
Türkiye
Yan Etkinlik
Salonu Bildirileri

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle
Mücadele Sözleşmesi 12nci
Taraflar Konferansı (COP12)

www.cem.gov.tr

T. C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ÇöLLEŞME VE EROzyONLA MüCAdELE
GENEL MüdüRLüĞü

Ankara - 2016

C
TA

 LT
D

. 0
31

2 
22

2 
66

 7
7 

  F
ot

oğ
ra

fla
r: 

ÇE
M

 A
rş

iv
i

B
irle

şm
iş M

ille
tle

r Ç
ö

lle
şm

e
y

le
 M

ü
ca

d
e

le
 S

ö
zle

şm
e

si 1
2

n
ci Ta

ra
fla

r K
o

n
fe

ra
n

sı (C
O

P
1

2
)

 T
ü

rk
iy

e
 Y

a
n

 E
tk

in
lik

 S
a

lo
n

u
 B

ild
irile

ri





Türkiye
Yan Etkinlik
Salonu Bildirileri

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle
Mücadele Sözleşmesi 12nci
Taraflar Konferansı (COP12)

T. C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ÇöLLEŞME VE EROzyONLA MüCAdELE
GENEL MüdüRLüĞü

2015
ANKARA 

CONGRESIUM



2

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

2 
 

İçindekiler 
Giriş ..................................................................................................................... 9 

I. BÖLÜM – YAN ETKİNLİK HAZIRLIK SÜRECİ ................................ 10 

 Hazırlık Aşaması .......................................................................................... 11 
 Uygulama Aşaması ...................................................................................... 23 
 Bildiri Metinlerinin Toplanması ................................................................... 25 
 Öz Değerlendirme ........................................................................................ 35 
II. BÖLÜM – YAN ETKİNLİK BİLDİRİLERİ ........................................... 37 

1. CACILM2 Projesi Açılış Çalıştayı ............................................................ 38 

 CACILM2 Projesi ........................................................................................ 39 
2. Arazi Bozulumunun Dengelenmesi Pilot Proje Uygulaması: Türkiye 

Örneği .......................................................................................................... 42 

 Land Productivity Dynamic For Land Degradation Neutrality In Two 
Adjacent Micro Catchments Of The Gediz Basin ........................................ 43 

3. Ormanlar ve Tabiat Formu ....................................................................... 49 

 Trans-boundary implementation of the Great Green Wall initiative ............ 50 
 Global guidelines for the restoration of degraded forests and landscapes in 

drylands building resilience and benefitting livelihoods .............................. 53 
 Forest Landscape Restoration as a Strategy for Mitigating and Adapting to 

Climate Change ............................................................................................ 56 
 Financing Integrated Landscape Initiatives .................................................. 61 
 Türkiye’nin Arazi Restorasyonundaki Tecrübeleri ...................................... 65 
4. Çölleşmeyle Mücadelede Sürdürülebilir Arazi Kullanımı, Planlama ve 

Mülkiyet ...................................................................................................... 68 

 Çölleşme İle Mücadele Aracı Olarak Çevre Düzeni Planları İle Çevresel 
Değerlendırme Yöntemlerinin Birlikte Ele Alınması ................................... 69 

 Türkiye’deki Mekansal Planlama Sisteminin Çölleşmeyi Ele Alışının 
Yapısal ve Araçsal Boyutları ........................................................................ 76 

 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Kadastro Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri ve 
Projeleri ........................................................................................................ 78 

3 
 

 Türkiye'de Yabancıların Gayrimenkul Edinimi ve Getirilen Kolaylıklar .... 82 
5. Daha Yeşil Bir Dünya İçin Genç Gel ........................................................ 88 

 Çölleşmeyle Mücadelede Gençlik İnisiyatifi Deklerasyonu ........................ 89 
6. Çölleşmeyle Mücadelede STK’ların Rolü, İstihdam ............................... 90 

 Çölleşmeyle Mücadelede STK’ların Rolü ve İstihdam ................................ 91 
 Çölleşmeyle Mücadelede STK’ların Rolü .................................................... 93 
 Öz Orman İş Sendikası - “Çölleşme İle Mücadelede Sendikaların Rolü” ... 93 
 Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği - “Çölleşmeyle Mücadelede Ormancı 

Sivil Toplum Kuruluşları” ............................................................................ 94 
 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği- “Çölleşmeyle 

Mücadelede Türkiye’nin Gücü; Tarım Kredi Kooperatifleri” ..................... 95 
 OR-KOOP - “Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi 

Projesi” ......................................................................................................... 96 
 Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma 

Vakfı - “Çiftçi Arazi Bozunumuyla Mücadelede STK’ların Rolü Türkiye 
Örneği” ......................................................................................................... 97 

 Ege Orman Vakfı - Solar for Forest ............................................................. 98 
 Çölleşmeyle Mücadelede Emeğin Gücü; Öz Orman İş Sendikası ............. 105 
 Or-Koop Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Yapisinin Güçlendirilmesi   

Projesi ......................................................................................................... 112 
 Sonuç Bildirgesi ......................................................................................... 117 
7. Çölleşmeyle Mücadelede Türk İşbirliği ve Yardım Modeli.................. 119 

 Vakıf Medeniyeti ve Çevre Bilinci ............................................................ 120 
 TİKA Kalkınma Yardımları ....................................................................... 130 
 AFAD Uluslararası Yardımlar Çalışma Grubu Tanıtımı ........................... 132 
 Vakıflar Genel Müdürülüğü’nün Osmanlı Coğrafyasındaki Faaliyetleri ... 135 
 Vakıf Olgusunun Doğuşu, Bir Yaşam Biçimi Haline Dönüşümü ve 

Bugünü? ..................................................................................................... 139 
8. Çölleşme ve Erozyon İzleme Modelleri .................................................. 143 

 Türkiye’nin Çölleşme Kriter ve Göstergeleri ............................................. 144 

İçindekiler
Giriş ................................................................................................................... 9

I. BÖLÜM – YAN ETKİNLİK HAZIRLIK SÜRECİ .............................. 10

 Hazırlık Aşaması ......................................................................................... 11

 Uygulama Aşaması ..................................................................................... 23

 Bildiri Metinlerinin Toplanması ................................................................. 25

 Öz Değerlendirme ....................................................................................... 26

II. BÖLÜM – YAN ETKİNLİK BİLDİRİLERİ ......................................... 29

1. CACILM2 Projesi Açılış Çalıştayı .......................................................... 30

 CACILM2 Projesi ....................................................................................... 31

2. Arazi Bozulumunun Dengelenmesi Pilot Proje Uygulaması:  
Türkiye Örneği .......................................................................................... 34

 Land Productivity Dynamic For Land Degradation Neutrality In Two 
Adjacent Micro Catchments Of The Gediz Basin ...................................... 35

