326
326

896
896

Hassas
Hassasalan
alan

Gray
Grayforest
forestsoil,
soil,gray
graywood
woodsoil
soil

327
327

897
897

Hassas
Hassasbölge
bölge(sulak
(sulakalan)
alan)

Grazing
Grazingcapacity
capacity

1505
1505

898
898

Hassas
Hassaskurak
kurakalan
alan

Grazing
Grazingintensity
intensity

1509
1509

899
899

Hassas
Hassassusualan
alan

Grazing
Grazingperiod
period

1507
1507

900
900

Hassas
Hassastürler
türler

Grazing
Grazingplan
plan

1508
1508

901
901

Hava
Havabasnc
basnc

Grazing
Grazingright
right

1504
1504

902
902

Hava
Havafotoğraf
fotoğraf

Grazing
Grazingseason
season

1506
1506

903
903

Hava
Havakirliliği
kirliliği

Green
Greenareas
areas

2250
2250

904
904

Havadan
Havadanetüd
etüd

Green
Greenbelt
belt

2256
2256

905
905

Havza
Havza(su
(suhavzas)
havzas)

Green
Greenbelt
beltafforestation
afforestation

2257
2257

906
906

Havza
Havzabozulumu
bozulumu(havza
(havzadegredasyonu)
degredasyonu)

Green
Greeneconomy
economy

2253
2253

907
907

Havza
Havzadrenaj
drenajyoğunluğu
yoğunluğu

Green
GreenGross
GrossDomestic
DomesticProduct
Product(GGDP)
(GGDP)

908
908

Havza
Havzaslah
slah(havza
(havzarehabilitasyonu)
rehabilitasyonu)

Green
Greengrowth
growth

1835
1835
869
869

1510
1510
378
378

345
345
2251
2251
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909

Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin
Geliştirilmesi Projesi (HIDS).

Green manure

2254

910

Havza koruma eylem plan

Green manuring

2249

911

Havza master plan

Green manuring crops

2255

912

Havza yönetim kurulu

Green revolution

2252

913

Havza yönetim plan

Greenhouse effect

1665

914

Havza yönetimi

Greenhouse gas

1666

915

Hayat dönemi

Greenness

2258

916

Hayat standard

Grey desert soils

871

917

Hayvanclk

Gross erosion

344

918

Hazrlkl olma

Ground water

1817

919

Hazne (rezervuar)

Ground water level

1819

920

Hedef

Groundwater recharge and discharge

2232

921

Hedef grup

Groundwater reservoir

2233

922

Hektar

Ground-water runoff

2231

923

Hendek teraslar

Growing period

924

Herdemyeşil bitki

Growing site (growing environment)

925

Heyelan

Growth (in plants)

360

926

Hibe

Growth ring

362

927

Hidrasyon

Guidelines for Afforestation and
Rehabilitation Works in Arid and Semiarid lands

1246

928

Hidrofit

Gully

1512

929

Hidrograf

Gully check dam

1517

930

Hidrojeoloji haritas

Gully check dam (gully plug)

1518

361
2259

- 387
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931
931

Hidrolik
Hidrolikdenge
denge

Gully
Gullyerosion
erosion

1515
1515

932
932

Hidrolik
Hidroliketki
etki

Gully
Gullyerosion
erosion

1662
1662

933
933

Hidrolik
Hidrolikfaaliyet
faaliyet

Gully
Gullyplanting
planting

1514
1514

934
934

Hidrolik
Hidrolikiletkenlik
iletkenlik

Gully
Gullyrehabilitation
rehabilitation

1516
1516

935
935

Hidroloji
Hidroloji

Gypsic
Gypsichorizon
horizon

1029
1029

936
936

Hidrolojik
Hidrolojikdöngü
döngü

Gypsum
Gypsum

937
937

Hidrolojik
Hidrolojikkuraklk
kuraklk

Habitat
Habitat

2202
2202

938
938

Hidrolojik
Hidrolojiktoprak
toprakgrubu
grubu

Habitat
Habitat

878
878

939
939

Hidromorfik
Hidromorfiktopraklar
topraklar

Habitat
Habitatdegradation
degradation

879
879

940
940

Hidroskopik
Hidroskopiknem
nem

Habitat
Habitatfragmentation
fragmentation

881
881

941
941

Higrometre
Higrometre

Habitat
Habitatloss
loss

880
880

942
942

Hinterlant
Hinterlant(arka
(arkabölge)
bölge)

Habitat
Habitatrestoration
restoration

882
882

943
943

Hiper-kurak
Hiper-kurakalan
alan(çok
(çokkurak
kurakalan)
alan)

Hail
Hail

573
573

944
944

Hipsografik
Hipsografikeğri
eğri

Half
Halfbog
bogsoil
soil

2194
2194

945
945

Hzlandrlmş
Hzlandrlmşerozyon
erozyon

Half
Halfbrush
brush

2195
2195

946
946

Hzl
Hzlgelişen
gelişenağaç
ağaçtürleri
türleri

Halogen
Halogen

889
889

947
947

Hizmet
Hizmet

Halophile
Halophile

887
887

948
948

Horizon
Horizon

Halophile
Halophile

2054
2054

949
949

Horizon
Horizontoprak
toprak

Halophyte
Halophyte

888
888

950
950

Hormon
Hormon

Hardpan
Hardpan

1820
1820

951
951

Hortum
Hortum(Kasrga)
(Kasrga)

Hardpan
Hardpan(duripan)
(duripan)

1671
1671

952
952

Humus
Humus

Hay
Hay

1265
1265

953
953

Hücre
Hücre

Headwater
Headwater

1729
1729

954
954

Hükümet
Hükümetdş
dşkuruluşlar
kuruluşlar(STK)
(STK)

Headwater
Headwatererosion
erosion

1513
1513

7171
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955

Ilman iklim

Heat index

1678

956

Ilman kuşak

Heathland

794

957

Irk

Heavy grazing

39

958

Irmak boyunda yer alan

Heavy metals

38

959

Islah edilmiş arazi

Heavy soil

40

960

Islah edilmiş toprak (yenilenmiş toprak)

Hectare

961

Islah sekisi (meyil düzenleyici seki)

Herbaceous plants

1511

962

İbreli orman ağaçlar

Herbicides

1502

963

İcrac kuruluş (uygulamac kuruluş)

Heredity

1044

964

İç göç

Heterogeneous agricultural area

1086

965

İç kumul

High forest

1192

966

İç su sistemleri

Highland pastoralism

2214

967

İç sular

Highland pasture users

2215

968

İdari birim

Highland pastures

2213

969

İğne yaprakl ormanlar

Highlands

2277

970

İkame gösterge

Hill

1905

971

İki yllk bitki

Hinterland

942

972

İkili resmi kalknma yardm (IRKY)

Holistic approach

356

973

İkincil (sekonder) kaya

Holomorphic soils

890

974

İkincil (sekonder) tür

Horizon

948

975

İkincil orman

Horizon soil

949

976

İkincil vejetasyon (ikincil bitki örtüsü)

Hormone

950

977

İklim

Hotspot (biological diversity related)

922

1675

- 389
- 389- -

978
978

İklim
İklimbölgeleri
bölgeleri

Hotspot
Hotspot(pollution
(pollutionrelated)
related)

1676
1676

979
979

İklim
İklimdeğişikliği
değişikliği

Human
Humandevelopment
developmentindex
index

1000
1000

980
980

İklim
İklimDeğişikliği
DeğişikliğiÇerçeve
ÇerçeveSözleşmesi
Sözleşmesi
(BMİDÇS)
(BMİDÇS)

Human
Humanecology
ecology

981
981

İklim
İklimdeğişikliğine
değişikliğineuyum
uyum(adaptasyon)
(adaptasyon)

Humid
Humid

1404
1404

982
982

İklim
İklimdeğişikliğinin
değişikliğininetkilerinin
etkilerininazaltlmas
azaltlmas
(iklim
(iklimdeğişikliği
değişikliğimitigasyonu)
mitigasyonu)

Humus
Humus

952
952

983
983

İklim
İklimdeğişkenliği
değişkenliği

Hunting
Huntingand
andwildlife
wildlifemanagement
management

187
187

984
984

İklim
İklimdeğişlikçiğinin
değişlikçiğininolumsuz
olumsuzetkileri
etkileri

Hybrid
Hybrid

985
985

İklim
İklimekstremleri
ekstremleri

Hydration
Hydration

927
927

986
986

İklim
İklimelemanlar
elemanlar

Hydraulic
Hydraulicaction
action

933
933

987
987

İklim
İklimrejimi
rejimi

Hydraulic
Hydraulicbalance
balance

931
931

988
988

İklim
İklimsistemi
sistemi

Hydraulic
Hydraulicconductivity
conductivity

934
934

989
989

İklim
İklimyl
yl

Hydraulic
Hydrauliccycle
cycle(water
(watercycle)
cycle)

936
936

990
990

İletişim
İletişimstratejisi
stratejisi

Hydraulic
Hydraulicimpact
impact

932
932

991
991

İlkİlksüksesyon
süksesyontürleri
türleri(öncü
(öncüsüksesyon
süksesyontürleri)
türleri)

Hydrogeology
Hydrogeologymap
map

930
930

992
992

İmar-ihya
İmar-ihya

Hydrograph
Hydrograph

929
929

993
993

İnce
İncebünye
bünye

Hydrologic
Hydrologicsoil
soilgroup
group

938
938

994
994

İnce
İncekilkil

Hydrological
Hydrologicaldrought
drought

937
937

995
995

İnce
İncekum
kum

Hydrology
Hydrology

935
935

996
996

İnfiltrasyon
İnfiltrasyonoran
oran

Hydrometer
Hydrometer

941
941

997
997

İnorganik
İnorganik

Hydromorphic
Hydromorphicsoils
soils

939
939

998
998

İnsan
İnsanekolojisi
ekolojisi

Hydrophyte
Hydrophyte

928
928

999
999

İnsan
İnsanetkisi
etkisi

Hydroscopic
Hydroscopicmoisture
moisture

940
940

Hyper
Hyperarid
arid

442
442

1000
1000 İnsan
İnsangelişme
gelişmeendeksi
endeksi

998
998

1323
1323
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1001

İnsan kaynakl toprak bozulumunun küresel
değerlendirilmesi projesi (GLASOD)

Hyper arid land (hyper arid environment)

943

1002

İnsan ve Biyosfer Program (IBP)

Hypsographic curve

944

1003

İn-situ koşullar

Igneous rock (volcanic rock)

2148

1004

İntersepsiyon

Immature soil

1435

1005

İntersepsiyon kapasitesi (suyun bitki
tarafndan alkonulma kapasitesi)

Impact

732

1006

İntrazonal toprak

Impact assessment

733

1007

İskelet toprak

Impact indicator

734

1008

İsoyet

Impact investment

735

1009

İşçi

Impact resistance

219

1010

İşçi yoğun (emek yoğun)

Impermeable soil

807

1011

İşlenmemiş toprak (bakir toprak)

Impermeable soil

1801

1012

İşlevsel amaçlar (operasyonel amaçlar)

Impervious

808

1013

İstilac tür

Improved land

959

1014

İyi tarm uygulamalar

Improvement

992

1015

İyi uygulamalar

In situ conservation

2243

1016

İyon

Inbreeding (self pollination)

1116

1017

İyon değişimi (baz değişimi)

Incentive

1926

1018

İzleme

Incipient erosion

220

1019

İzleme sistemi

Income

815

1020

İzleme ve değerlendirme (İD)

Income generating activity

816

1021

Jeofizik

Increment (in forestry)

163

1022

Jeoloji (yer bilimi)

Indicator

861

1023

Jeolojik erozyon

Indicator plant species

862

- 391
- 391- -

1024
1024 Jeolojik
Jeolojikmateryal
materyal

Indicator
Indicatorspecies
species

863
863

1025
1025 Jeolojik
Jeolojiktehditler
tehditler

Indigenous
Indigenousknowledge
knowledge(local
(localknowledge)
knowledge) 2237
2237

1026
1026 Jeolojik
Jeolojikzaman
zaman

Indigenous
Indigenouspeople
people

2248
2248

1027
1027 Jeomorfoloji
Jeomorfoloji

Indurated
Induratedsoil
soil

1672
1672

1028
1028 Jeosistem
Jeosistem

Industrial
Industrialplantation
plantation

682
682

1029
1029 Jipsik
Jipsikhorizon
horizon

Industrial
Industrialplants
plants

681
681

1030
1030 Kaba
Kababünye
bünye(kaba
(kabatekstür)
tekstür)

Infiltration
Infiltration

1031
1031 Kaba
Kabakrntl
krntlarazi
arazi

Infiltration
Infiltrationrate
rate

996
996

1032
1032 Kaba
Kabakum
kum

Information
Informationand
andcommunication
communication
technology
technology(ICT)
(ICT)

237
237

1033
1033 Kabuk
Kabuk

Initial
Initialfoliage
foliagestorage
storage

1034
1034 Kabul
Kabuledilebilir
edilebilirrisk
risk

Initial
Initialretention
retention

221
221

1035
1035 Kabul
Kabuletmeye
etmeyegönüllülük
gönüllülük

Initiative
Initiative

849
849

1036
1036 Kadastro
Kadastro

Inland
Inlandwater
watersystems
systems

966
966

1037
1037 Kafes
Kafestelteleşik
eşik

Inland
Inlandwaters
waters

967
967

1038
1038 Kahverengi
Kahverengibozkr
bozkrtoprağ
toprağ

Inner
Innersand
sanddune
dune

965
965

1039
1039 Kahverengi
Kahverengiorman
ormantoprağ
toprağ

Innovation
Innovation

351
351

1040
1040 Kahverengi
Kahverengipodzolik
podzoliktopraklar
topraklar

Innovation
Innovation

2227
2227

1041
1041 Kahverengi
Kahverengitopraklar
topraklar

Innovative
Innovativefinancing
financing
instruments
instruments

2191
2191

1042
1042 Kalnt
Kalntbitki
bitki

Inorganic
Inorganic

997
997

1043
1043 Kalite
Kalitegöstergesi
göstergesi

Input
Input

848
848

1044
1044 Kaltm
Kaltm

Insect
Insect

333
333

1045
1045 Kalker
Kalker

In-situ
In-situconditions
conditions

1003
1003

1046
1046 Kalkerli
Kalkerlitoprak
toprak

In-situ
In-situconservation
conservation

2241
2241

1951
1951

2186
2186
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1047

Kalknma

In-situ soil

2242

1048

Kalknma finans kuruluşu

Insulation

876

1049

Kalknma göstergeleri

Intake rate of soil (infiltration rate of soil)

1050

Kalknma Üzerine Hükümetleraras Otorite

Integrated agricultural production
management

696

1051

Kalknma yardm

Integrated area management (IAM)

689

1052

Kalori

Integrated combating

693

1053

Kalsit

Integrated conservation and development
project

692

1054

Kalsiyum

Integrated ecosystem monitoring

690

1055

Kambiyum

Integrated financing strategy (IFS)

691

1056

Kamu katlm

Integrated investment framework (IIF)

697

1057

Kamu mal

Integrated river basin management
(IRBM)

694

1058

Kanal

Integrated water resources management
(IWRM)

695

1059

Kanal erozyonu

Integrated water resources management
(IWRM)

1742

1060

Kanall gradoni teras

Intensive agriculture

1061

Kanyon (boğaz)

Interception

1004

1062

Kapal havza

Interception capacity

1005

1063

Kapal orman

Interception capacity

2169

1064

Kapal tohumlular

Interception capacity
(of plant)

265

1065

Kapasite

Inter-governmental Authority on
Development (IGAD)

1066

Kapasite geliştirme

Intergovernmental Negotiating
Committee on Desertification (INCD)

1956

688

1050
463

- 393
- 393- -

1067
1067 Kapasite
Kapasitegeliştirme
geliştirmegirişimi
girişimi

Inter-linkages
Inter-linkages

117
117

1068
1068 Kapilar
Kapilarfaaliyet
faaliyet

Internal
Internalerosion
erosion

486
486

1069
1069 Kapilarite
Kapilarite(klcallk)
(klcallk)

Internal
Internalmigration
migration

964
964

1070
1070 Kapilar
Kapilarsaçak
saçak

International
InternationalFund
FundforforAgricultural
Agricultural
Development
Development
(IFAD)
(IFAD)

2098
2098

1071
1071 Kapital
Kapitaldeğer
değer(ekosistem)
(ekosistem)

International
Internationalorganization
organization

2099
2099

1072
1072 Kar
Kardevriği
devriği

Intra-specific
Intra-specificcompetition
competition

2071
2071

1073
1073 Karar
Karar(uluslararas
(uluslararaskuruluş
kuruluşkarar)
karar)