3. Ormanlar ve Tabiat Formu ...................................................................... 41

 Trans-boundary implementation of the Great Green Wall initiative .......... 42

 Global guidelines for the restoration of degraded forests and landscapes  
in drylands building resilience and benefitting livelihoods ........................ 45

 Forest Landscape Restoration as a Strategy for Mitigating and  
Adapting to Climate Change ...................................................................... 48

 Financing Integrated Landscape Initiatives ................................................ 53

 Türkiye’nin Arazi Restorasyonundaki Tecrübeleri ..................................... 57

4. Çölleşmeyle Mücadelede Sürdürülebilir Arazi Kullanımı,  
Planlama ve Mülkiyet ............................................................................... 60

 Çölleşme İle Mücadele Aracı Olarak Çevre Düzeni Planları İle  
Çevresel Değerlendırme Yöntemlerinin Birlikte Ele Alınması .................. 61

 Türkiye’deki Mekansal Planlama Sisteminin Çölleşmeyi  
Ele Alışının Yapısal ve Araçsal Boyutları ................................................... 68



3
3 

 

 Türkiye'de Yabancıların Gayrimenkul Edinimi ve Getirilen Kolaylıklar .... 82 
5. Daha Yeşil Bir Dünya İçin Genç Gel ........................................................ 88 

 Çölleşmeyle Mücadelede Gençlik İnisiyatifi Deklerasyonu ........................ 89 
6. Çölleşmeyle Mücadelede STK’ların Rolü, İstihdam ............................... 90 

 Çölleşmeyle Mücadelede STK’ların Rolü ve İstihdam ................................ 91 
 Çölleşmeyle Mücadelede STK’ların Rolü .................................................... 93 
 Öz Orman İş Sendikası - “Çölleşme İle Mücadelede Sendikaların Rolü” ... 93 
 Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği - “Çölleşmeyle Mücadelede Ormancı 

Sivil Toplum Kuruluşları” ............................................................................ 94 
 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği- “Çölleşmeyle 

Mücadelede Türkiye’nin Gücü; Tarım Kredi Kooperatifleri” ..................... 95 
 OR-KOOP - “Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi 

Projesi” ......................................................................................................... 96 
 Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma 

Vakfı - “Çiftçi Arazi Bozunumuyla Mücadelede STK’ların Rolü Türkiye 
Örneği” ......................................................................................................... 97 

 Ege Orman Vakfı - Solar for Forest ............................................................. 98 
 Çölleşmeyle Mücadelede Emeğin Gücü; Öz Orman İş Sendikası ............. 105 
 Or-Koop Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Yapisinin Güçlendirilmesi   

Projesi ......................................................................................................... 112 
 Sonuç Bildirgesi ......................................................................................... 117 
7. Çölleşmeyle Mücadelede Türk İşbirliği ve Yardım Modeli.................. 119 

 Vakıf Medeniyeti ve Çevre Bilinci ............................................................ 120 
 TİKA Kalkınma Yardımları ....................................................................... 130 
 AFAD Uluslararası Yardımlar Çalışma Grubu Tanıtımı ........................... 132 
 Vakıflar Genel Müdürülüğü’nün Osmanlı Coğrafyasındaki Faaliyetleri ... 135 
 Vakıf Olgusunun Doğuşu, Bir Yaşam Biçimi Haline Dönüşümü ve 

Bugünü? ..................................................................................................... 139 
8. Çölleşme ve Erozyon İzleme Modelleri .................................................. 143 

 Türkiye’nin Çölleşme Kriter ve Göstergeleri ............................................. 144 

 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Kadastro Dairesi Başkanlığı  
Faaliyetleri ve Projeleri ............................................................................... 70

 Türkiye’de Yabancıların Gayrimenkul Edinimi ve Getirilen Kolaylıklar .. 74

5. Daha Yeşil Bir Dünya İçin Genç Gel ....................................................... 80

 Çölleşmeyle Mücadelede Gençlik İnisiyatifi Deklerasyonu ...................... 81

6. Çölleşmeyle Mücadelede STK’ların Rolü, İstihdam ............................. 82

 Çölleşmeyle Mücadelede STK’ların Rolü ve İstihdam .............................. 83

 Çölleşmeyle Mücadelede STK’ların Rolü .................................................. 85

 Öz Orman İş Sendikası-“Çölleşme İle Mücadelede Sendikaların Rolü” ... 85

 Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği-“Çölleşmeyle Mücadelede  
Ormancı Sivil Toplum Kuruluşları”............................................................ 86

 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği-“Çölleşmeyle 
Mücadelede Türkiye’nin Gücü; Tarım Kredi Kooperatifleri” .................... 87

 OR-KOOP - “Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi 
Projesi” ....................................................................................................... 88

 Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları  
Koruma Vakfı - “Çiftçi Arazi Bozunumuyla Mücadelede  
STK’ların Rolü Türkiye Örneği” ................................................................ 89

 Ege Orman Vakfı - Solar for Forest ............................................................ 90

 Çölleşmeyle Mücadelede Emeğin Gücü; Öz Orman İş Sendikası ............. 97

 Or-Koop Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Yapisinin Güçlendirilmesi    
Projesi ....................................................................................................... 107

 Sonuç Bildirgesi ........................................................................................ 109

7. Çölleşmeyle Mücadelede Türk İşbirliği ve Yardım Modeli .................111

 Vakıf Medeniyeti ve Çevre Bilinci ........................................................... 112

 TİKA Kalkınma Yardımları ...................................................................... 122

 AFAD Uluslararası Yardımlar Çalışma Grubu Tanıtımı ........................... 124

 Vakıflar Genel Müdürülüğü’nün Osmanlı Coğrafyasındaki Faaliyetleri .. 127

 Vakıf Olgusunun Doğuşu, Bir Yaşam Biçimi Haline Dönüşümü ve  
Bugünü? .................................................................................................... 131



4

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

4 
 

 Türkiye Çölleşme Modelinin Oluşturulmasında Uygulanan Metodolojik 
Yaklaşım ..................................................................................................... 146 

 Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması (Yeşilirmak Havzası Örneği) .. 150 
 Çölleşme İle Mücadele Eylem Planının İzlenmesi Raporlanması .............. 154 
9. Ekolojik Restorasyon ............................................................................... 158 

 Tür Koruma Eylem Planları ..................................................................... 1610 
 Baraj Göl Aynası (Göl Alanında) Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti 

Projesi ......................................................................................................... 161 
 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi .............................. 164 
 “Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi”(2000-2008) ..... 167 
 Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi ............................................................ 171 
 Türkiye’nin ilk Yaban Hayatı Koridoru ..................................................... 174 
 Deniz Kaplumbağaları ................................................................................ 176 
 İklim Değişikliğinin Etkisinin Azaltılması ve Biyolojik Çeşitliliğin 

Korunması İçin Türkiye Sulak Alanlarının Korunması ve Sürdürülebilir 
Kullanımı Projesi ........................................................................................ 180 

 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi .............................. 184 
10. Halkın Bilgilendirilmesi, Bilinçlendirilmesi ve Farkındalık ................. 188 