Intro-zonal
Intro-zonalsoils
soils

1006
1006

1074
1074 Karar
Kararvericiler
vericiler

Inundated
Inundatedland
land

1731
1731

1075
1075 Karasal
Karasalekosistemler
ekosistemler

Invasive
Invasivealien
alienspecies
species

2212
2212

1076
1076 Karasal
Karasaliklim
iklim

Invasive
Invasivespecies
species

1013
1013

1077
1077 Karbon
Karbonbirikimi
birikimi(depolama)
(depolama)

Inventory
Inventory

698
698

1078
1078 Karbon
Karbondöngüsü
döngüsü

Investment
Investment

2211
2211

1079
1079 Karbon
Karbonpazar
pazar

Ion
Ion

1016
1016

1080
1080 Karbon
Karbonstoku
stoku

Ion
Ionexchange
exchange

1017
1017

1081
1081 Karbon
Karbonstok
stokdeğişimi
değişimi

Iron
Ironpan
pan

506
506

1082
1082 Karbon
Karbonvergisi
vergisi

Irreversible
Irreversiblechanges
changes

840
840

2 2
1083
1083 Karbondioksit
Karbondioksit(CO
(CO
))

Irrigated
Irrigatedagricultural
agriculturalland
land

1778
1778

1084
1084 Kark
Kark

Irrigated
Irrigatedland
land

1776
1776

1085
1085 Karşk
Karşkorman
orman

Irrigation
Irrigation

1767
1767

1086
1086 Karşk
Karşk(heterojen)
(heterojen)tarm
tarmalan
alan

Irrigation
Irrigationdepth
depth

1768
1768

1087
1087 Karşk
Karşkyaprakl
yapraklorman
orman

Irrigation
Irrigationefficiency
efficiency

1773
1773

1088
1088 Karma
Karmatarm
tarm

Irrigation
Irrigationmethods
methods

1774
1774

1089
1089 Karma
Karmaüretim
üretimsistemleri
sistemleri

Irrigation
Irrigationmodule
module

1769
1769
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1090

Karmaşk tarm alan

Irrigation structure

1772

1091

Karşlaştrmal değerlendirme ve göstergeler

Irrigation water requirement

1771

1092

Karstik arazi

Isobar

722

1093

Karstik toprak

Isohaline lines

724

1094

Kartografya

Isohips

726

1095

Kasrga

Isohyets

725

1096

Katastrofik taşkn

Isohyets

1008

1097

Katlm

Isotherm

723

1098

Katlmc izleme ve değerlendirme

Joint Liaison Group (JLG)

1487

1099

Katlmc krsal değerlendirme

Joint planning/ programming initiative
(between three conventions)

1490

1100

Katlmclk

Key species

188

1101

Katyon değişme kapasitesi (KDK)

Keystone species

105

1102

Kaya bitkileri

Knowledge-sharing system

235

1103

Kaya döngüsü

Kyoto Protocol

1288

1104

Kaya düşmesi

Labour intensive

1010

1105

Kaya erozyonu

Labourer (worker)

1009

1106

Kaya suyu

Labour-intensive technology

1107

Kaya tuzu

Lagoon

1108

Kayma

Lake

856

1109

Kaynak (ekoloji)

Lake deposits

857

1110

Kaynak (su)

Land

119

1111

Kaynak harekete geçirme
(kaynak mobilizasyonu)

Land appraisal
(land resource assessment)

124

1112

Kaynak yönetimi

Land based ecosystems

127

669
1289
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1113
1113 Kazk
Kazkperde
perde

Land
Landcapability
capabilityclassification
classification

131
131

1114
1114 Kazma-doldurma
Kazma-doldurma

Land
Landcapability
capabilityclassification
classification

157
157

1115
1115 Kemosentez
Kemosentez

Land
Landclassification
classification

151
151

1116
1116 Kendileme
Kendileme(kendi
(kendikendini
kendinidölleme)
dölleme)

Land
Landconsolidation
consolidation

154
154

1117
1117 Kent
Kentekolojisi
ekolojisi

Land
Landcover
cover

145
145

1118
1118 Kental
Kental

Land
Landcover
coverchange
change

146
146

1119
1119 Kentleşme
Kentleşme

Land
Landcover
coverclassification
classificationsystem
system(LCCS)
(LCCS)

147
147

1120
1120 Kentsel
Kentselsistemler
sistemler

Land
Landdegradation
degradation

120
120

1121
1121 Kesek
Kesek

Land
LandDegradation
DegradationAssessment
Assessmentinin
Drylands
Drylands(LADA)
(LADA)project
project

1122
1122 Kesik
Kesikteras
teras

Land
LandDegradation
DegradationNeutralization
Neutralization(LDN)
(LDN)

122
122

1123
1123 Kesme-taşma
Kesme-taşma(yem
(yembitkileri
bitkileriiçin)
için)

Land
LandDegradation
DegradationNeutralization
NeutralizationTarget
Target

123
123

1124
1124 Kr
Kr

Land
Landdrainage
drainage

125
125

1125
1125 Kraç
Kraçarazi
arazi

Land
Landevaporation
evaporation

159
159

1126
1126 Kraç
Kraçtoprak
toprak

Land
Landleveling
leveling

153
153

1127
1127 Krlgan
Krlganalanlar
alanlar

Land
Landmonitoring
monitoringsystem
system
(of(ofTurkey)
Turkey)

130
130

1128
1128 Krntl
Krntltortullar
tortullar

Land
Landproductivity
productivity

156
156

1129
1129 Krntl
Krntlyap
yap

Land
Landreclamation
reclamation

129
129

1130
1130 Krmz
KrmzAkdeniz
Akdeniztopraklar
topraklar
(Terra
(TerraRossa)
Rossa)

Land
Landreform
reform

148
148

1131
1131 Krmz
Krmzçöl
çöltoprağ
toprağ

Land
Landreform
reform

2013
2013

1132
1132 Krmz
Krmzliste
liste(tehdit
(tehditaltndaki
altndakitürler
türlerkrmz
krmz
listesi)
listesi)

Land
Landrehabilitation
rehabilitation

149
149

1133
1133 Krmz
Krmzlisteler
listelerkitaplar
kitaplar

Land
Landslope
slope

126
126

1134
1134 Krsal
Krsalfakirlik
fakirlik(krsal
(krsalyoksulluk)
yoksulluk)

Land
Landtenure
tenure

152
152

1240
1240
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1135

Krsal kalknma

Land use

139

1136

Krsal nüfus

Land use capability

141

1137

Krsal planlama

Land use capability classes

143

1138

Krsal toplum

Land use capability map

134

1139

Krsal yoksulluğun azaltlmas

Land use capability sub-class

142

1140

Krsal yoksulluk oran

Land use capacity classification

144

1141

Krsal yoksulluk snr

Land use map

1142

Kşlak

Land use planning

137

1143

Ktlk

Land use type

138

1144

Ky duvarlar

Land use, land-use change and forestry
(LULUCF)

140

1145

Ky erozyonu

Land users

133

1146

Ky göçmeleri

Landform

150

1147

Ky korumas (akarsu)

LANDSAT

1290

1148

Ky kumullar

Landscape

1548

1149

Kzl toprak

Landscape approach

1551

1150

Kil

Landscape ecology

1549

1151

Kil tabakas (kil taban)

landscape restoration

1550

1152

Kil tepeciği

Landslide

925

1153

Killi tn

Land-use plan

136

1154

Kiltaş

Land-use restriction

135

1155

Kireç isteği

Large gully

357

1156

Kireç kabuğu

Large soil groups

358

1157

Kireç taş

Lava

1999

1291
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1158
1158 Kirleten
Kirleten(kişi,
(kişi,kurum)
kurum)

Leaching
Leaching

1800
1800

1159
1159 Kirleten
Kirletenöder
öderilkesi
ilkesi

Leaching
Leaching

2262
2262

1160
1160 Kirletici
Kirletici(madde)
(madde)

Leaf
Leafarea
areaindex
index(LAI)
(LAI)

2185
2185

1161
1161 Klimaks
Klimaksbitki
bitki

Least
Leastdeveloped
developedcountries
countries

673
673

1162
1162 Klimatoloji
Klimatoloji

Level
Levelland
land

598
598

1163
1163 Klimaks
Klimaks

Level
Levelterrace
terrace

2210
2210

1164
1164 Klimaks
Klimaksbitki
bitkiörtüsü
örtüsü

Level
Levelterraces
terraces

613
613

1165
1165 Klinometre
Klinometre

Lichen
Lichen

1166
1166 Klon
Klon

Life
Lifecycle
cycle

1167
1167 Klonal
Klonalçoğalma
çoğalma

Life
Lifequality
quality

2201
2201

1168
1168 Klorofil
Klorofil

Life
Lifestandard
standard

916
916

1169
1169 Kloroz
Kloroz(sararma)
(sararma)

Light
Lightsoil
soil

885
885

1170
1170 Kohezyon
Kohezyon

Lignification
Lignification

1429
1429

1171
1171 Kolaylaştrma
KolaylaştrmaKomitesi
Komitesi(KK)
(KK)

Lime
Limerequirement
requirement

1155
1155

1172
1172 Koloidal
Koloidalykanma
ykanma

Lime
Limestone
stone

1157
1157

1173
1173 Koloidler
Koloidler

Limiting
Limitingfactor
factor

1684
1684

1174
1174 Kolüvyal
Kolüvyal(koluviyum)
(koluviyum)

Linear
Lineargrass
grassplanting
planting

1175
1175 Kolüvyal
Kolüvyaltopraklar
topraklar(döküntü
(döküntütopraklar)
topraklar)

List
Listofofthreatened
threatenedecosystems
ecosystems

1890
1890

1176
1176 Koloni
Koloni

Lithification
Lithification

1882
1882

1177
1177 Kolüvyal
Kolüvyaldepo
depo

Lithosols
Lithosols

1883
1883

1178
1178 Kompost
Kompost

Lithosphere
Lithosphere

1293
1293

1179
1179 Kompost
Kompost(kompost
(kompostgübresi)
gübresi)

Litter,
Litter,plant
plantlitter
litter

1523
1523

1180
1180 Konglemera
Konglemera

Live
Livebrush
brushsill
sill

380
380

1181
1181 Konsolide
Konsolidegöstergeler
göstergeler(KG)
(KG)

Living
Livinghedge
hedge

367
367

1292
1292
915
915

438
438
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1182

Kontrol sekisi

Living organism

369

1183

Kontrollü otlatma

Loam

210

1184

Kontrollu yakma

Loam

1930

1185

Kontur kark

Loam with clay

1153

1186

Kontur sürüm

Loamy soil

1931

1187

Kontur setler

Loan

1188

Kontur taş sedde

Local area development programme
(LADP)

2236

1189

Konvektif yağş

Local community

2239

1190

Kopma

Local use of natural resources (traditional
use of natural resources)

1191

Korozyon

Loess

1295

1192

Koru orman

Logical framework analysis (logframe
approach)

1312

1193

Koruma (muhafaza)

Long term

2111

1194

Koruma alan (korunan alan)

Longitudinal dune

325

1195

Korumaya alnmş bitkiler

Loose stone dam

843

1196

Korunmasz türler (krlgan türler)

Lower catchment

165

1197

Korunmaszlk (savunmaszlk)

Lowland

1198

Koruyucu orman kuşağ

Lysimeter

1294

1199

Koruyucu orman (koruma orman)

Macro climate

1301

1200

Koruyucu tarm (koruma tarm)

Macro fauna

1300

1201

Koruyucu tesisler

Macro nutrition

1299

1202

Koruyucu toprak işleme

Macro structure

1302

1203

Kök

Main flood basin

103

320

556

70
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1204
1204 Kök
Kökbasnc
basnc

Main
Mainstream
stream

100
100

1205
1205 Kök
Kökbölgesi
bölgesi

Major
Majorlife
lifezones
zones

359
359

1206
1206 Kök
Köksnrlayc
snrlaycderinlik
derinlik

Malnutrition
Malnutrition

1208
1208

1207
1207 Kök
Kökyumrular
yumrular

Man
Manand
andBiosphere
BiosphereProgram
Program(MAB)
(MAB)

1002
1002

1208
1208 Kötü
Kötübeslenme
beslenme

Map
Map

894
894

1209
1209 Köy
Köyekolojisi
ekolojisi

Map
Mapscale
scaleclassification
classification

895
895

1210
1210 Kristalin
Kristalinkaya
kaya

Maquis
Maquis

1297
1297

1211
1211 Kristalin
Kristalinşist
şist

Marginal
Marginalagricultural
agriculturalland
land

1314
1314

1212
1212 Kritik
Kritikalan
alan

Marginal
Marginalvalues
values

1313
1313

1213
1213 Kritik
Kritikeğim
eğim

Maritime
Maritimeclimate
climate

514
514

1214
1214 Kritik
Kritikeğim
eğimuzunluğu
uzunluğu

Market
Marketprices
prices

1541
1541

1215
1215 Kritik
Kritiktehdit
tehditaltndaki
altndakitürler
türler

Marketing
Marketing

1542
1542

1216
1216 Kritik
Kritikrüzgar
rüzgarhz
hz

Marl
Marl

1315
1315

1217
1217 Kromozom
Kromozom

Marsh
Marsh

1777
1777

1218
1218 Kserik
Kserik

Mass
Massmovements
movements

1287
1287

1219
1219 Kserofit
Kserofit

Massif
Massif

1316
1316

1220
1220 Kullanm
Kullanmdeğeri
değeri

Mature
Matureriver
river

1434
1434

1221
1221 Kullanm
Kullanmsuyu
suyu

Mature
Maturesoil
soil

1436
1436

1222
1222 Kum
Kum

Maximum
Maximumexperienced
experiencedflood
flood

1223
1223 Kum
Kumdenizi
denizi

Maximum
Maximumflood
flood

1224
1224 Kum
Kumfrtnas
frtnas

Maximum
Maximumpossible
possibleprecipitation
precipitation

674
674

1225
1225 Kum
Kumovas
ovas

Maximum
Maximumsustainable
sustainableyield
yield

677
677

1226
1226 Kum
Kumtaşnmas
taşnmas(kum
(kumsürüklenmesi)
sürüklenmesi)

Maximum
Maximumsustainable
sustainableyield
yield

1304
1304

1227
1227 Kum
Kumtepesi
tepesi

Maximum
Maximumtemperature
temperature(plant)
(plant)

1317
1317

860
860
1305
1305
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1228

Kumcul bitki

Maximum water holding capacity

1229

Kumlu toprak

Meadow (grassland)

392

1230

Kumtaş

Meadow steppe

393

1231

Kumul

Mean annual precipitation

1498

1232

Kumul hareketi

Mean annual precipitation

2266

1233

Kumul tespiti (stabilizasyonu)

Mean sea level

1496

1234

Kurak

Meander

1324

1235

Kurak alan (kurak zon)

Mechanical erosion

1321

1236

Kurak alan ekosistem hizmetleri

Mechanical measures

1322

1237

Kurak alan ekosistemleri
sistemleri)

Mechanical measures to control erosion

1238

Kurak alan silvopastoral sistemleri

Media products

1319

1239

Kurak alan sistemi

Medicinal and aromatic plants

1929

1240

Kurak alanlarda arazi bozulumunun
değerlendirmesi projesi (LADA)

Medicinal plant

1808

1241

Kurak arazi (kurak kuşak)

Medicinal plants

1928

1242

Kurak hümid alan

Mediterranean climate

1243

Kurak iklim

Medium texture

1480

1244

Kurak mevsim

Mega ecosystems

1320

1245

Kurak yar nemli (kurak sub-humid)

Melting point

1246

Kurak ve Yar Kurak Alanlarda Ağaçlandrma
ve Rehabilitasyon Rehberi

Mesophyte

1347

1247

Kurak, yar kurak ve kuru alt nemli alanlar

Mesophytic vegetation

1348

1248

Kurak yl

Metabolism

1333

1249

Kurakçl bitkiler

Metamorphic rock

1334

(kurak alan

1303

710

55

700
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1250
1250 Kurakçl
Kurakçlorman
orman

Metamorphic
Metamorphicwater
water

1335
1335

1251
1251 Kuraklğa
Kuraklğadayankl
dayanklbitki
bitki

Metamorphosis
Metamorphosis

1252
1252 Kuraklk
Kuraklk

Meteorological
Meteorologicaldrought
drought

1338
1338

1253
1253 Kuraklk
Kuraklkendeksi
endeksi

Meteorology
Meteorology

1337
1337

1254
1254 Kuraklk
Kuraklkerozyonu
erozyonu

Meter
Meter(flow
(flowmeter)
meter)

1255
1255 Kuraklk
Kuraklketkilerinin
etkilerininazaltlmas
azaltlmas(mitigasyonu)
(mitigasyonu)

Methane
Methane

1336
1336

1256
1256 Kuraklk
Kuraklkizleme
izlemesistemi
sistemi
(Türkiye)
(Türkiye)

Method
Methodofofcollection
collection

2139
2139

1257
1257 Kuraklk
Kuraklkrisk
riskyönetimi
yönetimi

Methodology
Methodology

1339
1339

1258
1258 Kuraklktan
Kuraklktansaknan
saknanbitkiler
bitkiler

Metric
Metric

1340
1340

1259
1259 Kuraklaşma
Kuraklaşma

Mica
Mica

1349
1349

1260
1260 Kuraklk
Kuraklketkilerinin
etkilerininazaltlmas
azaltlmas

Micro
Micronutrient
nutrient

1351
1351

1261
1261 Kuru
Kuruarazi
arazitarm
tarm

Micro
Microrelief
relief

1354
1354

1262
1262 Kuru
Kurudere
dere

Microbasin
Microbasin

1355
1355

1263
1263 Kuru
Kuruduvar
duvareşik
eşik

Micro-catchment
Micro-catchment

1359
1359

1264
1264 Kuru
Kurukum
kum

Microclimate
Microclimate

1352
1352

1265
1265 Kuru
Kuruotot

Microfauna
Microfauna

1357
1357

1266
1266 Kuru
Kurutarm
tarm

Microfinance
Microfinance

1356
1356

1267
1267 Kuru
Kurutarm
tarmarazisi
arazisi

Microflora
Microflora

1358
1358

1268
1268 Kurumun
Kurumunrolü
rolü(teşkilatn
(teşkilatnrolü)
rolü)

Microorganism
Microorganism

1360
1360

1269
1269 Kutup
Kutupsistemleri
sistemleri

Micro-organism
Micro-organism

1353
1353

1270
1270 Kuvars
Kuvars

Middle
MiddleEast
East

1483
1483

1271
1271 Kültivar
Kültivar

Mid-latitude
Mid-latitudezone
zone

1484
1484

1272
1272 Kültivasyon
Kültivasyon(tarm)
(tarm)

Migration
Migration

292
292

5858

853
853
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1273

Kültür

Millennium development goals (MDGs)

1364

1274

Kültür bitkisi

Millennium ecosystem assessment (MEA)

1363

1275

Kültürel çeşitlilik

Mineral

1368

1276

Kültürel ekoloji

Mineral soil

1369

1277

Kültürel hizmetler

Mini creek

519

1278

Küresel arazi bozulumu bilgi sistemi
(KABBS)

Minimal fluid threshold
velocity for erosion

720

1279

Küresel Çevre Fonu (GEF)

Minimal impact threshold
velocity

719

1280

Küresel hidrolojik döngü

Minimum relative moisture

675

1281

Küresel snma

Minimum soil cultivation based
agriculture

672

1282

Küresel Kaynaklar Bilgi Veri Taban (GRID)

Minimum temperature (plant)

1370

1283

Küresel Mekanizma (KM)

Mining

1296

1284

Küresel ölçek

Mission

1371

1285

Küresel Taksonomi Girişimi

Mitigate the effects of drought

1260

1286

Küreselleşme (globalleşme)

Mitigation (for ecosystem)

1372

1287

Kütle hareketleri

Mixed agriculture

1088

1288

Kyoto Protokolü

Mixed broadleaved forest

1087

1289

Lagün

Mixed forest

1085

1290

LANDSAT

Mixed sill

1361

1291

Lav

Moderate erosion

1485

1292

Liken

Moderately coarse texture

1482

1293

Litosfer

Moderately fine texture

1481

1294

Lizimetre

Modernization

1373
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1295
1295 Lös
Lös

Modification
Modification

1381
1381

1296
1296 Madencilik
Madencilik

Modified
Modifiednatural
naturalforests
forests

1297
1297 Maki
Maki

Moisture
Moisture

1402
1402

1298
1298 Maki
Makidşndaki
dşndakiçal
çalveveağaççklar
ağaççklar

Moisture
Moisture

1624
1624

1299
1299 Makro
Makrobesin
besinmaddesi
maddesi

Moisture
Moistureholding
holdingcapacity
capacity

1403
1403

1300
1300 Makro
Makrofauna
fauna

Molecule
Molecule

1374
1374

1301
1301 Makro
Makroiklim
iklim

Monitoring
Monitoring

1018
1018

1302
1302 Makro
Makroyap
yap

Monitoring
Monitoringand
andevaluation
evaluation(M&E)
(M&E)

1020
1020

1303
1303 Maksimum
Maksimumsusututma
tutmakapasitesi
kapasitesi

Monitoring
Monitoringsystem
system

1019
1019

1304
1304 Maksimum
Maksimumsürdürülebilir
sürdürülebilirhasla
hasla

Monitoring
Monitoringsystem
systempartially
partiallycovering
covering
desertification,
desertification,land
landdegradation
degradationand
and
drought
drought

465
465

1305
1305 Maksimum
Maksimumtaşkn
taşkn

Monitoring
Monitoringsystem
systemspecifically
specificallydedicated
dedicated
totodesertification,
desertification,land
landdegradation
degradationand
and
drought
drought

466
466

1306
1306 Malç
Malç

Monitoring
MonitoringSystem
SystemSpecifically
Specifically
Dedicated
DedicatedtotoDLDD
DLDD

1534
1534

1307
1307 Malçlama
Malçlama

Monoculture
Monoculture

1380
1380

1308
1308 Maliyet
Maliyetanalizi
analizi

Monsoon
Monsoon

1385
1385

1309
1309 Maliyet
Maliyetetkenlik
etkenlikanalizi
analizi

Montane
Montaneforests
forests

1310
1310 Maliyet-fayda
Maliyet-faydaanalizi
analizi

Mortality
Mortalityrate
rate

1524
1524

1311
1311 Mantar
Mantar

Moss
Moss

2272
2272

1312
1312 Mantki
Mantkiçerçeve
çerçeveanalizi
analizi

Mountain
Mountain

474
474

1313
1313 Marjinal
Marjinaldeğer
değer

Mountain
Mountainclimate
climate

478
478

1314
1314 Marjinal
Marjinaltarm
tarmarazi
arazi

Mountain
Mountaindesert
desert

476
476

1315
1315 Marn
Marn

Mountain
Mountainmeadow
meadow

475
475

500
500

480
480
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1316

Masif

Mountain pasture (mountain meadow)

479

1317

Maximum scaklk (bitki)

Mountain range (orographic range)

481

1318

Mecra erozyonu

Mountain skirt

483

1319

Medya ürünleri

Mountain systems

482

1320

Mega ekosistemler

Mountainous land

485

1321

Mekanik erozyon

Mud

388

1322

Mekanik önlemler

Mud stone

390

1323

Melez (hibrit)

Mudflow

389

1324

Menderes

Mud-rain

391

1325

Mera

Mulch

1306

1326

Mera Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi –
MERBİS

Mulching

1307

1327

Mera durumu

Multilateral agreement

444

1328

Mera slah

Multilateral environmental agreement
(MEAs)

445

1329

Mera taşma kapasitesi

Multipurpose project

441

1330

Mera toprağ

Mutation

1386

1331

Mera yönetimi

Mycorrhiza

1350

1332

Meşcere

NAP adoption

2088

1333

Metabolizma

NAP formulation

2087

1334

Metamorf kayaç

Narrow-based terrace

494

1335

Metamorfik su

National action plan for desertification
combating (national action program for
desertification combating)

461

1336

Metan

National Action Plan for Erosion Control

2089

1337

Meteoroloji

National action plans

2086
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1338
1338 Meteorolojik
Meteorolojikkuraklk
kuraklk

National
NationalAction
ActionProgram
ProgramofofTurkey
Turkeyforfor
Desertification
DesertificationCombating
Combating(2006)
(2006)

2076
2076

1339
1339 Metodoloji
Metodoloji(yöntem
(yöntembilimi)
bilimi)

National
Nationalawareness
awarenessseminar
seminar(NAS)
(NAS)

2083
2083

1340
1340 Metrik
Metrik

National
Nationalcapacity
capacityself-assessment
self-assessment
(NCSA)
(NCSA)

2092
2092

1341
1341 Mevcut
Mevcuteneniyiiyiteknik
teknik

National
Nationalcommunication
communicationstrategy
strategy

2091
2091

1342
1342 Mevcut
Mevcuterozyon
erozyonriski
riski

National
NationalCoordinating
CoordinatingBody
Body(NCB)
(NCB)

2093
2093

1343
1343 Mevsimlik
Mevsimlikgöç
göç

National
Nationaldelegation
delegation

2084
2084

1344
1344 Mevsimsel
Mevsimselotlatma
otlatma

National
Nationalerosion
erosionrisk
riskmaps
maps(Turkey)
(Turkey)

2085
2085

1345
1345 Meyilli
Meyilliseki
sekiteras
teras

National
Nationalfocal
focalpoint
point

2094
2094

1346
1346 Meyilli
Meyilliteras
teras

National
Nationalincome
income

1366
1366

1347
1347 Mezofit
Mezofit

National
Nationalpark
park

1367
1367

1348
1348 Mezofitik
Mezofitikbitki
bitkiörtüsü
örtüsü

National
Nationalpoverty
povertyLine
Line

2097
2097

1349
1349 Mika
Mika

National
Nationalpoverty
povertyrate
rate

2096
2096

1350
1350 Mikoriza
Mikoriza

National
NationalReport
Report

2095
2095

1351
1351 Mikro
Mikrobesin
besinmaddesi
maddesi

National
NationalStrategy
Strategyand
andAction
ActionPlan
Planofof
Turkey
TurkeyforforDesertification
DesertificationCombating
Combating
(2015-2023)
(2015-2023)

2078
2078

1352
1352 Mikro
Mikroiklim
iklim

National
NationalStrategy
StrategyofofTurkey
Turkeyforfor
Desertification
DesertificationCombating
Combating(2013-2023)
(2013-2023)

2077
2077

1353
1353 Mikroorganizma
Mikroorganizma

National
NationalStrategy
StrategyofofTurkey
Turkeyforfor
Watershed
WatershedManagement,
Management,2014-2023
2014-2023

2079
2079

1354
1354 Mikro
Mikrorölyef
rölyef

Native
Native

2247
2247

1355
1355 Mikrobasen
Mikrobasen(ocak
(ocakşeklinde
şeklindeteras)
teras)

Native
Nativespecies
species

1356
1356 Mikro
Mikrofinans
finans

Native
Nativespecies
species(indigenous
(indigenousspecies)
species)

1357
1357 Mikrofauna
Mikrofauna

Natural
Naturalcapital
capital

561
561

1358
1358 Mikroflora
Mikroflora

Natural
Naturaldamage
damage

569
569

565
565
2240
2240

- 406 -

1359

Mikrohavza

Natural disaster (natural hazard)

544

1360

Mikroorganizma

Natural ecosystems

548

1361

Miks eşik

Natural enemy

547

1362

Mil (toz)

Natural entity

566

1363

Milenyum ekosistem değerlendirmesi

Natural environment

546

1364

Milenyum kalknma hedefleri

Natural erosion (geologic erosion)

549

1365

Millenme

Natural forest (native forest, primary
forest)

558

1366

Milli gelir

Natural landscape

559

1367

Milli park

Natural old growth forest

568

1368

Mineral

Natural pasture

557

1369

Mineral toprak

Natural pasture

1823

1370

Minimum scaklk (bitki)

Natural regeneration

550

1371

Misyon (bir kurumun misyonu)

Natural regeneration (forest)

551

1372

Mitigasyon (ekosistem için)

Natural resource depletion

553

1373

Modernizasyon

Natural resource management

554

1374

Molekül

Natural resource with open access

1375

Moloz Akmalar

Natural resources

552

1376

Moloz Hareketi

Natural seeding

563

1377

Moloz konisi

Natural selection

560

1378

Moloz toprak

Natural soil

564

1379

Moloztaş

Natural vegetation

545

1380

Monokültür

Natural vegetation

567

1381

Morfolojik değişim

Natural water mass

562

1667
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1382
1382 Muhafaza
Muhafazadeğeri
değeri(koruma
(korumadeğeri)
değeri)

Nature
Nature

543
543

1383
1383 Muhafaza
Muhafazaorman
orman

Nature
Natureprotection
protection

571
571

1384
1384 Mukavemetsizlik
Mukavemetsizlik
(iklim
(iklimdeğişikliğine
değişikliğinekarş)
karş)

Nature
Natureprotection
protectionarea
area

1822
1822

1385
1385 Muson
Muson

Nature
Natureprotection
protectionsites
sites

1399
1399

1386
1386 Mutasyon
Mutasyon

Net
Netpresent
presentvalue
value

1387
1387 Mutlak
Mutlakasgari
asgariscaklk
scaklk

Net
Netprimary
primaryproduction
production(NPP)
(NPP)

1408
1408

1388
1388 Mutlak
Mutlakazami
azamiscaklk
scaklk

Net
NetPrimary
PrimaryProductivity
Productivity(NPP)
(NPP)

1407
1407

1389
1389 Mutlak
Mutlaknem
nem

Neutral
Neutralsoil
soil

1420
1420

1390
1390 Mutlak
Mutlakscaklk
scaklk

Niche
Niche

1414
1414

1391
1391 Mutlak
Mutlaktarm
tarmarazisi
arazisi(bitkisel
(bitkiselüretim
üretimiçin)
için)

Nitrification
Nitrification

1415
1415

1392
1392 Mutlak
Mutlakyoksulluk
yoksulluk

Nitrogen
Nitrogen

195
195

1393
1393 Mutlak
Mutlakyoksulluk
yoksulluksnr
snr

Nitrogen
Nitrogencycle
cycle

199
199

1394
1394 Mülkiyet
Mülkiyethaklar
haklar(kullanm
(kullanmhaklar)
haklar)

Nitrogen
Nitrogenfixation
fixation

196
196

1395
1395 Münavebeli
Münavebeliotlatma
otlatma

Nitrogen
Nitrogenfixation
fixation

200
200

1396
1396 Münavebeli
Münavebelisulama
sulama

Nitrogen
Nitrogenfixing
fixingplant
plant(Leguminosae)
(Leguminosae)

208
208

1397
1397 Nadas
Nadas

Nitrogen
Nitrogenfixing-plant
fixing-plant

197
197

1398
1398 Nadir
Nadirtürler
türler

No
Notillage
tillage(zero-tillage)
(zero-tillage)

1683
1683

1399
1399 Natura
Natura2000
2000alanlar
alanlar

Nodule
Nodule

2275
2275

1400
1400 Nehir
Nehir

Nomad
Nomad

854
854

1401
1401 Nehir
Nehirhavzas
havzas

Non-agricultural
Non-agriculturalland
land

1844
1844

1402
1402 Nem
Nem

Non-consumptive
Non-consumptivevalues
values

2069
2069

1403
1403 Nem
Nemtutma
tutmakapasitesi
kapasitesi

Non-governmental
Non-governmentalorganization
organization(NGO)
(NGO)

1404
1404 Nemli
Nemli

Non-irrigated
Non-irrigatedarable
arableland
land(rainfed
(rainfed
agricultural
agriculturalland)
land)

346
346

954
954
1267
1267
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1405

Nesli tehlikede tür

Non-maquis shrubs and small trees

1298

1406

Nesli tükenme (yok olma)

Non-renewable resource

2226

1407

Net birincil verimlilik

Non-wood forest products

1427

1408

Net ilkel üretim

Normal closed forest

1417

1409

Nispi (göreceli) yoksulluk snr

Normal erosion

1416

1410

Nispi buharlaşma

Normalized Difference Vegetation Index
(NDVI)

1418

1411

Nispi nem

Nutrient

227

1412

Nispi rölyef

Nutrient cycle

230

1413

Nispi yoksulluk

Nutrient cycling

845

1414

Niş

Nutrient uptake

229

1415

Nitrifikasyon

Nutrients

233

1416

Normal erozyon

Objective

99

1417

Normal kapal orman

Observer

866

1418

Normalleştirilmiş fark vejetasyon endeksi
(NDVI)

Official Development Assistance (ODA)
(foreign aid)

1601

1419

Normalleştirilmiş fark vejetasyon endeksi
(NDVI) standart sapmas

Official document

1600

1420

Nötr toprak

On-site and off-site effects of soil erosion

1978

1421

Nüfus

Open channel

1422

Nüfus saym

Open scrub (open scrubland)

1423

Nüfus taşma kapasitesi

Open systems

1424

Nüfus yoğunluğu (popülasyon yoğunluğu)

Open watershed

1425

Ocak teras

Operational mechanisms for joint
implementation or mutual reinforcement

10
8
11
9
1491
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1426
1426 Odak
Odaknoktas
noktas

Operational
Operationalobjectives
objectives

1012
1012

1427
1427 Odun
Odundş
dşorman
ormanürünü
ürünü

Opportunity
Opportunitycost
cost

1428
1428 Odun
Odunenerjisi
enerjisi

Optimum
Optimumwater
waterrequirement
requirement

1439
1439

1429
1429 Odunlaşma
Odunlaşma

Option
Optionvalue
value

1649
1649

1430
1430 Odunsu
Odunsubiyokütle
biyokütle

Order
Order

1440
1440

1431
1431 Oksidasyon
Oksidasyon

Organic
Organicagriculture
agriculture(organic
(organicagricultural
agricultural
production)
production)