 Lider Çocuk Tarım Kampı ......................................................................... 189 
 Evlerden Evrene Çevre Bilinci Projesi ....................................................... 191 
 Ekoloji Eğitimi ve İlkokul Eğitiminde Önemi Doğa Konseptli Eğitim  

Modeli ve Ekoloji Eğitimi .......................................................................... 195 
 Toprak Bilim Okulu Çocuk, Erozyon ve Çölleşme, ................................... 200 
11. Tarım Sektörünün Ulusal Faaliyetleri: Türkiye’de Arazi Bozulumu 

Dengelenmesi ............................................................................................ 203 

 Yeşeren Çöl Karapınar ............................................................................... 205 
 Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı 

Faaliyetleri .................................................................................................. 218 
 Düzeltilebilir Çölleşme Sorunlarına Harran Ovası Örneği......................... 225 
12. Çölleşmeyle Mücadelede Destek, Sigorta ve Teşvik Stratejileri .......... 229 

 Dünya’da Tarım Sigortaları ........................................................................ 230 

5 
 

13. Çölleşme ve Akdeniz Kurak Alan Restorasyonu ................................... 240 

14. Uluslararası İşbirliği ve Eğitim ............................................................... 247 

 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) Uluslararası 
Eğitim Faaliyetleri ...................................................................................... 248 

15. Kırsal Alanda Kadınla Yeşeren Yaşamlar ............................................. 251 

 Kırsalda Kadının Güçlendirilmesi .......................................................... 16143 
 Bir Zeytinlik Bahçesinden Asırlık Bir Şifahaneye: Bezm-i Âlem Valide 

Sultan Vakfı ................................................................................................ 255 
 T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsalda Kadının 

Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmaları ..................................................... 260 
 Anaerkildir Sarıkeçililer'de Yaşam ............................................................ 264 
 Küçük Destekler Doğal Öyküler ................................................................ 266 
 Keten Projesi ve Kadın ............................................................................... 268 
 Orhanlı Deresi Rehabilitasyonu ve Kadınlar .............................................. 269 
 Women And Young Farmers Education And Extension Activities ........... 270 
16. Çölleşmenin Sosyo-Ekonomik Boyutları ................................................ 273 

 Çölleşme ve Kuraklığın Göç ve Yoksulluk Üzerine Etkileri: Yeniyapan 
Köyü Örneği ............................................................................................... 274 

 Erozyon Önleme Çalışmalarının Önceliklendirmesine Sosyo-Ekonomik 
Boyutun Engetrasyonu (Antalya İli Örneği) .............................................. 279 

 Desertification in the Context of Sustainable Development: International 
Policy and Measurement Issues ................................................................. 281 

17. Dağlar-Kurak Alanlarda Dayanıklılık İçin Bir Kaynak ...................... 284 

 Yukarı Göksu Nehri Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi ................... 285 
 Mountain Ecosystems And Land Degradation In Turkey .......................... 288 
18. Sürdürülebilir Orman Yönetimi ............................................................. 317 

 Türkiye’de Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı .......................... 318 
 Ekolojik Denge ve Sürdürülebilir Orman Varlığı İçin Bilişim Temelli  

Orman Yangın Yönetimi ............................................................................ 322 
 Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünleri İle Ormancilik ve Arıcılık 

İlişkileri ...................................................................................................... 327 

8. Çölleşme ve Erozyon İzleme Modelleri ................................................. 135

 Türkiye’nin Çölleşme Kriter ve Göstergeleri ........................................... 136

 Türkiye Çölleşme Modelinin Oluşturulmasında Uygulanan  
Metodolojik Yaklaşım ............................................................................... 138

 Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması (Yeşilirmak Havzası Örneği) . 142

 Çölleşme İle Mücadele Eylem Planının İzlenmesi Raporlanması ............ 146

9. Ekolojik Restorasyon .............................................................................. 150

 Tür Koruma Eylem Planları ...................................................................... 151

 Baraj Göl Aynası (Göl Alanında) Altında Kalacak Bitki Türlerinin  
Tespiti Projesi ........................................................................................... 153

 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi ............................ 156

 “Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi”(2000-2008) ... 159

 Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi .......................................................... 163

 Türkiye’nin ilk Yaban Hayatı Koridoru .................................................... 166

 Deniz Kaplumbağaları .............................................................................. 168

 İklim Değişikliğinin Etkisinin Azaltılması ve Biyolojik Çeşitliliğin 
Korunması İçin Türkiye Sulak Alanlarının Korunması ve 
Sürdürülebilir Kullanımı Projesi .......................................................... 172

 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi ............................ 176

10. Halkın Bilgilendirilmesi, Bilinçlendirilmesi ve Farkındalık ............... 180

 Lider Çocuk Tarım Kampı ........................................................................ 181

 Evlerden Evrene Çevre Bilinci Projesi ..................................................... 183

 Ekoloji Eğitimi ve İlkokul Eğitiminde Önemi Doğa Konseptli Eğitim  
Modeli ve Ekoloji Eğitimi ........................................................................ 187

 Toprak Bilim Okulu Çocuk, Erozyon ve Çölleşme, ................................. 192

11. Tarım Sektörünün Ulusal Faaliyetleri: Türkiye’de  
Arazi Bozulumu Dengelenmesi .............................................................. 195

 Yeşeren Çöl Karapınar .............................................................................. 197

 Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve  
Eylem Planı Faaliyetleri ........................................................................... 210



5
5 

 

13. Çölleşme ve Akdeniz Kurak Alan Restorasyonu ................................... 240 

14. Uluslararası İşbirliği ve Eğitim ............................................................... 247 

 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) Uluslararası 
Eğitim Faaliyetleri ...................................................................................... 248 

15. Kırsal Alanda Kadınla Yeşeren Yaşamlar ............................................. 251 

 Kırsalda Kadının Güçlendirilmesi .......................................................... 16143 
 Bir Zeytinlik Bahçesinden Asırlık Bir Şifahaneye: Bezm-i Âlem Valide 

Sultan Vakfı ................................................................................................ 255 
 T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsalda Kadının 

Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmaları ..................................................... 260 
 Anaerkildir Sarıkeçililer'de Yaşam ............................................................ 264 
 Küçük Destekler Doğal Öyküler ................................................................ 266 
 Keten Projesi ve Kadın ............................................................................... 268 
 Orhanlı Deresi Rehabilitasyonu ve Kadınlar .............................................. 269 
 Women And Young Farmers Education And Extension Activities ........... 270 
16. Çölleşmenin Sosyo-Ekonomik Boyutları ................................................ 273 

 Çölleşme ve Kuraklığın Göç ve Yoksulluk Üzerine Etkileri: Yeniyapan 
Köyü Örneği ............................................................................................... 274 

 Erozyon Önleme Çalışmalarının Önceliklendirmesine Sosyo-Ekonomik 
Boyutun Engetrasyonu (Antalya İli Örneği) .............................................. 279 

 Desertification in the Context of Sustainable Development: International 
Policy and Measurement Issues ................................................................. 281 

17. Dağlar-Kurak Alanlarda Dayanıklılık İçin Bir Kaynak ...................... 284 

 Yukarı Göksu Nehri Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi ................... 285 
 Mountain Ecosystems And Land Degradation In Turkey .......................... 288 
18. Sürdürülebilir Orman Yönetimi ............................................................. 317 

 Türkiye’de Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı .......................... 318 
 Ekolojik Denge ve Sürdürülebilir Orman Varlığı İçin Bilişim Temelli  

Orman Yangın Yönetimi ............................................................................ 322 
 Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünleri İle Ormancilik ve Arıcılık 

İlişkileri ...................................................................................................... 327 

 Düzeltilebilir Çölleşme Sorunlarına Harran Ovası Örneği ....................... 217

12. Çölleşmeyle Mücadelede Destek, Sigorta ve Teşvik Stratejileri ......... 221

 Dünya’da Tarım Sigortaları ...................................................................... 222

13. Çölleşme ve Akdeniz Kurak Alan Restorasyonu ................................. 232

14. Uluslararası İşbirliği ve Eğitim ............................................................. 239

 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM)  
Uluslararası Eğitim Faaliyetleri ................................................................ 240

15. Kırsal Alanda Kadınla Yeşeren Yaşamlar............................................. 243

 Kırsalda Kadının Güçlendirilmesi ............................................................ 244

 Bir Zeytinlik Bahçesinden Asırlık Bir Şifahaneye:  
Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakfı ............................................................. 247

 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsalda Kadının 
Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmaları .................................................... 252

 Anaerkildir Sarıkeçililer’de Yaşam ........................................................... 256

 Küçük Destekler Doğal Öyküler .............................................................. 258

 Keten Projesi ve Kadın ............................................................................. 260

 Orhanlı Deresi Rehabilitasyonu ve Kadınlar ............................................ 261

 Women And Young Farmers Education And Extension Activities ........... 262

16. Çölleşmenin Sosyo-Ekonomik Boyutları .............................................. 265

 Çölleşme ve Kuraklığın Göç ve Yoksulluk Üzerine Etkileri:  
Yeniyapan Köyü Örneği ........................................................................... 266

 Erozyon Önleme Çalışmalarının Önceliklendirmesine  
Sosyo-Ekonomik Boyutun Engetrasyonu (Antalya İli Örneği) ................ 271

 Desertification in the Context of Sustainable Development:  
International Policy and Measurement Issues .......................................... 273

17. Dağlar-Kurak Alanlarda Dayanıklılık İçin Bir Kaynak ..................... 276

 Yukarı Göksu Nehri Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi .................. 277

 Mountain Ecosystems And Land Degradation In Turkey ......................... 280

18. Sürdürülebilir Orman Yönetimi ........................................................... 309



6

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

6 
 

 Türkiye’de Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü ve Rehabiltasyon 
Çalışmaları ................................................................................................. 329 

 Türkiye’de Orman Yangınlarıyla Mücadele .............................................. 332 
 Türkiye’de Fidan ve Tohum Üretim Çalışmaları ....................................... 336 
19. Sürdürülebilir Su Kullanımı ................................................................... 339 

 Su Kayıp Kaçaklarının Önlenmesine İlişkin Çalışmalar ............................ 340 
 İçme Suyu Temin ve Dağitim Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü 

Yönetmeliği ................................................................................................ 342 
 KKTC Su Temin Projesi ............................................................................ 345 
 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarina Etkisi Projesi ................................. 349 
 Sektörel Su Tahsisi ..................................................................................... 353 
 Türkiye’de Su Yönetimi ........................................................................... 3536 
 Göl-Su Projesi (1000 Günde 1000 Gölet) .................................................. 358 
 Konya Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılmış Atıksuların Yeşil Alan 

Sulamasında Kullanılması (Mor Şebeke Projesi) ....................................... 362 
20. Havza İzleme Sistemleri ........................................................................... 365 

 Toprak Bilgi Sistemi .............................................................................. 37257 
 Potansiyel Ormancılık Faaliyet Sahalarının Belirlenmesi Projesi (Pos) .... 372 
 Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi ................................................................ 376 
 Tanıtım ve Gözlem Ağı .............................................................................. 381 
 Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (HİDS) 

Projesi’nin Kapsamı ................................................................................... 383 
 Using Hydrologic and Erosion Models to better understand Desertification 

Processes .................................................................................................... 391 
 Rangeland Runoff and Erosion Processes .................................................. 398 
 Evaluating Erosion Risk After Fires .......................................................... 398 
21. Çölleşmeyle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü ............................... 401 

 Budama Artıklarının Geri Kazanımı .......................................................... 402 
 Kentte Su Kullanımı Su Hasadı .................................................................. 405 
 Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Eldesi ve Entegre Enerji         

Üretim Sisteminde Kullanimi Projesi ......................................................... 408 

7 
 

22. Gıda Güvenliği İçin Sürdürülebilir Arazi Yönetimi NENA Ortaklığı 411 

 NENA Partnership on soil health and sustainable land management              
for food security and ecosystem services in an era of climate change ..... 4173 

23. Kurak Alan Yönetimi ve Arazi Bozulumunun Dengelenmesi .............. 416 

 Durusu Kumulu Islahı Ağaçlandırması ...................................................... 417 
 Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı .................................................... 422 
 Kurak ve Yarı Kurak Alanların Ağaçlandırılması ...................................... 425 
24. Akdeniz ve Anadolu'nun Arazi Bozulumuna Karşı Sanat ve 

Mühendisliği ............................................................................................. 431 

25. Geleceğin Tarımı Paneli ........................................................................... 440 

 Konya Havzasının Geleceği; Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu 
Tarım Projesi .............................................................................................. 441 

26. Çölleşmeyle Mücadelede Entegre Havza Yönetimi Anlayışı ve Kırsal 
Kalkınma ................................................................................................... 448 

 Küresel Ormancılık Envanteri Projesi Kapsamında Sorgun Havzasının 
Değerlendirilmesi ....................................................................................... 449 

 Entegre Havza Rehabilitasyonu Yaklaşımı ve Anadolu Su Havzaları 
Rehabilitasyon Projesi Örneği .................................................................... 452 

 Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ....................................... 458 
 Orta Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi   

İçin Kapasite Geliştirme Projesi Yan Etkinliği/Kapanış Çalıştayı ............. 454 
27. İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi Çalıştayı .................................... 461 

 1. Ulusal Karbon Çalıştayı Sonuç Bildirgesi .............................................. 462 
 

  

 Türkiye’de Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı ........................ 310

 Ekolojik Denge ve Sürdürülebilir Orman Varlığı İçin Bilişim  
Temelli Orman Yangın Yönetimi .............................................................. 314

 Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünleri İle Ormancilik ve  
Arıcılık İlişkileri ....................................................................................... 319