1444
1444

1432
1432 Oksijen
Oksijen

Organic
Organicdeposit
deposit

1441
1441

1433
1433 Olaslk
Olaslk

Organic
Organiclivestock
livestockproduction
production

1442
1442

1434
1434 Olgun
Olgunnehir
nehir

Organic
Organicmatter
matter

1443
1443

1435
1435 Olgun
Olgunolmayan
olmayantoprak
toprak

Organic
Organicsoil
soil

1445
1445

1436
1436 Olgun
Olguntoprak
toprak

Organism
Organism

1446
1446

1437
1437 Oluk
Olukerozyonu
erozyonu

Organization
OrganizationforforEconomic
EconomicCooperation
Cooperation
and
andDevelopment
Development(OECD)
(OECD)

640
640

1438
1438 Onaylama
Onaylama

Organizations
Organizationsininthe
theprogramme/project
programme/project

1577
1577

1439
1439 Optimum
Optimumsusuihtiyac
ihtiyac

Orographic
Orographicprecipitation
precipitation

1479
1479

1440
1440 Ordo
Ordo

Osmotic
Osmoticpressure
pressure

1519
1519

1441
1441 Organik
Organikçökel
çökel

Other
Otherwooded
woodedland
land

1442
1442 Organik
Organikhayvansal
hayvansalüretim
üretim

Outcome
Outcome

1701
1701

1443
1443 Organik
Organikmadde
madde

Outcrop
Outcrop

2285
2285

1444
1444 Organik
Organiktarm
tarm(organik
(organikbitkisel
bitkiselüretim)
üretim)

Outputs
Outputs

424
424

1445
1445 Organik
Organiktoprak
toprak

Oven-dry
Oven-drysoil
soil

769
769

1446
1446 Organizma
Organizma

Over-exploitation
Over-exploitation(overuse)
(overuse)

183
183

1447
1447 Orman
Orman

Overgrazing
Overgrazing

181
181

1448
1448 Orman
Ormanağaçlandrmas
ağaçlandrmas

Overheating
Overheating(superheating)
(superheating)

180
180

770
770

532
532
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1449

Orman alan

1450

Orman amenajman

1451

Orman biyolojik çeşitliliği

Oxidation

1431

1452

Orman biyomu

Oxygen

1432

1453

Orman bozulumu

Pan

1544

1454

Orman dş ağaçlandrma

Parabolic dune

1535

1455

Orman ekolojisi

Parasite

166

1456

Orman ekosistemi

Parasite

1536

1457

Orman fonksiyonu

Parent material ( parent rock)

1458

Orman hidrolojisi

Participation

1097

1459

Orman içi açklk

Participatory

1100

1460

Orman içi ağaçlandrma (yeniden
ağaçlandrma)

Participatory monitoring and evaluation

1098

1461

Orman içi mera

Participatory rural appraisal

1099

1462

Orman iyileştirme

Particle density

1834

1463

Orman kenar mera

Particle size

1833

1464

Orman parçalanmas

Partnership

1494

1465

Orman sistemleri

Partnership agreement

1495

1466

Orman tipi

Party

1838

1467

Orman türü

Pastoralism (pastoral system)

1538

1468

Orman ürünü

Pasture

1503

1469

Orman üstü mera

Pasture above treeline

1469

1470

Orman yangnlarna hassasiyet derecesi

Pasture adjacent to forest

1463

1471

Orman yetişme snr

Pasture carrying capacity

1329

(orman yönetimi)

Overland flow

155

Overstocking

179

101
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1472
1472 Orman
Ormanyetiştirme
yetiştirmemateryali
materyali

Pasture
Pastureimprovement
improvement

1328
1328

1473
1473 Orman
Ormanyönetimi
yönetimi

Pasture
PastureInformation
InformationSystem
SystemDevelopment
Development 1326
1326
Project
Project

1474
1474 Ormanclk
Ormanclk

Pasture
Pasturemanagement
management

1331
1331

1475
1475 Ormanlarn
Ormanlarnkoruyucu
koruyucuetkileri
etkileri(işlevleri)
(işlevleri)

Pasture
Pasturesoil
soil

1330
1330

1476
1476 Ormanlarn
Ormanlarnsosyo
sosyoekonomik
ekonomikişlevleri
işlevleri

Pasture
Pasturestatus
status

1327
1327

1477
1477 Ormanlarn
Ormanlarnüretici
üretici(prodüktif)
(prodüktif)işlevleri
işlevleri

Pastures
Pastureswithin
withinforest
forest

1461
1461

1478
1478 Ormanszlaşma
Ormanszlaşma

Pathogen
Pathogen

1539
1539

1479
1479 Orografik
Orografikyağş
yağş

Payments
Paymentsforforecological
ecologicalservices
services(PES)
(PES)

632
632

1480
1480 Orta
Ortabünye
bünye

Peak
Peak

577
577

1481
1481 Orta
Ortaderecede
derecedeince
incebünye
bünye

Peat
Peat

2044
2044

1482
1482 Orta
Ortaderecede
derecedekaba
kababünye
bünye

Pedology
Pedology

1543
1543

1483
1483 Orta
OrtaDoğu
Doğu

Peneplain
Peneplain

1545
1545

1484
1484 Orta
Ortaenlem
enlemkuşağ
kuşağ

Peneplain
Peneplain

685
685

1485
1485 Orta
Ortaerozyon
erozyon

Percolation
Percolation

1803
1803

1486
1486 Ortak
Ortakfinansör
finansör

Perennial
Perennialfodder
foddercrop
cropcultivation
cultivationarea
area

448
448

1487
1487 Ortak
Ortakirtibat
irtibatgrubu
grubu

Perennial
Perennialplants
plants

446
446

1488
1488 Ortak
Ortakmülk
mülkyönetim
yönetimsistemi
sistemi

Performance
Performanceindicator
indicator

1546
1546

1489
1489 Ortak
Ortakmülkiyet
mülkiyetkaynağ
kaynağ

Performance
PerformanceReview
Reviewand
andAssessment
Assessmentofof
Implementation
ImplementationSystem
System(PRAIS)
(PRAIS)

2100
2100

1490
1490 Ortak
Ortakplanlama/programlama
planlama/programlamagirişimi
girişimi(üç
(üç
sözleşme
sözleşmearasnda)
arasnda)

Permanent
Permanentcrop
cropland
land

447
447

1491
1491 Ortak
Ortakuygulama
uygulamaveya
veyakarşlkl
karşlkldestek
destekiçin
için
işlevsel
işlevselmekanizmalar
mekanizmalar

Permanent
Permanentcrop
cropland
land

536
536

1492
1492 Ortak
Ortakyaşam
yaşam

Permanent
Permanentcrops
crops

488
488

1493
1493 Ortak
Ortakyaşama
yaşamailişkileri
ilişkileri

Permanent
Permanentgrazing
grazing

523
523
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1494

Ortaklk

Permanent Interstate Committee for
Drought Control in the Sahel (CILSS)

1637

1495

Ortaklk anlaşmas

Permanent pasture

1496

Ortalama deniz seviyesi

Permanent secretariat of the convention

1497

Ortalama yllk taşkn

Permanent stripping

525

1498

Ortalama yllk yağş

Permeability

805

1499

Ortam

Permeable rock dam

803

1500

Ot

Permeable soil

1501

Ot kontrolü

Permeable windbreak (shelterbelt)

804

1502

Ot öldürücü (herbisit)

Pesticides

334

1503

Otlak

Pesticides

1547

1504

Otlatma Hakk

pH value

1552

1505

Otlatma kapasitesi

Phenology

760

1506

Otlatma mevsimi

Phenotype

761

1507

Otlatma periyodu

Phosphate rock

789

1508

Otlatma plan

Photogrammetry

791

1509

Otlatma yoğunluğu

Photosynthesis

792

1510

Otlu su yolu

Phreatophytes

1818

1511

Otsu bitkiler

Physical degradation of lands

160

1512

Oyuntu

Physical drought

780

1513

Oyuntu baş erozyonu

Physical fragmentation (physical
disintegration)

777

1514

Oyuntu dikimi

Physical measure

781

1515

Oyuntu erozyonu

Physical properties (soil)

782

1516

Oyuntu slah

Physical properties of soil

1954

487
1712

1802
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1517
1517 Oyuntu
Oyuntukontrol
kontrolseddesi
seddesi

Physical
Physicalweathering
weathering

776
776

1518
1518 Oyuntu
Oyuntusekisi
sekisi

Physiological
Physiologicaldrought
drought

784
784

1519
1519 Ozmotik
Ozmotikbasnç
basnç

Physiology
Physiology

783
783

1520
1520 Ödemeye
Ödemeyegönüllülük
gönüllülük

Phytoclimate
Phytoclimate

262
262

1521
1521 Ölçü
Ölçü(ölçek)
(ölçek)

Phytocoenosis
Phytocoenosis

271
271

1522
1522 Ölü
Ölükumul
kumul

Phyto-geographical
Phyto-geographicalregions
regions

773
773

1523
1523 Ölü
Ölüörtü
örtü

Phytogeography
Phytogeography

774
774

1524
1524 Ölüm
Ölümoran
oran

Phytosociology
Phytosociology

775
775

1525
1525 Ön
Önkumul
kumul

Piedmont
Piedmont

477
477

1526
1526 Öncü
Öncübitkiler
bitkiler

Pile
Piledike
dike

1113
1113

1527
1527 Öne
Önemeyilli
meyilliteras
teras

Pioneer
Pioneerplants
plants

1526
1526

1528
1528 Örme
Örmecanl
canleşik
eşik

Planetary
Planetarywinds
winds

1529
1529 Örme
Örmeçitçit

Planimeter
Planimeter

1554
1554

1530
1530 Örtü
Örtübitkileri
bitkileri

Planned
Plannedgrazing
grazing

1555
1555

1531
1531 Örtü
Örtüoran
oran

Plant
Plant

257
257

1532
1532 Ötrofikasyon
Ötrofikasyon

Plant
Plantcommunity
community

259
259

1533
1533 Örnekleme
Örnekleme

Plant
Plantcover
cover(plant
(plantcover
coverratio)
ratio)

1534
1534 Özellikle
ÖzellikleKuraklk,
Kuraklk,Arazi
AraziBozulumu,
Bozulumu,
Çölleşme
Çölleşmeileileİlgili
İlgiliİzleme
İzlemeSistemi
Sistemi

Plant
Plantcover
coverpercentage
percentage

264
264

1535
1535 Parabolik
Parabolikkum
kum

Plant
Plantformation
formation

261
261

1536
1536 Parazit
Parazit

Plant
Plantgeography
geography

260
260

1537
1537 Parmak
Parmakerozyonu
erozyonu(çizgi
(çizgierozyonu,
erozyonu,oluk
oluk
erozyonu)
erozyonu)

Plant
Plantnutrient
nutrient

258
258

1538
1538 Pastoral
Pastoralsistem
sistem

Plant
Plantsociology
sociology

266
266

1539
1539 Patojen
Patojen

Plant
Plantwater
waterconsumption
consumption

267
267

524
524

1531
1531
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1540

Paydaş

Plantation (industrial tree plantation)

1557

1541

Pazar fiyat

Planting

537

1542

Pazarlama

Planting shock

538

1543

Pedoloji

Planting terraces

762

1544

Pen

Plateau

1545

Peneplen

Pocket terraces

372

1546

Performans göstergesi

Podsolization

1559

1547

Pestisit

Polar systems

1269

1548

Peyzaj

Policy

1560

1549

Peyzaj ekolojisi

Policy-maker

1561

1550

Peyzaj iyileştirmesi (peyzaj restorasyonu)

Pollen

1551

Peyzaj yaklaşm

Pollination

2038

1552

pH değeri

Pollutant

1160

1553

Pnar

Polluter

1158

1554

Planimetre

Polluter pays principle

1159

1555

Planl otlatma

Poor soil, unproductive soil

1126

1556

Plansz otlatma

Population

1421

1557

Plantasyon (endüstriyel ağaçlandrma)

Population

1562

1558

Plato

Population (biological)

1565

1559

Podzollaşma

Population carrying capacity

1423

1560

Politika

Population census

1422

1561

Politika yapc

Population density

1424

1562

Popülasyon

Population dynamics

1563

1563

Populasyon dinamiği

Population ecology

1564

1558

429
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1564
1564 Populasyon
Populasyonekolojisi
ekolojisi

Porosity
Porosity(for
(forplant)
plant)

864
864

1565
1565 Popülasyon
Popülasyon(biyolojik)
(biyolojik)

Porosity
Porosity(for
(forsoil)
soil)

865
865

1566
1566 Potansiyel
Potansiyelarazi
arazibozulumu
bozulumu

Potential
Potentialerosion
erosion

1569
1569

1567
1567 Potansiyel
Potansiyelbuharlaşma
buharlaşma

Potential
Potentialevaporation
evaporation

1567
1567

1568
1568 Potansiyel
Potansiyelbuharlaşma-terleme
buharlaşma-terleme

Potential
Potentialevapotranspiration
evapotranspiration

1568
1568

1569
1569 Potansiyel
Potansiyelerozyon
erozyon

Potential
Potentialforforreplication
replicationand
andscaling
scalingupup

1570
1570 Potansiyel
Potansiyelyllk
yllkortalama
ortalamatoprak
toprakkayb
kayb

Potential
Potentialland
landdegradation
degradation

1566
1566

1571
1571 ppb,
ppb,milyar'da
milyar'dabirbirksm
ksm

Potential
Potentialmean
meanannual
annualsoil
soilloss
loss

1570
1570

1572
1572 ppm,
ppm,milyon'da
milyon'daksm
ksm

Poverty
Poverty

752
752

1573
1573 Primer
Primerorman
orman

Poverty
Poverty

2270
2270

1574
1574 Primer
Primerverimlilik
verimlilik

Poverty
Povertyeradication
eradication

2269
2269

1575
1575 Program
Program

Poverty
Povertyline
line

2271
2271

1576
1576 Program
Programveveproje
projesayfas
sayfas

ppb,
ppb,parts
partsper
perbillion
billion

1571
1571

1577
1577 Programdaki/projedeki
Programdaki/projedekiteşkilatlar
teşkilatlar

ppm,
ppm,Parts
Partsper
permillion
million

1572
1572

1578
1578 Proje
Proje

Practice
Practice

2102
2102

1579
1579 Proje
Projeamaçlar
amaçlar

Prairie
Prairiesoil
soil

1580
1580 Proje
Projeteklifi
teklifi

Precautionary
Precautionaryapproach
approach

1888
1888

1581
1581 Protein
Protein

Precipitation
Precipitation

2157
2157

1582
1582 Protokol
Protokol

Precipitation
Precipitationintensity
intensity

2158
2158

1583
1583 Psödo
Psödo(yalanc)
(yalanc)

Precipitation
Precipitationregime
regime

2161
2161

1584
1584 Püskürük
Püskürükkayaçlar
kayaçlar

Preparedness
Preparedness

918
918

1585
1585 Radyasyon
Radyasyon

Pressure
Pressuregroup
group

217
217

1586
1586 Rakm
Rakm

Primary
Primaryforest
forest

207
207

1587
1587 Raporlayan
Raporlayankurum
kurum

Primary
Primarysuccessional
successionalspecies
species

991
991

440
440

395
395
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1588

REDD-plus (Ormanszlaşma ve Orman
Bozulumundan Oluşan Emisyonlar
Azaltmak)

Primer forest

1573

1589

Refah

Primer productivity

1574

1590

Referans hatt (dayanak hatt)

Priming rain

232

1591

Regolit

Probability

1433

1592

Regosol

Product

2124

1593

Rehabilitasyon (iyileştirme)

Production

2119

1594

Rekabet (biyoloji ve sosyolojide)

Production (biological)

2120

1595

Reklamasyon (arazi slah)

Production function

2122

1596

Rekreasyon

Production services

2118

1597

Rendzina

Production unit

2121

1598

Rezerv

Productive functions of forests

1477

1599

Rezervuar

Productive land

2141

1600

Resmi doküman

Productive usage of soil

1957

1601

Resmi kalknma yardm
(dş yardm)

Productivity

2143

1602

Restorasyon

Productivity (in biology)

2142

1603

Revize Üniversal Toprak Kayb Denklemi
(RÜTKD)
(Yenilenmiş Evrensel Toprak Kayb
Denklemi)

Programme

1575

1604

Revizyon

Programme and project sheet (PPS)

1576

1605

Rill erozyonu (küçük oyuntu)

Project

1578

1606

Rio anlaşmalar

Project for Development of Watershed
Monitoring and Evaluation System
(WMESEP).