 Türkiye’de Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü ve  
Rehabiltasyon Çalışmaları ........................................................................ 321

 Türkiye’de Orman Yangınlarıyla Mücadele ............................................. 324

 Türkiye’de Fidan ve Tohum Üretim Çalışmaları ...................................... 328

19. Sürdürülebilir Su Kullanımı .................................................................. 331

 Su Kayıp Kaçaklarının Önlenmesine İlişkin Çalışmalar .......................... 332

 İçme Suyu Temin ve Dağitim Sistemlerindeki Su Kayıplarının  
Kontrolü Yönetmeliği ............................................................................... 334

 KKTC Su Temin Projesi ........................................................................... 337

 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarina Etkisi Projesi ................................ 341

 Sektörel Su Tahsisi .................................................................................... 345

 Türkiye’de Su Yönetimi ........................................................................... 347

 Göl-Su Projesi (1000 Günde 1000 Gölet) ................................................ 350

 Konya Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılmış Atıksuların Yeşil Alan  
Sulamasında Kullanılması (Mor Şebeke Projesi) ..................................... 354

20. Havza İzleme Sistemleri ......................................................................... 357

 Toprak Bilgi Sistemi ................................................................................. 358

 Potansiyel Ormancılık Faaliyet Sahalarının Belirlenmesi Projesi (Pos) .. 364

 Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi ............................................................... 368

 Tanıtım ve Gözlem Ağı ............................................................................. 373

 Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (HİDS) 
Projesi’nin Kapsamı .................................................................................. 375

 Using Hydrologic and Erosion Models to better understand  
Desertification Processes .......................................................................... 383

 Rangeland Runoff and Erosion Processes ................................................ 387



7
7 

 

22. Gıda Güvenliği İçin Sürdürülebilir Arazi Yönetimi NENA Ortaklığı 411 

 NENA Partnership on soil health and sustainable land management              
for food security and ecosystem services in an era of climate change ..... 4173 

23. Kurak Alan Yönetimi ve Arazi Bozulumunun Dengelenmesi .............. 416 

 Durusu Kumulu Islahı Ağaçlandırması ...................................................... 417 
 Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı .................................................... 422 
 Kurak ve Yarı Kurak Alanların Ağaçlandırılması ...................................... 425 
24. Akdeniz ve Anadolu'nun Arazi Bozulumuna Karşı Sanat ve 

Mühendisliği ............................................................................................. 431 

25. Geleceğin Tarımı Paneli ........................................................................... 440 

 Konya Havzasının Geleceği; Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu 
Tarım Projesi .............................................................................................. 441 

26. Çölleşmeyle Mücadelede Entegre Havza Yönetimi Anlayışı ve Kırsal 
Kalkınma ................................................................................................... 448 

 Küresel Ormancılık Envanteri Projesi Kapsamında Sorgun Havzasının 
Değerlendirilmesi ....................................................................................... 449 

 Entegre Havza Rehabilitasyonu Yaklaşımı ve Anadolu Su Havzaları 
Rehabilitasyon Projesi Örneği .................................................................... 452 

 Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ....................................... 458 
 Orta Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi   

İçin Kapasite Geliştirme Projesi Yan Etkinliği/Kapanış Çalıştayı ............. 454 
27. İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi Çalıştayı .................................... 461 

 1. Ulusal Karbon Çalıştayı Sonuç Bildirgesi .............................................. 462 
 

  

 Evaluating Erosion Risk After Fires ......................................................... 390

21. Çölleşmeyle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü .............................. 393

 Budama Artıklarının Geri Kazanımı ......................................................... 394

 Kentte Su Kullanımı Su Hasadı ................................................................ 497

 Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Eldesi ve Entegre Enerji         
Üretim Sisteminde Kullanimi Projesi ....................................................... 400

22. Gıda Güvenliği İçin Sürdürülebilir Arazi Yönetimi  
NENA Ortaklığı ...................................................................................... 403

 NENA Partnership on soil health and sustainable land management              
for food security and ecosystem services in an era of climate change ..... 404

23. Kurak Alan Yönetimi ve Arazi Bozulumunun Dengelenmesi............. 408

 Durusu Kumulu Islahı Ağaçlandırması .................................................... 409

 Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı................................................... 414

 Kurak ve Yarı Kurak Alanların Ağaçlandırılması ..................................... 417

24. Akdeniz ve Anadolu’nun Arazi Bozulumuna Karşı Sanat ve 
Mühendisliği ............................................................................................ 423

25. Geleceğin Tarımı Paneli ......................................................................... 432

 Konya Havzasının Geleceği; Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve  
İklim Dostu Tarım Projesi ......................................................................... 433

26. Çölleşmeyle Mücadelede Entegre Havza Yönetimi Anlayışı ve  
Kırsal Kalkınma ...................................................................................... 440

 Küresel Ormancılık Envanteri Projesi Kapsamında Sorgun Havzasının 
Değerlendirilmesi ..................................................................................... 441

 Entegre Havza Rehabilitasyonu Yaklaşımı ve Anadolu Su Havzaları 
Rehabilitasyon Projesi Örneği .................................................................. 444

 Orta Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi  
İçin Kapasite Geliştirme Projesi Yan Etkinliği/Kapanış Çalıştayı ............ 446

 Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler...................................... 450

27. İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi Çalıştayı .................................. 453

 1. Ulusal Karbon Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ............................................ 454



8

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

8 
 

COP12 Türkiye Yan Etkinlik Salonu Sorumluluk Paylaşımı 

Koordinatör  
Mustafa GÖZÜKARA Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa COŞKUN Daire Başkanı 
Yılmaz ALTAŞ Bakanlık Müşaviri 
Özlem YAVUZ Daire Başkanı 

Sekreterya 
 

Emine AYDINOĞLU Şube Müdürü 
Yasemen Aslı YILMAZGİL Uzman 

Bildirilerin Toplanmas 
 

Emine AYDINOĞLU Şube Müdürü 

Kitap Hazrlğ 
 

Emine AYDINOĞLU Şube Müdürü 

Etkinlik Koordinasyon Ekibi 
 

Ahmet DOĞAN Şube Müdürü v. 
Ahmet ŞENDAĞLI Orman Mühendisi 
Ali KEŞ Orman Mühendisi 
Ali TANIŞ Şube Müdürü 
Bayram Ali TAŞ Uzman Yardımcısı 
Bayram HOPUR Uzman 
Cafer ORHAN Daire Başkanı 
Emine AYDINOĞLU Şube Müdürü 
Erkan GÜLER Harita Mühendisi 
Fatih GÖRMEZ Uzman Yardımcısı 
Fatma Ülkü KARATAŞ Orman Mühendisi 
Hakan KÖRBALTA Şube Müdürü 
İsmail BELEN Genel Müdür Yardımcısı 
İsmail BULUT Orman Mühendisi 
Kenan ŞAHİN Şube Müdürü 
Mustafa COŞKUN Daire Başkanı 
Mustafa ÇETİN Uzman Yardımcısı 
Nesimi KAYA Ziraat mühendisi 
Pınar CANLI Uzman 
Prof.Dr.Orhan DOĞAN Danışman 
Ramazan Ertuğrul APAYDIN Uzman Yardımcısı 
Serpil ACARTÜRK Uzman 
Sevilay SUNAMAK Şube Müdürü v. 
Sibel Nihal TEKİN Uzman 
Yasemen Aslı YILMAZGİL Uzman 