1607

Rio Deklarasyonu

Project objectives

909

1579
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1608
1608 Rio
Rioişaretleyici
işaretleyici(Rio
(Riogöstergeleri)
göstergeleri)

Project
Projectproposals
proposals

1580
1580

1609
1609 Rio
RioKonferans
Konferans

Protected
Protectedarea
area

1194
1194

1610
1610 Rio+20
Rio+20

Protected
Protectedplants
plants

1195
1195

1611
1611 Risk
Risk

Protective
Protectiveeffects
effectsofof
forests
forests

1475
1475

1612
1612 Risk
Riskazaltma
azaltma

Protective
Protectiveforest
forest

1199
1199

1613
1613 Risk
Riskdeğerlendirme
değerlendirme

Protective
Protectiveforest
forestbelt
belt

1198
1198

1614
1614 Risk
Riskharitas
haritas

Protective
Protectivestructures
structures

1201
1201

1615
1615 Risk
Riskyönetimi
yönetimi

Protein
Protein

1581
1581

1616
1616 Rizom
Rizom(toprak
(toprakalt
altgövdesi)
gövdesi)

Protocol
Protocol

1582
1582

1617
1617 Rizosfer
Rizosfer

Proxy
Proxyindicator
indicator

1618
1618 Rotasyonlu
Rotasyonluteraslar
teraslar

Pseudo
Pseudo

1583
1583

1619
1619 Rölyef
Rölyef

Public
Publicgood
good

1057
1057

1620
1620 Rölyef
Rölyefçukuru
çukuru

Public
Publicparticipation
participation

1056
1056

1621
1621 Rölyef
Rölyeffaktörü
faktörü

Quality
Qualityindicators
indicators

1043
1043

1622
1622 Rölyef
Rölyefharitas
haritas

Quartz
Quartz

1270
1270

1623
1623 Rusubat
Rusubatverimi
verimi(tortul
(tortulverimi)
verimi)

Quintal
Quintal

1118
1118

1624
1624 Rutubet
Rutubet

Race
Race

1625
1625 Rüzgar
Rüzgar

Radiation
Radiation

1585
1585

1626
1626 Rüzgar
Rüzgaraşnabilirlik
aşnabilirlikgruplar
gruplar

Rain
Rainfactor
factor

2165
2165

1627
1627 Rüzgar
Rüzgaraşnabilirlik
aşnabilirlikendeksi
endeksi

Rain
Rainwater
waterharvesting
harvesting

2166
2166

1628
1628 Rüzgar
Rüzgarerozyonu
erozyonu

Raindrop
Raindroperosion
erosion

2163
2163

1629
1629 Rüzgar
Rüzgarerozyonu
erozyonubaşlama
başlamahz
hz

Raindrop
Raindroperosion
erosion(splash
(splasherosion)
erosion)

1630
1630 Rüzgar
Rüzgarerozyonunu
erozyonunuönleyici
önleyicişerit
şeritekimi
ekimi

Rainfall
Rainfallenergy
energy(rain
(rainenergy)
energy)

970
970

957
957

492
492
2164
2164
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1631

Rüzgar erozyonunun kontrolü

Rainfall excess (net rainfall)

2159

1632

Rüzgar perdesi (rüzgar kran)

Rainfall infiltration

2162

1633

Rüzgar önleyici şeritler

Rainfall Use Efficiency (RUE)

2160

1634

Saçak kök sistemi

Rangeland (meadow, pastureö grassland)

1325

1635

Sağlam yönetim

Rare species

1398

1636

Sahel

Rate of runoff

1637

Sahel Bölgesinde Kuraklk Kontrolu için
Devletleraras Devaml Komitesi

Ratification

1438

1638

Sahil kumulu

Raw humus

891

1639

Sahra

Raw material

892

1640

Salma sulama

Recipient country(ies) or sub Region

2188

1641

Saptrma hendeği

Recipient organization(s)

2189

1642

Saptrma sekisi

Reclamation

1595

1643

Saptrma yaps

Recreation

1596

1644

Sarlc bitki

Recycling

841

1645

Savak

Red data books

1133

1646

Savan

Red desert soil

1131

1647

Savunmaszlk (krlganlk)

Red earth (red soil)

1149

1648

Savunuculuk

Red List (red list of threatened species)

1132

1649

Seçenek değeri

Red Mediterranean soils (Terra Rossa)

1130

1650

Sedde

REDD-plus (Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation

1588

1651

Sediment

Reduced or zero tillage

1652

Sediment Kontrolu

Reduction of rural poverty

1139

1653

Sediment yükü

Reforestation

2220

62

192
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1654
1654 Sedimantasyon
Sedimantasyon

Reforestation
Reforestation

1460
1460

1655
1655 Seki
Sekiteras
teras

Regenerated
Regeneratedsoil
soil(reclaimed
(reclaimedsoil)
soil)

960
960

1656
1656 Sektörel
Sektörelsusutahsisi
tahsisi

Regeneration
Regeneration

826
826

1657
1657 Sektörler
Sektörleraras
arasplanlama
planlamaveveuygulama
uygulama

Regenerative
Regenerativepower
power

1658
1658 Sel
Sel

Region
Region

335
335

1659
1659 Sel
Selkapan
kapan

Regional
Regionalaction
actionplan
plan(RAPl)
(RAPl)

338
338

1660
1660 Sel
Selkran
kran

Regional
Regionalaction
actionprogramme
programme(RAPr)
(RAPr)

339
339

1661
1661 Sel
Seloyuntusu
oyuntusu

Regional
RegionalAnnexes
Annexes

336
336

1662
1662 Sel
Seloyuntusu
oyuntusuerozyonu
erozyonu

Regional
RegionalCooperation
CooperationNetworks
Networks(RCN)
(RCN)

341
341

1663
1663 Sel
Selyarnts
yarnts

Regional
Regionalcoordinating
coordinatingunit
unit(RCU)
(RCU)

342
342

1664
1664 Senaryo
Senaryo

Regional
RegionalEconomic
EconomicIntegration
Integration
Organization
Organization(REIO)
(REIO)

337
337

1665
1665 Sera
Seraetkisi
etkisi

Regional
Regionalgroups
groups

340
340

1666
1666 Sera
Seragaz
gaz

Regional
Regionalorganization
organization(RO)
(RO)

343
343

1667
1667 Serbest
Serbesterişimli
erişimlidoğal
doğalkaynak
kaynak

Regolith
Regolith

1591
1591

1668
1668 Serbest
Serbestotlatma
otlatma(kontrolsuz
(kontrolsuzotlatma)
otlatma)

Regosol
Regosol

1592
1592

1669
1669 Serpantin
Serpantin

Regulating
Regulatingecosystem
ecosystemservices
services

1670
1670 Sert
Sertkabuk
kabuk

Rehabilitation
Rehabilitation

1671
1671 Sert
Serttabaka
tabaka

Rehabilitation
Rehabilitationofofdegraded
degradedforest
forest

1672
1672 Sertleşmiş
Sertleşmiştoprak
toprak

Relative
Relativeevaporation
evaporation

1673
1673 Set
Setgölü
gölü

Relative
Relativehumidity
humidity

202
202

1674
1674 Seyelan
Seyelan

Relative
Relativehumidity
humidity

1411
1411

1675
1675 Scak
Scaknokta
nokta(biyolojik
(biyolojikçeşitlilik
çeşitlilikaçsndan
açsndan
scak
scaknokta)
nokta)

Relative
Relativepoverty
poverty

1413
1413

1676
1676 Scak
Scaknokta
nokta(kirlenme
(kirlenmeaçsndan
açsndanscak
scaknokta)
nokta)

Relative
Relativepoverty
povertyline
line

1409
1409

2221
2221

599
599
1593
1593
331
331
1410
1410
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1677

Scaklk

Relative relief

1412

1678

Scaklk endeksi

Relevance

2105

1679

Scaklk iletimi

Relevant activity codes (RACs)

2103

1680

Sçrama erozyonu (rüzgar)

Relevant international forums

2104

1681

Sçratma erozyonu (yağş)

Relict plant

1042

1682

Sfr otlatma

Relief

1619

1683

Sfr toprak işleme

Relief factor (topographic factor)

1621

1684

Snrlayc faktörler

Relief map

1622

1685

Sral değişim

Relief well

1620

1686

Srt

Remote sensing

2109

1687

Szma

Rendzina

1597

1688

Szma ile su kayb

Renewable energy

2223

1689

Sierozem

Renewable energy sources

2224

1690

Siklon

Renewable natural resource

2222

1691

Silt

Reporting Entity

1587

1692

Silvikültür

Reproduction

2116

1693

Silvopastoral sistemler (ağaç, ot, hayvan
sistemleri)

Reproductive material

2123

1694

Sinerji

Reserve

1598

1695

Siorezem (bozkr toprağ)

Reservoir

919

1696

Siyah organik toprak

Reservoir

1599

1697

Solar radyasyon

Residential area (settlement area)

2246

1698

Solma noktas

Resilience

721

1699

Solum

Resistance

539
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1700
1700 Solunum
Solunum

Resistant
Resistantrock
rock

540
540

1701
1701 Sonuç
Sonuç

Resource
Resource

1109
1109

1702
1702 Sonuç
Sonuçgöstergeleri
göstergeleri

Resource
Resourcemanagement
management

1112
1112

1703
1703 Sonuçlara
Sonuçlaradayal
dayalyönetim
yönetim

Resource
Resourcemobilization
mobilization

1111
1111

1704
1704 Sosyal
Sosyalkapital
kapital

Respiration
Respiration

1700
1700

1705
1705 Sosyal
Sosyalmaliyetler
maliyetlervevefaydalar
faydalar

Restoration
Restoration

1602
1602

1706
1706 Sosyal
Sosyalyap
yap

Result
Resultindicators
indicators

1702
1702

1707
1707 Sosyal
Sosyalzafiyet
zafiyet

Results-based
Results-basedmanagement
management

1703
1703

1708
1708 Sosyo
Sosyoekolojik
ekolojiksistem
sistem

Retention
Retention

1709
1709 Sosyo-ekonomik
Sosyo-ekonomikkuraklk
kuraklk

Retention
Retentionterrace
terrace(diversion
(diversionterrace)
terrace)

1710
1710 Soy
Soy(türeyen)
(türeyen)

Reversing
Reversingofofdesertification
desertification

1711
1711 Sömürücü
Sömürücütarm
tarm

Revised
RevisedUniversal
UniversalSoil
SoilLoss
LossEquation
Equation
(RUSLE)
(RUSLE)

1603
1603

1712
1712 Sözleşme
Sözleşmedaimi
daimisekreteryas
sekreteryas

Revision
Revision

1604
1604

1713
1713 Sözleşme
Sözleşmesüreçleri
süreçleri

Rhizome
Rhizome

1616
1616

1714
1714 Sözleşme
Sözleşmeuygulamasnn
uygulamasnngözden
gözdengeçirme
geçirme
komitesi
komitesi(SUGGK)
(SUGGK)

Rhizosphere
Rhizosphere

1617
1617

1715
1715 Spagnum
Spagnum

Richness
Richness

2292
2292

1716
1716 Spodosol'ler
Spodosol'ler

Ridge
Ridge

1686
1686

1717
1717 Spor
Spor

Rill
Rillerosion
erosion

437
437

1718
1718 Standard
Standarderozyon
erozyonparseli
parseli

Rill
Rillerosion
erosion

1437
1437

1719
1719 Standard
StandardFinansal
FinansalEkEk(UNCCD
(UNCCDiçin)
için)

Rill
Rillerosion
erosion

1537
1537

1720
1720 Step
Step

Rill
Rillerosion
erosion

1605
1605

1721
1721 Stoma
Stoma(gözenek)
(gözenek)

Rio
RioConference
Conference

1609
1609

1722
1722 Strateji
Strateji

Rio
Rioconventions
conventions

1606
1606

7373
2047
2047
468
468
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1723

Stratejik amaçlar (BMÇMS stratejisi
hedefleri)

Rio Declaration

1607

1724

Stratejik çevresel değerlendirme (SÇD)

Rio marker (RM)

1608

1725

Stratejik planlama

Rio+20

1610

1726

Su

Riparian

958

1727

Su ayrm çizgisi (hatt)

Riparian forest buffer system

1728

Subasar orman (longos)

Risk

1611

1729

Su baş

Risk assessment

1613

1730

Su basma (su basar)

Risk management

1615

1731

Su basmş arazi

Risk map

1614

1732

Su bilançosu

Risk reduction

1612

1733

Su cephesi

River

1400

1734

Su degredasyonu (su bozulumu)

River basin

1401

1735

Su depolama faktörü

Rock cycle

1103

1736

Su ekonomisi

Rock erosion

1105

1737

Su erozyonu

Rock fall

1104

1738

Su erozyonu snflar

Rock fall

1867

1739

Su ile doyma

Rock plants (lithophytes)

1102

1740

Su kalitesi

Rock salt

1107

1741

Su kaynağ (pnar)

Rock water

1106

1742

Su kaynaklar entegre yönetimi

Role of organization

1268

1743

Su kaynaklar yönetimi

Root

1203

1744

Su ktlğ

Root nodules

1207

1745

Su koruma orman

Root pressure

1204

49
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1746
1746 SuSukültürü
kültürü

Root
Rootrestricting
restrictingdepth
depth

1206
1206

1747
1747 SuSukütlesi
kütlesi

Root
Rootzone
zone

1205
1205

1748
1748 SuSumuhafazas
muhafazas

Rotation
Rotationgrazing
grazing

585
585

1749
1749 SuSunoksan
noksan

Rotation
Rotationterraces
terraces

1618
1618

1750
1750 SuSustresi
stresi

Rotational
Rotationalgrazing
grazing

1395
1395

1751
1751 SuSustresi
stresiolan
olanülkeler
ülkeler

Rotational
Rotationalirrigation
irrigation

1396
1396

1752
1752 SuSutablas
tablas

Rough
Roughbroken
brokenland
land

1031
1031

1753
1753 SuSutoplama
toplamaalan
alan

Runoff
Runoff

6060

1754
1754 SuSutoplama
toplamahavzas
havzas

Runoff
Runoff

2279
2279

1755
1755 SuSutoplama
toplamahavzas
havzasalan
alan

Runoff
Runoff

2286
2286

1756
1756 SuSutüketimi
tüketimi

Rural
Ruraldevelopment
development

1135
1135

1757
1757 SuSuürünleri
ürünleriyetiştirme
yetiştirme

Rural
Ruralecology
ecology(village
(villageecology)
ecology)

1209
1209

1758
1758 SuSuverimliliği
verimliliği

Rural
Ruralplanning
planning

1137
1137

1759
1759 Sub-alpin
Sub-alpinvejetasyon
vejetasyon

Rural
Ruralpopulation
population

1136
1136

1760
1760 Sub-tropik
Sub-tropik

Rural
Ruralpoverty
poverty

1134
1134

1761
1761 Sucul
Suculekosistem
ekosistem

Rural
Ruralpoverty
povertyline
line

1141
1141

1762
1762 Sucul
Suculfauna
fauna(aquatik
(aquatikfauna)
fauna)

Rural
Ruralpoverty
povertyrate
rate

1140
1140

1763
1763 Sucul
Suculflora
flora(aquatik
(aquatikflora)
flora)

Rural
Ruralsociety
society

1138
1138

1764
1764 Sukkulent
Sukkulentbitkiler
bitkiler

Sahara
Sahara

1639
1639

1765
1765 Sulak
Sulak

Sahel
Sahel

1636
1636

1766
1766 Sulak
Sulakalan
alan

Salic
Salichorizon
horizon

2060
2060

1767
1767 Sulama
Sulama

Salina
Salinasoil
soil

2062
2062

1768
1768 Sulama
Sulamaderinliği
derinliği

Saline
Salinemarsh
marsh

2058
2058

1769
1769 Sulama
Sulamamodülü
modülü

Saline
Salinesteppe
steppe

2059
2059
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1770

Sulama randman

Saline-alkaline soil

2057

1771

Sulama suyu ihtiyac

Saline-alkaline soils

2061

1772

Sulama tesisi

Salinity

2063

1773

Sulama yararllğ

Salinity control

2056

1774

Sulama yöntemleri

Salinization

450

1775

Sulamadan kaynaklanan erozyon

Salinization

2055

1776

Sulanabilir arazi

Salt

2048

1777

Sulu çayr

Salt balance

2050

1778

Sulu tarm arazisi

Salt crystallization

2053

1779

Suni gençleştirme

Salt layer

2052

1780

Suni gübre

Salt pan

2051

1781

Suni meralar

Salt ventilation

2066

1782

Suni orman

Saltation (wind erosion)

1680

1783

Suyla doygun toprak

Sampling

1533

1784

Sübvansiyon (mali destek)

Sand

1222

1785

Süksesyon

Sand drift

1226

1786

Sürdürülebilir arazi yönetimi (SAY)

Sand dune

1227

1787

Sürdürülebilir arazi yönetim teknolojisi

Sand dune

1231

1788

Sürdürülebilir çevre yönetimi

Sand movement

1232

1789

Sürdürülebilir dağ kalknmas

Sand plain

1225

1790

Sürdürülebilir kalknma

Sand plant

1228

1791

Sürdürülebilir Kalknma Komisyonu (SKK)

Sand sea

1223

1792

Sürdürülebilir kullanm (biyoçeşitlilik)

Sand stabilization

1233

1793

Sürdürülebilir kullanm (çevre)

Sand stone

1230
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1794
1794 Sürdürülebilir
Sürdürülebilirorman
ormanyönetimi
yönetimi

Sand
Sandstorm
storm

1224
1224

1795
1795 Sürdürülebilir
Sürdürülebilirtarm
tarm

Sandy
Sandysoil
soil

1229
1229

1796
1796 Sürdürülebilir
Sürdürülebilirtoprak
toprakyönetimi
yönetimi

Satellite
Satelliteimage
image

2101
2101

1797
1797 Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik

Saturation
Saturation

579
579

1798
1798 Sürüklenme
Sürüklenme(rüzgar
(rüzgarerozyonu)
erozyonu)

Saturation
Saturationpoint
point(saturation
(saturationlevel)
level)

580
580

1799
1799 Süspansiyon
Süspansiyonhareketi
hareketi

Savannah
Savannah

1646
1646

1800
1800 Süzdürmek
Süzdürmek(toprak)
(toprak)

Scale
Scale

1521
1521

1801
1801 Süzek
Süzekolmayan
olmayantoprak
toprak

Scenario
Scenario

1664
1664

1802
1802 Süzek
Süzektoprak
toprak

Schist
Schist

1809
1809

1803
1803 Süzülme
Süzülme

Science
Scienceand
andtechnology
technologyinstitutions
institutions(STIs)
(STIs)

241
241

1804
1804 Şeffaflk
Şeffaflk

Science
Scienceand
andtechnology
technologynetwork
network(STN)
(STN)

239
239

1805
1805 Şemsiye
Şemsiyetürtür

Scientist
Scientist

238
238

1806
1806 Şeritsel
Şeritseltarm
tarm

Sclophyte
Sclophyteplants
plants

858
858

1807
1807 Şiddetli
Şiddetlierozyon
erozyon

Seasonal
Seasonalgrazing
grazing

1344
1344

1808
1808 Şifal
Şifalbitki
bitki

Seasonal
Seasonalmigration
migration

1343
1343

1809
1809 Şist
Şist

Secondary
Secondaryforest
forest

975
975

1810
1810 Tabaka
Tabaka

Secondary
Secondaryrock
rock

973
973

1811
1811 Tabaka
Tabakaerozyonu
erozyonu

Secondary
Secondaryspecies
species

974
974

1812
1812 Tabakalaşma
Tabakalaşma

Secondary
Secondaryvegetation
vegetation

976
976

1813
1813 Taban
Tabanakm
akm(esas
(esasakm)
akm)

Secondary
Secondarywindbreak
windbreak

1827
1827

1814
1814 Taban
Tabaneğimi
eğimi(yatak
(yatakeğimi)
eğimi)

Secretariat
Secretariatofofthe
theUNCCD
UNCCD

317
317

1815
1815 Taban
Tabangenişliği
genişliği(drenaj
(drenajkanal)
kanal)

Sectoral
Sectoralwater
waterallocation
allocation

1656
1656

1816
1816 Taban
Tabanmeralar
meralar

Sedentary
Sedentarysociety
society

2244
2244

1817
1817 Taban
Tabansuyu
suyu(yeralt
(yeraltsuyu)
suyu)

Sedentary
Sedentarysoil
soil

2245
2245
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1818

Taban suyu bitkileri

Sediment

1651

1819

Taban suyu seviyesi

Sediment carrying shallow surface flow

1674

1820

Taban taş

Sediment control

1652

1821

Tabandan yukarya yaklaşm

Sediment load

1653

1822

Tabiat koruma alan

Sediment yield

51

1823

Tabii mera (doğal mera)

Sediment yield

1623

1824

Takr

Sediment yield

2034

1825

Takson

Sedimentary rock

2033

1826

Taksonomi (snflandrma bilimi)

Sedimentation

244

1827

Tali rüzgar perdesi

Sedimentation

1654

1828

Talveg

Sedimentation (deposition)

2035

1829

Tamamlanma tarihi

Seed

1934

1830

Tampon şerit

Seed origin

1935

1831

Tampon şerit ekimi

Seeding

1936

1832

Tampon zon

Seepage

1687

1833

Tane büyüklüğü

Selective erosion

189

1834

Tane yoğunluğu

Semi steppe (semi-desert land)

495

1835

Taneli bünye

Semi-arid areas

2198

1836

Taneli parçalanma

Semi-arid climate (step climate)

2199

1837

Tansiyometre

Semi-natural forest

2197

1838

Taraf

Semi-natural vegetation

2196

1839

Taraflar Konferans (TK)

Sensitive area

896

1840

Taraflar Konferans Bürosu

Sensitive region for wetland

897

1841

Tarm

Sensitive species (vulnerable species)

900
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1842
1842 Tarm
Tarmalan
alan

Sensitive
Sensitivewater
waterarea
area

1843
1843 Tarm
Tarmarazisi
arazisi

Serpentine
Serpentine

1844
1844 Tarm
Tarmdş
dşalanlar
alanlar

Service
Service

1845
1845 Tarm
Tarmekolojisi
ekolojisi

Severe
Severeerosion
erosion

1807
1807

Shale
Shale

1154
1154

1847
1847 Tarm
Tarmhavzas
havzas

Sheet
Sheeterosion
erosion

1811
1811

1848
1848 Tarmsal
Tarmsalamaçl
amaçlteraslar
teraslar

Shepherd
Shepherd

439
439

1849
1849 Tarmsal
Tarmsalbiyoçeşitlilik
biyoçeşitlilik

Shifting
Shiftingcultivation
cultivation

855
855

1850
1850 Tarmsal
Tarmsalekolojik
ekolojikzon
zon
(agro-ekolojik
(agro-ekolojikzon)
zon)

Shifting
Shiftingdunes
dunes(mobile
(mobiledunes)
dunes)

893
893

1851
1851 Tarmsal
Tarmsalİzleme
İzlemeveveBilgi
BilgiSistemi
SistemiProjesi
Projesi

Shoot
Shoot

763
763

1852
1852 Tarmsal
Tarmsalkalknma
kalknma

Shrub
Shrub

3535

1853
1853 Tarmsal
Tarmsalkirlilik
kirlilik

Shrub
Shrub(scrub,
(scrub,bush)
bush)

379
379

1854
1854 Tarmsal
Tarmsalkuraklk
kuraklk

Shrub
Shrubpastures
pastures

386
386

1855
1855 Tarmsal
Tarmsalkuraklk
kuraklkeylem
eylemplan
plan

Sierozem
Sierozem

1689
1689

1856
1856 Tarmsal
Tarmsalkuraklk
kuraklkyönetimi
yönetimi

Silt
Silt

1362
1362

1857
1857 Tarmsal
Tarmsalormanclk
ormanclk(agroforestry)
(agroforestry)

Silt
Silt

1691
1691

1858
1858 Tarmsal
Tarmsalsistem
sistem

Siltation
Siltation

1365
1365

1859
1859 Tarmsal
Tarmsalsusuverimliliği
verimliliği

Silviculture
Silviculture

1692
1692

1860
1860 Tarla
Tarla

Silvo-pastoral
Silvo-pastoraldryland
drylandsystems
systems

1238
1238

1861
1861 Tarla
Tarlaaçma
açma

Sink
Sink

2276
2276

1862
1862 Tarla
Tarlakapasitesi
kapasitesi

Siorozem
Siorozem(Grey
(Greydesert
desertsoil)
soil)

1695
1695

1863
1863 Tarla
Tarlaşerit
şeritekimi
ekimi

Site
Siteconditions
conditions

2261
2261

1864
1864 Tarla
Tarlatipi
tipiteras
teras

Site
Siteindex
index

2260
2260

1846
1846 Tarm
Tarmekosistemi
ekosistemi

(agro-ekosistem)
(agro-ekosistem)

899
899
1669
1669
947
947
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1865

Taş kordon

Site quality (site index)

319

1866

Taş temizleme

Skeletal soil

1007

1867

Taş, kaya yuvarlanmas

Slide

1108

1868

Taşma kapasitesi (barndrma kapasitesi)

Slight erosion

1869

Taşnma

Slope

1870

Taşnmş horizon

Slope (gradient)

1871

Taşnt Konisi

Slope and gully stabilization structures

2179

1872

Taşrma sulamas (salma sulama)

Slope exposition (slope aspect)

2172

1873

Taşkn

Slope gullies

2175

1874

Taşkn akm

Slope length

2177

1875

Taşkn hacmi

Slope length factor

608

1876

Taşkn Kontrolu

Slope steepness factor

607

1877

Taşkn ovas

Slope terraces

2176

1878

Taşkn sulamas

Slope valleys

2178

1879

Taşkn tekerrürü

Sloping bench terrace

1345

1880

Taşkn zarar

Snow fall

1072

1881

Taşkn zirvesi

Social capital

1704

1882

Taşlaşma

Social costs and benefits

1705

1883

Taşl topraklar

Social structure

1706

1884

Tatlsu

Social vulnerability

1707

1885

Tatlsu ekosistemleri

Socio-ecological system

1708

1886

Tav

Socio-economic drought

1709

1887

Tava sulamas

Socio-economic functions of forests

1476

1888

Tedbirli yaklaşm

Soil

1958

884
2170
606
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1889
1889 Tehdit
Tehdit

Soil
Soilairair

1985
1985

1890
1890 Tehdit
Tehditaltndaki
altndakiekosistemler
ekosistemlerlistesi
listesi

Soil
Soiland
andmud
mudflows
flows

2025
2025

1891
1891 Tehdit
Tehditaltndaki
altndakitürtür

Soil
Soiland
andwater
waterconservation
conservation

2026
2026

1892
1892 Tehlikeli
Tehlikelimaddeler
maddeler(su)
(su)

Soil
Soilassociation
association

1969
1969

1893
1893 Tekdüze
Tekdüzeakm
akm

Soil
Soilbiomass
biomass

1970
1970

1894
1894 Tekne
Teknetipi
tipiteras
teras(hendek
(hendektipi
tipiteras)
teras)

Soil
Soilcarbon
carbon

1991
1991

1895
1895 Teknik
Teknikdestek
destek

Soil
Soilcheck
checkdams
dams

1979
1979

1896
1896 Teknik
Teknikkaynaklar
kaynaklar

Soil
Soilclass
class

2016
2016

1897
1897 Teknoloji
Teknolojitransferi
transferi

Soil
Soilclassification
classification

2017
2017

1898
1898 Tektonik
Tektonik

Soil
Soilcompaction
compaction

1967
1967

1899
1899 Tel
Telkafesli
kafeslitaştaşdolgu
dolgu

Soil
Soilcomplex
complex

1995
1995

1900
1900 Temas
Temasgrubu
grubu

Soil
Soilconditioner
conditioner

1988
1988

1901
1901 Tematik
Tematik

Soil
Soilconservation
conservation

2003
2003

1902
1902 Tematik
TematikProgram
ProgramAğ
Ağ(TPA)
(TPA)

Soil
Soilconservation
conservationafforestation
afforestation

1996
1996

1903
1903 Temiz
TemizKalknma
KalknmaMekanizmas
Mekanizmas(TKM)
(TKM)

Soil
Soilconservation
conservationafforestation
afforestation

2004
2004

1904
1904 Temiz
Temizteknoloji
teknoloji

Soil
Soilconservation
conservationmeasures
measures

2005
2005

1905
1905 Tepe
Tepe

Soil
Soilconservation
conservationproject
project

1997
1997

1906
1906 Tepe
Tepeörtüsü
örtüsü

Soil
Soilcultivation
cultivation(tillage)
(tillage)

1989
1989

1907
1907 Teras
Teras

Soil
Soildata
database
base

2027
2027

1908
1908 Teras
Terasaralğ
aralğ

Soil
Soildegradation
degradation

1971
1971

1909
1909 Teras
Terasdüşey
düşeyaralğ
aralğ

Soil
Soildrainage
drainage

1975
1975

1910
1910 Teras
Terastahliye
tahliyekanal
kanal

Soil
Soilerodibility
erodibility

1963
1963

1911
1911 Teras
Terastipi
tipi

Soil
Soilerodibility
erodibilityfactor
factor

1964
1964

1912
1912 Teras
Terasyatay
yatayaralğ
aralğ

Soil
Soilerodibility
erodibilityfactor
factor

1976
1976
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1913

Teraslama

Soil erosion

1965

1914

Terkedilmiş arazi

Soil erosion

1977

1915

Terleme

Soil evaporation

2290

1916

Terra Rossa

Soil exchange

2049

1917

TerrAfrica

Soil exhaustion

2031

1918

Tersip bendi

Soil fertility

2028

1919

Tersip seddesi

Soil fertility decline

2029

1920

Tesis kapasitesi

Soil genesis

2007

1921

Tesis ömrü (toprak muhafaza)

Soil geography

1974

1922

Tesviye eğrilerine paralel ürün yetiştirme

Soil horizons

1986

1923

Tesviye eğrisi

Soil loss tolerance

1992

1924

Tesviye şerit ekimi

Soil management

1987

1925

Tesviye teras

Soil map

1983

1926

Teşvik

Soil microbiology

2001

1927

Thornweite Rutubet Endeksi

Soil moisture

2014

1928

Tbbi bitkiler

Soil moisture (soil water)

2019

1929

Tbbi ve aromatik bitkiler

Soil moisture deficit

2006

1930

Tn

Soil morphology

2002

1931

Tnl toprak

Soil organic matter

2008

1932

Ticari tarm

Soil pH

2010

1933

Ticari tarm ürünü

Soil physical modification

1953

1934

Tohum

Soil physics

1981

1935

Tohum orijini

Soil pollution

1993

1936

Tohumlama

Soil porosity

1982
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1937
1937 Tomurcuk
Tomurcuk

Soil
Soilproductivity
productivity

2000
2000

1938
1938 Topak
Topak

Soil
Soilprofile
profile

2011
2011

1939
1939 Toplam
Toplamakş
akş

Soil
Soilprotecting
protectingplants
plants

1998
1998

1940
1940 Toplam
Toplamçevresel
çevreseldeğer
değer

Soil
Soilquality
quality

1990
1990

1941
1941 Toplam
Toplamekonomik
ekonomikdeğer
değer(TED)
(TED)

Soil
Soilreaction
reaction

2012
2012

1942
1942 Toplam
Toplamerozyon
erozyon

Soil
Soilsalinity
salinity

2023
2023

1943
1943 Toplama
Toplamahendeği
hendeği

Soil
Soilsaving
savingdam
dam(soil
(soilcheck
checkdam)
dam)

1918
1918

1944
1944 Toplayc
Toplayctahliye
tahliyekanal
kanal

Soil
Soilscience
science

1968
1968

1945
1945 Topluluk
Topluluk(ekolojik)
(ekolojik)

Soil
Soilseries
series

2015
2015

1946
1946 Topluluk
Topluluk(toplum,
(toplum,insan
insantopluluğu)
topluluğu)

Soil
Soilstructure
structure

2018
2018

1947
1947 Toplum
Toplumormanclğ
ormanclğ

Soil
Soilstructure
structure

2030
2030

1948
1948 Topoğrafya
Topoğrafya

Soil
Soilsurvey
survey

1980
1980

1949
1949 Topoğrafya
Topoğrafyaharitas
haritas

Soil
Soiltexture
texture

1973
1973

1950
1950 Topoklimatoloji
Topoklimatoloji

Soil
Soiltexture
texture

2021
2021

1951
1951 Toprağa
Toprağaszma
szma(infiltrasyon)
(infiltrasyon)

Soil
Soiltype
type

2022
2022

1952
1952 Toprağn
Toprağnfaydal
faydalnem
nemkapasitesi
kapasitesi

Soil
Soilwater
waterpotential
potential(soil
(soilmoisture
moisture
potential)
potential)

2020
2020

1953
1953 Toprağn
Toprağnfiziksel
fizikselgeliştirilmesi
geliştirilmesi

Soil-saving
Soil-savingdike
dike

1919
1919

1954
1954 Toprağn
Toprağnfiziksel
fizikselözellikleri
özellikleri

Solar
Solarradiation
radiation

1697
1697

1955
1955 Toprağn
Toprağnkimyasal
kimyasalözellikleri
özellikleri

Solum
Solum

1699
1699

1956
1956 Toprağn
Toprağnsulama
sulamakapasitesi
kapasitesi

Sound
Soundmanagement
management

1635
1635

1957
1957 Toprağn
Toprağnverimli
verimliolarak
olarakişletilmesi
işletilmesi

Source
Sourceofoffunding
funding

765
765

1958
1958 Toprak
Toprak

Southern
SouthernAfrican
AfricanDevelopment
Development
Community
Community(SADC)
(SADC)