9 
 

Giriş 
Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesiyle oluşturulan Taraflar 
Konferansı (COP), 195 üye ülkenin dahil olduğu Sözleşmenin üst düzey karar 
alma organıdır. 2001 yılına kadar yedi kez toplanan Taraflar Konferansı, 2001 
yılından itibaren iki yılda bir toplanma kararı almış ve bugüne kadar toplam on 
bir kez toplanmıştır. Konferanslar sırasıyla, COP1 Roma/İtalya, COP2 
Dakar/Senegal, COP3 Recife/Brezilya, COP4 Bonn/Almanya, COP5 
Cenevre/İsviçre, COP6 Havana/Küba, COP7 Nairobi/Kenya, COP8 
Madrid/İspanya, COP9 Buenos Aires/Arjantin, COP10 Changwon/Kore ve 
COP11 Windhoek/Namibya’da yapılmıştır.  

Namibya/Windhoek’de gerçekleştirilen COP11’de, Türkiye’nin teklifi üzerine 
12nci Taraflar Konferansının Türkiye’de yapılması kararlaştırılmıştır. COP12, 
12-23 Ekim 2015 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da 
düzenlenmiştir. 

Ankara Congresium ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 
COP12’de, Genel Kurul, Bilim ve Teknoloji Komitesi, Sözleşmenin 
Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi Komitesi, bakanlar toplantısı, 
parlamenterler toplantısı, bölgesel gruplar toplantıları, STK toplantıları, RIO 
Sözleşmeleri ortak toplantıları yapılmıştır. Bu toplantıların yanı sıra iş forumu, 
Rio Pavilionu yan etkinliği ve Türkiye Salonu yan etkinliği, sürdürülebilir arazi 
yönetimi expo’su (Armada otopark alanında) düzenlenmiş ve “Türkiye Yan 
Etkinlik Salonunda” 2 hafta boyunca 27 farklı konuda etkinlik yapılmıştır. 

COP12 öncesinde başlayarak meşakkatli bir çalışmanın sonucunda 
gerçekleştirilen yan etkinlik faaliyetlerinin tüm aşamaları bu kitapta derlenmiştir.  

Kitap, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yan etkinliğin hazırlık süreci, 
uygulama süreci, bildirilerin toplanması sürecine yer verilmiş ve bu süreçlere 
ilişkin bir öz değerlendirme yapılarak bölüm tamamlanmıştır. Etkinliğin ilk defa 
düzenlenmesi nedeniyle, hazırlık ve uygulama aşamalarında tespit edilen 
aksaklıklara da kitapta yer verilmiştir. Bu bölüme yer verilmesinin altında; benzer 
bir etkinlik düzenlemeyi planlayan kurum/kuruluşlar için tecrübe aktarımı ve bir 
sonraki etkinliğin daha iyi olması düşüncesi yatmaktadır. 

İkinci bölüm ise, bildirilerden oluşmaktadır ki bu bildiriler 27 etkinlik başlığı 
altında sunum yapan konuşmacılar tarafından gönderilmiştir. 
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Hazırlık Aşaması 
Yan etkinlik hazırlık çalışmalarına Ocak ayında başlanılmıştır. 12 Ekim 2015 
tarihine kadar olan süreci özetleyen hazırlık aşaması aynı zamanda yan etkinlik 
çalışmasının metodolojisi hakkında da bilgi vermektedir.  

1. Çalışmaların başlangıcında, Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, 1 
Şube Müdürü ve 1 Uzmandan oluşan çekirdek bir ekip Türkiye Yan Etkinlik 
süreci için görevlendirilmiştir. 

2. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP12’nin, önemli bir platform 
olduğundan hareketle, Türkiye’nin sahip olduğu tecrübelerin, iyi 
uygulamaların, başarı öykülerinin ve çıkarılan derslerin sunulması için bir 
fırsat olarak görülmüştür. Kurumların bu fırsatı değerlendirmelerini 
sağlamak üzere, 31.01.2015 tarihinde, tüm kurum ve kuruluşlara geniş bir 
dağıtım listesiyle, konuyu özetleyen bir yazı yazılmıştır. Dağıtım listesinde 
yer alan kurum ve kuruluşlardan, iyi uygulamalar için yazı ekinde Şekil 1’de 
görülen formla ön bilgi notları istenmiştir. Bunun için kurumlara yaklaşık bir 
ay gibi bir süre verilmiştir. Arazi bozulumu, çölleşmeyle mücadele, doğal 
kaynakların korunması (geri kazanım, geri dönüşüm, tekrar kullanım), su 
kullanımı, kuraklık, arazi kullanımı gibi geniş bir alanda kurum ve 
kuruluşlarca yapılmış olan iyi uygulamalar derlenerek, ortak bir doküman 
haline getirilmesi ve çalışmaların tanıtımı için fuarda stant açılması 
planlanmıştır. Bu doküman ve açılacak stantların, yapılacak sunuşların ülke 
görünürlüğüne katkı vereceği çalışmaların gerek ulusal, gerekse uluslararası 
seviyede duyurulması için bir vesile olacağı düşünülmüştür. 

 
Şekil 1 : Kurumlardan İstenen İyi Uygulama Örneği Bilgi Notu 

Çalışmanın Adı: 
Çalışmanın Uygulama Tarihleri: 
Çalışmanın Uygulama Yeri: 
Çalışmanın Uygulama Alanını Büyüklüğü: 
Çalışmanın Gerekçesi: 
Çalışmanın Amacı: 
Çalışmanın Önemi: 
Çalışmaya Ait Fotoğraf/Resim/Grafik: 
Diğer: 
Detaylı bilgi için irtibat (Adı/e-posta/telefon): 
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I. BÖLÜM - YAN ETKİNLİK HAZIRLIK 
SÜRECİ 
Bu bölümde, yan etkinlik çalışmasının başlangıcından, tamamlanmasına kadar 
geçen süreçte yapılanlara yer verilmiştir. Bu süreç üç aşamada ele alınmıştır. 
Ocak 2015’ten, ilk yan etkinliğin düzenlendiği 12 Ekim 2015 tarihine kadar 
yapılanlar hazırlık aşaması başlığında; yan etkinliğin başladığı 12 Ekim 2015’ten 
son etkinliğin düzenlendiği 23 Ekim 2015 tarihine kadar yapılanlar uygulama 
aşaması başlığında; bildirilerin toplanması sürecinde yapılanlar ise bildiri 
metinlerinin toplanması başlığı altında değerlendirilmiştir. 