877
877

1959
1959 Toprak
Toprakalt
altbiyokütle
biyokütle

Species
Species

2070
2070
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1960

Toprak alt drenaj

Species diversity

2072

1961

Toprak alt işlemesi

Species richness

2074

1962

Toprak altndan sulama

Species selection

2073

1963

Toprak aşnabilirliği

Sphagnum

1715

1964

Toprak aşnabilirlik faktörü

Spillway

574

1965

Toprak aşnmas

Spiny plants

533

1966

Toprak bent

Spiny shrubland

534

1967

Toprak betonlaşmas

Splash erosion (rain drop erosion)

1681

1968

Toprak bilimi

Spodosols

1716

1969

Toprak birliği

Spore

1717

1970

Toprak biyokütlesi

Spring

1110

1971

Toprak bozulumu

Spring

1553

1972

Toprak bozulumunun küresel
değerlendirilmesi

Spring

1741

1973

Toprak bünyesi (toprak tekstürü)

Sprinkler irrigation

2167

1974

Toprak coğrafyas

Stable grade (poised grade)

511

1975

Toprak drenaj

Stable lands

592

1976

Toprak erozyon faktörü

Stakeholders

1540

1977

Toprak erozyonu

Stall feeding

41

1978

Toprak erozyonun saha içinde ve saha
dşndaki etkileri

Stand

1332

1979

Toprak eşikler

Standard deviation (STD) of NDVI

1419

1980

Toprak etüdü

Standard erosion plot

1718

1981

Toprak fiziği

Standard Financial Annex
(of UNCCD)

1719
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1982
1982 Toprak
Toprakgözenekliliği
gözenekliliği

Standard
Standardofofliving
living

2203
2203

1983
1983 Toprak
Toprakharitas
haritas

Steppe
Steppe

328
328

1984
1984 Toprak
Toprakhava
havaboşluklar
boşluklar

Steppe
Steppe

1720
1720

1985
1985 Toprak
Toprakhavas
havas

Stoma
Stoma

1721
1721

1986
1986 Toprak
Toprakhorizonlar
horizonlar

Stone
Stonemesh
mesh(boister)
(boister)

1899
1899

1987
1987 Toprak
Toprakidaresi
idaresi

Stony
Stonyremoval
removal

1866
1866

1988
1988 Toprak
Toprakslah
slahmaddesi
maddesi

Storm
Storm

772
772

1989
1989 Toprak
Toprakişleme
işleme(sürüm)
(sürüm)

Strata
Strata

1810
1810

1990
1990 Toprak
Toprakkalitesi
kalitesi

Strategic
Strategicenvironmental
environmentalassessment
assessment
(SEA)
(SEA)

1724
1724

1991
1991 Toprak
Toprakkarbonu
karbonu

Strategic
Strategicobjectives
objectives(UNCCD
(UNCCDStrategy
Strategy
objectives)
objectives)

1723
1723

1992
1992 Toprak
Toprakkayb
kaybtolerans
tolerans

Strategic
Strategicplanning
planning

1725
1725

1993
1993 Toprak
Toprakkirlenmesi
kirlenmesi

Strategy
Strategy

1722
1722

1994
1994 Toprak
Toprakklimaks
klimaks(edafik
(edafikklimaks)
klimaks)

Stratification
Stratification

1812
1812

1995
1995 Toprak
Toprakkompleksi
kompleksi

Stream
Stream

1996
1996 Toprak
Toprakmuhafaza
muhafazaamaçl
amaçlağaçlandrma
ağaçlandrma

Stream
Streambank
bankcollapses
collapses

1997
1997 Toprak
Toprakkoruma
korumaprojesi
projesi

Stream
Streambank
bankerosion
erosion

4747

1998
1998 Toprak
Toprakkoruyucu
koruyucubitkiler
bitkiler

Stream
Streambank
bankerosion
erosioncontrol
control

4848

1999
1999 Toprak
Toprakkullanm
kullanmharitas
haritas

Stream
Streambed
bed(stream
(streamchannel)
channel)

5353

2000
2000 Toprak
Toprakmahsuldarlğ
mahsuldarlğ

Stream
Streamerosion
erosion

1318
1318

2001
2001 Toprak
Toprakmikrobiyolojisi
mikrobiyolojisi

Stream
Streamerosion
erosion

2206
2206

2002
2002 Toprak
Toprakmorfolojisi
morfolojisi

Stream
Streamflow
flowdepletion
depletion

4545

2003
2003 Toprak
Toprakmuhafaza
muhafaza(koruma)
(koruma)

Stream
Streamload
load

5454

2004
2004 Toprak
Toprakmuhafaza
muhafazaağaçlandrmas
ağaçlandrmas

Stream
Streampower
power

4646

4444
1146
1146
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2005

Toprak muhafaza tedbirleri

Stream regime

50

2006

Toprak nemi eksikliği

Streambank erosion

1145

2007

Toprak oluşumu

Strip cultivation

1806

2008

Toprak organik maddesi

Stubble

108

2009

Toprak organizmalar

Stubble burning

109

2010

Toprak pH'

Sub-alpine vegetation

2011

Toprak profili

Sub-catchment (sub-watershed)

86

2012

Toprak reaksiyonu

Sub-family

85

2013

Toprak reformu (arazi reformu)

Sub-irrigation

2014

Toprak rutubeti (nemi)

Sub-regional action programme (SRAP)

83

2015

Toprak serisi

Sub-regional and regional action
programs for desertification combating

458

2016

Toprak snf

Sub-regional organization (SRO)

2017

Toprak snflandrlmas

Subsidy

2018

Toprak strüktürü

Subsistence agriculture (sedentary
agriculture)

802

2019

Toprak suyu

Subsistence crop

801

2020

Toprak suyu potansiyeli

Subsistence economy

800

2021

Toprak tekstürü

Sub-soil

87

2022

Toprak tipi

Sub-soil farming

89

2023

Toprak tuzluluğu

Subsoiling

2024

Toprak üstü biyokütle

Sub-soiling

88

2025

Toprak ve çamur akmalar

Sub-species

90

2026

Toprak ve su muhafaza

Subsurface drainage

1960

2027

Toprak veri taban

Subsurface flow (interflow)

2280

1759

1962

84
1784

1961
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2028
2028 Toprak
Toprakverimliliği
verimliliği

Subterranean
Subterraneanstream
stream

2229
2229

2029
2029 Toprak
Toprakverimlilik
verimlilikdüşüşü
düşüşü

Subtropical
Subtropical

1760
1760

2030
2030 Toprak
Toprakyaps
yaps(toprak
(toprakstrüktürü)
strüktürü)

Success
Successstory
story

2031
2031 Toprak
Toprakyorgunluğu
yorgunluğu

Succession
Succession

1685
1685

2032
2032 Topraksz
Topraksztarm
tarm

Succession
Succession

1785
1785

2033
2033 Tortul
Tortulkayaç
kayaç(tortul
(tortulkaya)
kaya)

Succulent
Succulentplant
plant

1764
1764

2034
2034 Tortul
Tortulverimi
verimi

Summer
Summerpasture
pasture

2216
2216

2035
2035 Tortullaşma
Tortullaşma(depolanma)
(depolanma)

Supporting
Supportingservices
services(supporting
(supporting
ecosystem
ecosystemservices)
services)

521
521

2036
2036 Toz
Toz

Supporting
Supportingsystems
systems

522
522

2037
2037 Toz
Tozfrtnas
frtnas

Surface
Surfacecreep
creep(wind
(winderosion)
erosion)

1798
1798

2038
2038 Tozlaşma
Tozlaşma

Surface
Surfacedrainage
drainage

2281
2281

2039
2039 Transpirasyon
Transpirasyon(terleme)
(terleme)

Surface
Surfaceerosion
erosion

2282
2282

2040
2040 Traşlama
Traşlamakesimi
kesimi

Surface
Surfaceretention
retention

2284
2284

2041
2041 Tropikal
Tropikaliklim
iklim

Surface
Surfacesoil
soil

2283
2283

2042
2042 Tropikal
Tropikalorman
orman

Surface
Surfacewater
water

2287
2287

2043
2043 Tropikal
Tropikalyağmur
yağmurorman
orman

Surface
Surfacewater
waterirrigation
irrigation

2228
2228

2044
2044 Turba
Turba

Susceptible
Susceptibledryland
dryland

898
898

2045
2045 Turgor
Turgorbasnc
basnc

Suspended
Suspendedsediment
sediment

168
168

2046
2046 Tutucu
Tutucubaraj
baraj

Suspension
Suspension

469
469

2047
2047 Tutucu
Tutucuteras
teras

Suspension
Suspensionmovement
movement

1799
1799

2048
2048 Tuz
Tuz

Sustainability
Sustainability

1797
1797

2049
2049 Tuz
Tuzdeğişimi
değişimi

Sustainable
Sustainableagriculture
agriculture

1795
1795

2050
2050 Tuz
Tuzdengesi
dengesi

Sustainable
Sustainabledevelopment
development

1790
1790

216
216
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2051

Tuz kabuğu

Sustainable environmental management

1788

2052

Tuz kat

Sustainable forest management

1794

2053

Tuz kristalleşmesi

Sustainable land management (SLM)

1786

2054

Tuz seven bitki

Sustainable land management (SLM)
technology

1787

2055

Tuzlanma

Sustainable mountain development

1789

2056

Tuzlanma Kontrolu

Sustainable soil management

1796

2057

Tuzlu alkali toprak

Sustainable use (biodiversity)

1792

2058

Tuzlu bataklk

Sustainable use (of environment)

1793

2059

Tuzlu bozkr

Sustainable use of ecosystem

656

2060

Tuzlu horizon

Swamp

222

2061

Tuzlu-sodik topraklar)

Swell range

296

2062

Tuzlu toprak

Symbiosis

1492

2063

Tuzluluk

Symbiosis

2200

2064

Tuzsuzlaştrma (suyun tuzsuzlaştrlmas)

Symbiosis relationships

1493

2065

Tuzsuzlaştrma (toprağn tuzsuzlaştrlmas)

Synergy

1694

2066

Tuzun yok edilmesi

Takyr

1824

2067

Tükenme

Talus creep

2171

2068

Tüketim

Target

920

2069

Tüketim dş değerler

Target groups

921

2070

Tür

Taxon (pl. taxa)

1825

2071

Tür aras rekabet

Taxonomy (classification science)

1826

2072

Tür çeşitliliği

Technical resources

1896

2073

Tür seçimi

Technical support

1895
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2074
2074 Tür
Türzenginliği
zenginliği

Technology
Technologytransfer
transfer

1897
1897

2075
2075 Türkiye
Türkiyeçölleşme
çölleşmeharitas
haritas
(iklim
(iklimverileri)
verileri)

Tectonics
Tectonics

1898
1898

2076
2076 Türkiye
TürkiyeÇölleşme
ÇölleşmeileileMücadele
MücadeleUlusal
UlusalEylem
Eylem
Program
Program(2006)
(2006)

Temperate
Temperateclimate
climate(mild
(mildclimate)
climate)

955
955

2077
2077 Türkiye
TürkiyeÇölleşme
ÇölleşmeileileMücadele
MücadeleUlusal
UlusalStrateji
Strateji
Belgesi,
Belgesi,2013-2023
2013-2023

Temperate
Temperatezone
zone

956
956

2078
2078 Türkiye
TürkiyeÇölleşme
ÇölleşmeileileMücadele
MücadeleUlusal
Ulusal
Stratejisi
StratejisiveveEylem
Eylemplan,
plan,2014-2018
2014-2018

Temperature
Temperature

1677
1677

2079
2079 Türkiye
TürkiyeUlusal
UlusalHavza
HavzaYönetim
YönetimStratejisi,
Stratejisi,
2014-2023
2014-2023

Tensiometer
Tensiometer

1837
1837

2080
2080 UUşekilli
şekillioyuntu
oyuntu

Tenure
Tenure

1394
1394

2081
2081 UçUçdeğerler
değerler

Terra
TerraRossa
Rossa

1916
1916

2082
2082 Ultra-bazik
Ultra-bazikkaya
kaya

Terrace
Terrace

1907
1907

2083
2083 Ulusal
Ulusalbilinçlendirme
bilinçlendirmesemineri
semineri

Terrace
Terraceenforced
enforcedwith
withbrush
brushbundles
bundles
(brush
(brushterrace)
terrace)

2084
2084 Ulusal
Ulusaldelegasyon
delegasyon

Terrace
Terracehorizontal
horizontalspacing
spacing

1912
1912

2085
2085 Ulusal
UlusalErozyon
ErozyonRisk
RiskHaritalar
Haritalar(Türkiye)
(Türkiye)

Terrace
Terraceoutlet
outletchannel
channel

1910
1910

2086
2086 Ulusal
UlusalEylem
EylemPlan
Plan

Terrace
Terracespacing
spacing

1908
1908

2087
2087 Ulusal
Ulusaleylem
eylemplan
planhazrlanmas
hazrlanmas

Terrace
Terracetype
type

1911
1911

2088
2088 Ulusal
Ulusaleylem
eylemplan
planonaylanmas
onaylanmas

Terrace
Terracevertical
verticalspacing
spacing

1909
1909

2089
2089 Ulusal
UlusalErozyonla
ErozyonlaMücadele
MücadeleEylem
EylemPlan
Plan
(UEMEY)
(UEMEY)

Terraces
Terraceswith
withchannel
channel

2090
2090 Ulusal
Ulusaleylem
eylemplanlarnn
planlarnnBMÇMS
BMÇMSOn
OnYllk
Yllk
Stratejisi
Stratejisiileileuyumlaştrlmas
uyumlaştrlmas

Terracing
Terracing

1913
1913

2091
2091 Ulusal
Ulusaliletişim
iletişimstratejisi
stratejisi

TerrAfrica
TerrAfrica

1917
1917

2092
2092 Ulusal
Ulusalkapasite
kapasiteözözdeğerlendirmesi
değerlendirmesi(UKÖD)
(UKÖD)

Terrestrial
Terrestrialecosystems
ecosystems

1075
1075

383
383

923
923
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2093

Ulusal Koordinasyon Organ (UKO)

Thalweg

1828

2094

Ulusal odak noktas

The 10-year Strategic Plan and
Framework to Enhance the
Implementation of the Convention

460

2095

Ulusal rapor

The 10-Year Strategic Plan and
Framework to Enhance the
Implementation of the Convention (20082018)

252

2096

Ulusal yoksulluk oran

The Committee on Science and
Technology (CST).

240

2097

Ulusal yoksulluk snr

The Economics of Land Degradation
Initiative (ELD)

121

2098

Uluslararas Tarmsal Kalknma Fonu (IFAD)

The Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAO)

255

2099

Uluslararas kuruluş

The guidelines for alignment of the action
plans with the UNCCD Strategy

750

2100

BMÇMS Performans Gözden Geçirmesi ve
Uygulamann Değerlendirilmesi Sistemi
(PRAIS)

The United Nations Conference on
Environment and Development (UNCED)

249

2101

Uydu görüntüsü

Thematic

1901

2102

Uygulama

Thematic Programme Network (TPN) /
Regional Cooperation Networks (RCN)-

1902

2103

Uygun faaliyet kodlar

Thermal conduction

1679

2104

Uygun uluslararas forumlar

Thornweite Moisture Index

1927

2105

Uygunluk

Threat

1889

2106

Uyku dönemi

Threat of desertification

2107

Uyum (adaptasyon) kapasitesi

Threatened species

2108

Uyumlaştrlmş ulusal eylem plannn
hazrlanmas

Threshold

462
1891
728
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2109
2109 Uzaktan
Uzaktanalglama
alglama

Threshold
Thresholdvalue
value(for
(forecosystems)
ecosystems)

729
729

2110
2110 Uzman
Uzmanbilgisi
bilgisi

Tilth
Tilth

1886
1886

2111
2111 Uzun
Uzundönem
dönem

Time
Timescale
scale

2288
2288

2112
2112 Üçgen
Üçgenşekilli
şekillioyuntu
oyuntu

Topoclimatology
Topoclimatology

1950
1950

2113
2113 Üfürülmüş
Üfürülmüşarazi
arazi

Topographical
Topographicalmap
map

1949
1949

2114
2114 Üniform
Üniformtoprak
toprak
(yeknesak
(yeknesaktoprak)
toprak)

Topography
Topography

1948
1948

2115
2115 Üniversal
Üniversaltoprak
toprakkayb
kaybdenklemi
denklemi

Topsoil
Topsoil

2128
2128

2116
2116 Üreme
Üreme

Tornado
Tornado

951
951

2117
2117 Üreme
Üremepotansiyeli
potansiyeli

Tornado
Tornado(cyclone)
(cyclone)

1095
1095

2118
2118 Üretici
Üreticihizmetler
hizmetler

Total
TotalEconomic
EconomicValue
Value(TEV)
(TEV)

1941
1941

2119
2119 Üretim
Üretim

Total
Totalenvironmental
environmentalvalue
value

1940
1940

2120
2120 Üretim
Üretim(biyolojik)
(biyolojik)

Total
Totalerosion
erosion

1942
1942

2121
2121 Üretim
Üretimbirimi
birimi

Total
Totalrunoff
runoff

1939
1939

2122
2122 Üretim
Üretimfonksiyonu
fonksiyonu

Toxicity
Toxicity

2289
2289

2123
2123 Üretim
Üretimmateryali
materyali

Traditional
Traditionalecological
ecologicalknowledge
knowledge

814
814

2124
2124 Ürün
Ürün

Traditional
Traditionalknowledge
knowledge

813
813

2125
2125 Ürün
Ürünartğ
artğ

Traditional
Traditionaluse
useofofnatural
naturalresources
resources

555
555

2126
2126 Ürün
Ürünekim
ekimnöbeti
nöbeti

Transition
Transitionclimate
climate

810
810

2127
2127 Ürün
Ürünüretim
üretimsistemi
sistemi

Transition
Transitionwaters
waters

812
812

2128
2128 Üst
Üsttoprak
toprak

Transitional
Transitionalzone
zone

811
811

2129
2129 VVşeklinde
şeklindevadi.
vadi.

Transparency
Transparency

1804
1804

2130
2130 Vahşi
Vahşisalma
salmasulama
sulama

Transpiration
Transpiration

348
348

2131
2131 Varoluş
Varoluşdeğeri
değeri

Transpiration
Transpiration

2039
2039
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2132

Varyete (çeşit)

Transpiration

1915

2133

Vejetasyon

Transportation

1869

2134

Vejetasyon süresi

Transverse stabilizing (latitudinal
stabilizing)

686

2135

Veri

Transverse structure

687

2136

Veri analizi

Tree

31

2137

Veri kaynağ

Tree line

33

2138

Veri seti

Tree plantation establishment

36

2139

Veri toplama metodu

Tree steppe

34

2140

Verimli

Tree-grass-animal systems
(silvopastoral systems)

1693

2141

Verimli arazi

Trend

2273

2142

Verimlilik (biyolojide)

Triangular shaped gully

2112

2143

Verimlilik (üretkenlik)

Tropical climate

2041

2144

Verimsiz arazi

Tropical forest

2042

2145

Verimsiz orman

Tropical rain forest

2043

2146

Vizkosite

Truncated horizon

1870

2147

Vizyon (kurum vizyonu)

Turgor pressure

2045

2148

Volkanik kaya

Type of funding

767

2149

Yaban hayat

U shaped gully

2080

2150

Yaban hayat koruma sahas

Ultra basic rock

2082

2151

Yabanc tür

Ultrabasic rock (ultramafik rock)

2152

Yabani akraba

Umbrella species (flagship species)

1805

2153

Yabani tür

UN Convention on Conservation of
Biological Diversity (CBD)

291

177
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2154
2154 Yabanl
Yabanl

UN
UNEconomic
Economicand
andSocial
SocialCouncil
Council
(ECOSOC)
(ECOSOC)

254
254

2155
2155 Yabanl
Yabanlalanlar
alanlar

Unavailable
Unavailablesoil
soilmoisture
moisture
(unavailable
(unavailablesoil
soilwater)
water)

757
757

2156
2156 Yabanlaşmş
Yabanlaşmştürler
türler

UNCCD
UNCCDKnowledge
KnowledgeBase
BaseInteractive
Interactive
Map
Map

316
316

2157
2157 Yağş
Yağş

Uncertainty
Uncertainty

226
226

2158
2158 Yağş
Yağşentansitesi
entansitesi

Underground
Undergroundwater
water

2159
2159 Yağş
Yağşfazlas
fazlas(net
(netyağş)
yağş)

Understorey
Understorey

541
541

2160
2160 Yağş
Yağşkullanm
kullanmetkenliği
etkenliği(YKE)
(YKE)

Undulating
Undulatingland
land(peneplain)
(peneplain)

490
490

2161
2161 Yağş
Yağşrejimi
rejimi

Uniform
Uniformflow
flow

1893
1893

2162
2162 Yağş
Yağşszmas
szmas

Uniform
Uniformsoil
soil

2114
2114

2163
2163 Yağmur
Yağmurdamlas
damlaserozyonu
erozyonu

Unit
Unitwater
waterrequirement
requirement

245
245

2164
2164 Yağmur
Yağmurenerjisi
enerjisi

United
UnitedNations
Nations(UN)
(UN)

246
246

2165
2165 Yağmur
Yağmurfaktörü
faktörü

United
UnitedNations
NationsConference
Conferenceonon
Desertification
Desertification(UNCCD)
(UNCCD)

253
253

2166
2166 Yağmur
Yağmursuyu
suyuhasad
hasad

United
UnitedNations
NationsConvention
Conventiononon
Conservation
ConservationofofBiological
BiologicalDiversity
Diversity
(UNCBD)
(UNCBD)

247
247

2167
2167 Yağmurlama
Yağmurlamasulama
sulama

United
UnitedNations
NationsConvention
ConventiontotoCombat
Combat
Desertification
Desertification

459
459

2168
2168 Yakacak
Yakacakodun
odun

United
UnitedNations
NationsConvention
ConventiontotoCombat
Combat
Desertification
Desertification(UNCCD)
(UNCCD)

251
251

2169
2169 Yakalama
Yakalamakapasitesi
kapasitesi(yağş)
(yağş)

United
UnitedNations
NationsDevelopment
DevelopmentProgramme.
Programme.
(UNDP)
(UNDP)

256
256

2170
2170 Yamaç
Yamaç

United
UnitedNations
NationsEnvironment
EnvironmentProgramme
Programme
(UNEP)
(UNEP)

248
248

2171
2171 Yamaç
Yamaçakmas
akmas

United
UnitedNations
NationsPlan
PlanofofAction
ActiontotoCombat
Combat
Desertification
Desertification(PACD)
(PACD)

250
250

2230
2230
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2172

Yamaç baks

Universal Soil Loss Equation (USLE)

2115

2173

Yamaç depolanmas

Unplanned grazing

1556

2174

Yamaç molozu akmas

Unproductive forest

2145

2175

Yamaç oyuntular

Unproductive land

2144

2176

Yamaç teraslar

Unsaturated flow

581

2177

Yamaç uzunluğu

Unstable lands

593

2178

Yamaç vadiler

Upper watershed

2274

2179

Yamaç ve oyuntu tahkimi tesisleri

Urban ecology

1117

2180

Yangn riski

Urban systems

1120

2181

Yangn tehlikesi

Urbanization

1119

2182

Yapay bitkilendirme

Use value

1220

2183

Yapay su kitlesi

Useful field capacity

758

2184

Yaprağn döken ağaçlar

Useful moisture

756

2185

Yaprak alan endeksi (YAI)

V shaped valley

2129

2186

Yapraklarn başlangç depolamas

Validity

799

2187

Yararlanc

Variety

2132

2188

Yararlanc bölge veya alt bölge

Vegetation

2133

2189

Yararlanc kurum(lar)

Vegetation cover (vegetation)

2190

Yararlanc ülke

Vegetation period

2191

Yaratc finans enstrümanlar

Vegetation season (growing season)

363

2192

Yarayşl besin maddeleri

Vegetative measures for soil conservation

272

2193

Yarayşl su

Vegetative methods of wind erosion
control

273

2194

Yar bataklk toprağ

Vertical interval of terraces

535

263
2134
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2195
2195 Yar
Yarçal
çal

Very
Verysevere
severeerosion
erosion

443
443

2196
2196 Yar
Yardoğal
doğalbitki
bitkiörtüsü
örtüsü(yar
(yardoğal
doğalvejetasyon)
vejetasyon)

Virgin
Virginsoil
soil

1011
1011

2197
2197 Yar
Yardoğal
doğalorman
orman

Viscosity
Viscosity

2146
2146

2198
2198 Yar
Yarkurak
kurakalan
alan

Vision
Vision(institutional
(institutionalvision)
vision)

2147
2147

2199
2199 Yar
Yarkurak
kurakiklim
iklim(step
(stepiklimi)
iklimi)

Vitality
Vitality

2117
2117

2200
2200 Yaşam
Yaşambirliği
birliği(sembiyoz)
(sembiyoz)

Vulnerability
Vulnerability

1197
1197

2201
2201 Yaşam
Yaşamkalitesi
kalitesi

Vulnerability
Vulnerability

1647
1647

2202
2202 Yaşam
Yaşamortam
ortam

Vulnerability
Vulnerability(against
(againstclimate
climatechange)
change)

1384
1384

2203
2203 Yaşam
Yaşamstandard
standard

Vulnerable
Vulnerablespecies
species

1196
1196

2204
2204 Yatak
Yatakdepolanmas
depolanmas

Wady
Wady(quadry)
(quadry)

1663
1663

2205
2205 Yatak
Yatakderinliği
derinliği

Waste
Waste

2206
2206 Yatak
Yatakerozyonu
erozyonu

Waste
Wasteland
land

1125
1125

2207
2207 Yatak
Yatakslah
slah

Waste
Wastewater
water

185
185

2208
2208 Yatak
Yatakkapasitesi
kapasitesi

Water
Water

1726
1726

2209
2209 Yatak
Yatakyükü
yükü

Water
Waterbalance
balance

1732
1732

2210
2210 Yatay
Yatayteras
teras(düz
(düzteras)
teras)

Water
Waterbalance
balance(water
(watereconomy)
economy)

1736
1736

2211
2211 Yatrm
Yatrm

Water
Watercollection
collectionarea
area

1753
1753

2212
2212 Yaylc
Yaylcyabanc
yabanctürtür(işgal
(işgaledici
ediciyabanc
yabanctür)
tür)

Water
Watercollection
collectionarea
area

1755
1755

2213
2213 Yayla
Yayla

Water
Waterconservation
conservation

1748
1748

2214
2214 Yayla
Yaylahayvanclğ
hayvanclğ

Water
Waterconsumption
consumption(consumptive
(consumptivewater
water
use)
use)

1756
1756

2215
2215 Yaylac
Yaylac

Water
Waterdeficiency
deficiency

1749
1749

2216
2216 Yaylak
Yaylak

Water
Waterdegradation
degradation

1734
1734

2217
2217 Yedek
Yedekdolu
dolusavak
savak

Water
Watererosion
erosion

1737
1737

184
184
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2218

Yem

Water erosion classes

1738

2219

Yem bitkisi

Water front

1733

2220

Yeniden ormanlaştrma

Water logged soil

1783

2221

Yenileme yeteneği

Water logging

1739

2222

Yenilenebilir doğal kaynak

Water loss through seepage

1688

2223

Yenilenebilir enerji

Water mass

1747

2224

Yenilenebilir enerji kaynaklar

Water productivity

1758

2225

Yenilenebilir kaynaklardan gelen enerji

Water protection forest

1745

2226

Yenilenemeyen doğal kaynak

Water quality

1740

2227

Yenilik

Water resource management

1743

2228

Yer üstü sulama

Water scarcity

1744

2229

Yeralt akarsuyu

Water separation line
(watershed line)

1727

2230

Yeralt suyu

Water storage factor

1735

2231

Yeralt suyu akş

Water stress

1750

2232

Yeralt suyu dolumu ve boşaltm (toprak
suyu reşarj ve deşarj)

Water table
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Yeralt suyu rezervuar

Water use efficiency
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Yerçekimi erozyonu (kütle hareketleri)
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Yerçekimi suyu

Watershed
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Yerel bilgi
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Yerel düzeyde kapasite geliştirme

Watershed drainage intensity
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Yerel topluluk

Watershed management
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2240

Yerel tür (yerli tür)

Watershed management committee
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2241
2241 Yerinde
Yerindekoruma
koruma(in-situ
(in-situkoruma)
koruma)

Watershed
Watershedmanagement
managementplan
plan

913
913

2242
2242 Yerinde
Yerinde(in(insitu)
situ)oluşmuş
oluşmuş(toprak)
(toprak)

Watershed
Watershedmaster
masterplan
plan

911
911

2243
2243 Yerinde
Yerinde(in-situ)
(in-situ)koruma
koruma(bitki
(bitkiveya
veyahayvan
hayvan
gen
genkaynaklar)
kaynaklar)

Watershed
Watershedprotection
protectionaction
actionplan
plan

910
910

2244
2244 Yerleşik
Yerleşiktoplum
toplum

Watershed
Watershedrehabilitation
rehabilitation
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908

2245
2245 Yerleşik
Yerleşiktoprak
toprak

Water-stressed
Water-stressedcountries
countries

1751
1751

2246
2246 Yerleşim
Yerleşimalan
alan(yerleşke)
(yerleşke)

Wattle
Wattlecheck
checkdam
dam

1528
1528

2247
2247 Yerli
Yerli

Wattle
Wattlefence
fence

1529
1529

2248
2248 Yerli
Yerlihalk
halk

Weathered
Weatheredrock
rock (decomposed
(decomposedrock)
rock)

191
191

2249
2249 Yeşil
Yeşilgübreleme
gübreleme

Weathering
Weathering

190
190

2250
2250 Yeşil
Yeşilalanlar
alanlar

Weathering
Weathering

470
470

2251
2251 Yeşil
Yeşilbüyüme
büyüme(yeşil
(yeşilgelişme)
gelişme)

Weathering
Weatheringofofparent
parentmaterial
material
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2252
2252 Yeşil
Yeşildevrim
devrim

Weed
Weedcontrol
control(weeding)
(weeding)

1501
1501

2253
2253 Yeşil
Yeşilekonomi
ekonomi

Weir
Weir
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1645

2254
2254 Yeşil
Yeşilgübre
gübre

Welfare
Welfare(well-being)
(well-being)
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1589

2255
2255 Yeşil
Yeşilgübre
gübrebitkileri
bitkileri

Wet
Wet
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1765

2256
2256 Yeşil
Yeşilkuşak
kuşak

Wetlands
Wetlands

1766
1766

2257
2257 Yeşil
Yeşilkuşak
kuşakağaçlandrmas
ağaçlandrmas

Wild
Wild

2154
2154

2258
2258 Yeşillik
Yeşillik

Wild
Wildflood
floodirrigation
irrigation

2130
2130

2259
2259 Yetişme
Yetişmeortam
ortam(yetişme
(yetişmemuhiti)
muhiti)

Wild
Wildrelative
relative

2152
2152

2260
2260 Yetişme
Yetişmeortam
ortamendeksi
endeksi

Wild
Wildspecies
species

2153
2153

2261
2261 Yetişme
Yetişmeortam
ortamşartlar
şartlar

Wilderness
Wilderness

206
206

2262
2262 Ykanma
Ykanma(toprak)
(toprak)

Wilderness
Wilderness

2155
2155

2263
2263 Yl
Ylboyu
boyuotlatma
otlatma

Wild-flooding
Wild-floodingirrigation
irrigation
(food
(foodirrigation)
irrigation)

1640
1640
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2264

Yllk bitki

Wildlife

2149

2265

Yllk olağan ETA (ETA)

Wildlife reserve

2150

2266

Yllk ortalama yağş

Willingness to accept
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2267

Yoğunluk

Willingness to pay
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2268

Yok olmuş türler

Wilting point

1698

2269

Yoksulluğun azaltlmas

Wind
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2270

Yoksulluk

Wind break (shelterbelt)
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2271

Yoksulluk snr

Wind break rows

1633

2272

Yosun

Wind erodibility groups

1626

2273

Yönelim (eğilim)

Wind erodibility index
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2274

Yukar havza

Wind erosion

1628

2275

Yumru

Wind erosion threshold velocity

1629

2276

Yutak

Wind strip cropping

1630

2277

Yüksek alanlar

Winter pasture

1142

2278

Yüzey açlmas

Wire mesh dam (wire check dam)

1037

2279

Yüzey akm

Wise use

2280

Yüzey alt akş

Wood energy

2281

Yüzey drenaj

Wooden check dam

42

2282

Yüzey erozyonu

Woodland

37

2283

Yüzey toprağ

Woody biomass

2284

Yüzeyde (sathta) tutulan su

World Bank (IBRD)

595

2285

Yüzeye çkma

World Conservation Union (IUCN)

596

2286

Yüzeysel akş

World Health Organization (WHO)

597

2287

Yüzeysel su

Xeric

56
1428

1430

1218
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2288
2288 Zaman
Zamanölçeği
ölçeği

Xerophytes
Xerophytes

1249
1249

2289
2289 Zehirleyici
Zehirleyicietki
etki(zehirlilik)
(zehirlilik)

Xerophytic
Xerophytic

1219
1219

2290
2290 Zemindeki
Zemindekibuharlaşma
buharlaşma

Year-long
Year-longgrazing
grazing

2263
2263

2291
2291 Zenginleştirme
Zenginleştirmeoran
oran

Young
Youngsoils
soils

825
825

2292
2292 Zenginlik
Zenginlik

Zero
Zerograzing
grazing

1682
1682

2293
2293 Zon
Zon(kuşak)
(kuşak)

Zonal
Zonalsoil
soil

2294
2294

2294
2294 Zonal
Zonaltoprak
toprak

Zone
Zone

2293
2293

2295
2295 Zonoekoton
Zonoekoton

Zonocotone
Zonocotone

2295
2295
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