Süreçlerin yanı sıra bu bölümde, öz değerlendirme başlığı altında, ilk defa 
organize edilen bu yan etkinlik çalışmasından çıkarılan derslere de yer 
verilmiştir. Her zaman daha iyisi vardır prensibinden hareketle, benzer bir 
çalışmanın tekrar yapılması durumunda, ilkinden daha iyi olması için tecrübelere 
ve tavsiyelere yer verilmiştir. 
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1. Çalışmaların başlangıcında, Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, 1 
Şube Müdürü ve 1 Uzmandan oluşan çekirdek bir ekip Türkiye Yan Etkinlik 
süreci için görevlendirilmiştir. 

2. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP12’nin, önemli bir platform 
olduğundan hareketle, Türkiye’nin sahip olduğu tecrübelerin, iyi 
uygulamaların, başarı öykülerinin ve çıkarılan derslerin sunulması için bir 
fırsat olarak görülmüştür. Kurumların bu fırsatı değerlendirmelerini 
sağlamak üzere, 31.01.2015 tarihinde, tüm kurum ve kuruluşlara geniş bir 
dağıtım listesiyle, konuyu özetleyen bir yazı yazılmıştır. Dağıtım listesinde 
yer alan kurum ve kuruluşlardan, iyi uygulamalar için yazı ekinde Şekil 1’de 
görülen formla ön bilgi notları istenmiştir. Bunun için kurumlara yaklaşık bir 
ay gibi bir süre verilmiştir. Arazi bozulumu, çölleşmeyle mücadele, doğal 
kaynakların korunması (geri kazanım, geri dönüşüm, tekrar kullanım), su 
kullanımı, kuraklık, arazi kullanımı gibi geniş bir alanda kurum ve 
kuruluşlarca yapılmış olan iyi uygulamalar derlenerek, ortak bir doküman 
haline getirilmesi ve çalışmaların tanıtımı için fuarda stant açılması 
planlanmıştır. Bu doküman ve açılacak stantların, yapılacak sunuşların ülke 
görünürlüğüne katkı vereceği çalışmaların gerek ulusal, gerekse uluslararası 
seviyede duyurulması için bir vesile olacağı düşünülmüştür. 

 
Şekil 1 : Kurumlardan İstenen İyi Uygulama Örneği Bilgi Notu 

Çalışmanın Adı: 
Çalışmanın Uygulama Tarihleri: 
Çalışmanın Uygulama Yeri: 
Çalışmanın Uygulama Alanını Büyüklüğü: 
Çalışmanın Gerekçesi: 
Çalışmanın Amacı: 
Çalışmanın Önemi: 
Çalışmaya Ait Fotoğraf/Resim/Grafik: 
Diğer: 
Detaylı bilgi için irtibat (Adı/e-posta/telefon): 
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3. Şubat ayında kurumlardan gelmeye başlayan iyi uygulama bilgi notları tek 
tek incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Yapılan bu değerlendirme sonucunda 
etkinlik konu başlıkları da ortaya çıkmış ve bir gruplandırma yapılmıştır. 
Yapılan bu gruplandırmada ilk etapta, Yönetim Modelleri, Afet, Eğitim, 
Farkındalık, Su, Bilim-Teknoloji-Inovasyon, Ar-Ge, Rio Sözleşmeleriyle 
Sinerji, Enerji Verimliliği, Geri Kazanım, Kültür-Sanat, Teşvik ve İzleme 
başlıkları ön plana çıkmıştır. İyi uygulama örnekleri bu başlıklar altında 
toplanmıştır.  

4. Hazırlanan ilk taslak üst yönetime sunulmuştur. Yönetim tarafından önerilen, 
ilave konular ve görüşülmesi gereken kişiler de listeye dahil edilerek genel 
çerçeve belirlenmiştir. 

5. Genel çerçevenin ve konu başlıklarının oluşturulmasının ardından, 
koordinasyonun daha iyi sağlanması amacıyla her bir etkinlik için detaylı 
çalışmaları yapacak, konuşmacılarla ve kurumlarla irtibat sağlayacak, alt 
başlıkları hazırlayacak ve bu etkinlikten sorumlu olacak personel 
belirlenmiştir.  

6. Her bir etkinlik kapsamında derlenen bilgi notları, yapılan çalışmalar 
belirlenen sorumlu personele teslim edilmiştir. Kurum içinde yapılan geniş 
katılımlı toplantıyla konunun geçmişi ve yapılacaklar konusunda ilgili 
personele bilgi verilmiştir.  

7. Genel Müdürlük bünyesinde yan etkinliklerden sorumlu olan tüm personelle 
haftalık toplantılar yapılmış, her bir etkinlik için kaydedilen ilerlemeler takip 
edilmiş, varsa yaşanan sorunlar konuşulmuş, çözümler oluşturulmuştur. Bu 
aşamada kurumlarla olan görüşmelere hız verilmiş, gerek yüz yüze gerek 
telefonla gerek e-postayla yoğun bir trafik yaşanmıştır. Bu süreç yaklaşık 7 
ay kadar sürmüştür. 

8. Etkinlikler bazında alt detaylar tamamlandıkça, konu başlıkları gün ve 
saatlere dağıtılarak taslak bir program oluşturulmuştur.  

9. Kurumlardan hem Türkiye yan etkinlik salonu için hem de UNCCD 
Sekretaryasının yan etkinlik salonu için yoğun bir talep yaşanmıştır. 
Sekretarya ilave salon talebinde bulunmuştur. Bu talebi karşılamak üzere, 
sabah ve akşam saatlerinde Türkiye yan etkinlik salonunda etkinlik 
yapılmayacağından, UNCCD’yle paylaşılmış ve 12, 13, 14, 15 ve 19 Ekim 
tarihlerinde akşam 18:00-20:00 saatleri arası salon UNCCD'ye tahsis 
edilmiştir.  

10. Her bir konuşmaya 10-15 dakika süre ayrılmıştır. Her etkinlik arasında da 10 
dakika bir ara olduğu öngörülmüştür. Program hazırlanırken bu iki 
zamanlama dikkate alınarak yapılmıştır. İlk haftanın programı Tablo 1’de, 
ikinci haftanın programı da Tablo 2’de verilmiştir. 
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11. Programa son şekli verilirken, her bir etkinlik grubundaki konuşmacılara 
toplu halde e-posta atılarak, telefonla görüşülerek bilgilendirmeler 
yapılmıştır. Son güne kadar programda değişiklikler yapılmaya devam 
edilmiştir. Bilgilendirmede, etkinliklerin günü ve saati, konuşma süresi, 
salonun yeri, durumu, çeviri hizmeti hakkında hatırlatmalar yapılmış, 
moderatörlerin önceden belirlenmesi, kısa ve öz sunumların yapılmasının altı 
çizilmiştir.  

12. Programla ilgili gelişmeler Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında sürekli 
güncellenerek yayınlanmıştır. 

13. Duyuru konusunda, organizasyonun yapılacağı bina içinde bulunan 
ekranların kullanılacağı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra Şekil 2’de görülen 
küçük el broşürleri de bastırılarak, üzerine etkinlik adının elle yazılmak 
suretiyle dağıtılması planlanmıştır. 

 

 
Şekil 2 : Yan Etkinlik Duyuru Örneği 

14. Program başlamadan bir kaç gün önce salon hazırlanmış ve yapılan kontrolde 
eksiklikler yüklenici firmaya söylenerek tamamlatılmıştır. "UNCCD 
ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR 
KONFERANSI (COP12) HİZMET ALIMINDA UYGULANACAK 
TEKNİK ŞARTNAME"sinde salonun özellikleri Şekil 3’de görüldüğü 
şekilde hazırlanmıştır.  
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Şekil 3 : Şartnemeye Göre Salonda Bulunacaklar 

15. Yan etkinlik salonu ATO Congresıum 3.Kat'ta, “Turkish Pavilion” adıyla, 
Şekil 4’de görüldüğü şekliyle dizayn edilmiştir. 

 

 

Şekil 4 Salonun Planı 

 

 

BAKANLIK BÜRO TOPLANTI SALONU-(TÜRKİYE-SALONU) 
No Kalemin Adı Miktarı Birimi Süresi (Gün) 
1 Ses Sistemi 1 Sistem 15 
2 Delege Mikrofonu 5 Adet 15 
3 Projeksiyon cihazı 1 Adet 15 
4 Perde 1 Adet 15 
5 Simultane Sistemi  1 Sistem 15 
6 Simultane Kulaklık ve Alıcı Receiver 70 Adet 15 
7 Kürsü Mikrofonu 1 Adet 15 
8 Kürsü 1 Adet 15 
9 El Telsiz Mikrofonu  4 Adet 15 
10 Teknisyen 1 Adet 11 
11 Simultane Tercüman (İngilizce Türkçe) 4 Adet 10 
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Uygulama Aşaması 
İlk yan etkinlik 12 Ekim 2015 Pazartesi günü, COP 12 açılışı devam ederken 
başlamıştır. İngilizce/Türkçe simultane çevirinin yanı sıra bazı etkinliklerde 
Fransızca ve Rusça çeviri de yapılmıştır.  

Binanın muhtelif yerlerine gerek haftalık program, gerek etkinlik programları 
çoğaltılarak yapıştırılmış ve elle dağıtılmıştır. Örneğin kadınlar konusundaki 
etkinlik için aşağıda Şekil 5’deki program hazırlanmış ve giriş kattaki masa 
üzerine bırakılmış, asansörlere vb yerlere asılmıştır. Programlar günlük olarak 
takip edilmiş ve sürekli güncellenmiştir. 

Şekil 5 Etkinlik Davetiye Örneği 
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Uygulama Aşaması 
İlk yan etkinlik 12 Ekim 2015 Pazartesi günü, COP 12 açılışı devam ederken 
başlamıştır. İngilizce/Türkçe simultane çevirinin yanı sıra bazı etkinliklerde 
Fransızca ve Rusça çeviri de yapılmıştır.  

Binanın muhtelif yerlerine gerek haftalık program, gerek etkinlik programları 
çoğaltılarak yapıştırılmış ve elle dağıtılmıştır. Örneğin kadınlar konusundaki 
etkinlik için aşağıda Şekil 5’deki program hazırlanmış ve giriş kattaki masa 
üzerine bırakılmış, asansörlere vb yerlere asılmıştır. Programlar günlük olarak 
takip edilmiş ve sürekli güncellenmiştir. 

Şekil 5 Etkinlik Davetiye Örneği 

 



24

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

24 
 

12 Ekim’den 23 Ekim’e kadar;  

1. CACILM2 Projesi Açılış Çalıştayı,  
2. Arazi Bozulumunun Dengelenmesi Pilot Proje Uygulaması: Türkiye 

Örneği 
3. Orman ve Tabiat Formu,  
4. Çölleşmeyle Mücadelede Sürdürülebilir Arazi Kullanımı, Planlama ve 

Mülkiyet 
5. Daha Yeşil Bir Dünya için Genç Gel,  
6. Çölleşmeyle Mücadelede STK’ların Rolü, İstihdam, 
7. Çölleşmeyle Mücadelede Türk İşbirliği ve Yardım Modeli,  
8. Çölleşme ve Erozyon İzleme Modelleri,  
9. Ekolojik Restorasyon,  
10. Halkın Bilgilendirilmesi, Bilinçlendirilmesi ve Farkındalık,  
11. Turkiye’de Arazi Bozulumunun Dengelenmesinde Tarım Sektörünün 

Faaliyetleri,  
12. Çölleşmeyle Mücadelede Destek, Sigorta ve Teşvik Stratejileri,  
13. Çölleşme ve Akdeniz Kurak Alan Restorasyonu,  
14. Uluslararası İşbirliği ve Eğitim,  
15. Kırsal Alanda Kadınla Yeşeren Yaşamlar,  
16. Çölleşmenin Sosyo-Ekonomik Boyutu,  
17. Dağlar-Kurak Alanlarda Dayanıklılık İçin Bir Kaynak,  
18. Sürdürülebilir Orman Yönetimi,  
19. Sürdürülebilir Su Kullanımı,  
20. Havza İzleme Sistemleri,  
21. Çölleşmeyle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü,  
22. Gıda Güvenliği İçin Sürdürülebilir Arazi Yönetimi NENA Ortaklığı,  
23. Kurak Alan Yönetimi ve Arazi Bozulumunun Dengelenmesi,  
24. Akdeniz ve Anadolu'nun Arazi Bozulumuna Karşı Sanat ve Mühendisliği,  
25. Geleceğin Tarımı Paneli,  
26. Çölleşmeyle Mücadelede Entegre Havza Yönetimi Anlayışı ve Kırsal 

Kalkınma,  
27. İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi Çalıştayı 

başlıkları altında toplam 27 etkinlik gerçekleştirilmiştir.  

Katılımcıların akreditasyonunda sıkıntı yaşanmaması için bir gün önceden isim 
listesi akreditasyon ekibine gönderilerek işlemin tamamlanması sağlanmıştır. 
Etkinlik sahibi kurumun personeli kendi etkinliklerinin olduğu saatte katılım 
sağlaması akreditasyonda yığılmalara neden olmuştur. 
Etkinliklere katılımın genel olarak yoğun olduğu ve yabancı katılımcıların da 
yoğun olmamakla birlikte katılım sağladıkları görülmüştür.   

25 
 

Bildiri Metinlerinin Toplanması 
COP12 süreci başlamadan önce etkinliklerin kitap halinde bir araya getirilmesine 
karar verilmiştir. Bu nedenle Ekim ayının başından itibaren kesinleşen 
konuşmacılardan, bildirilerin gönderilmesi talep edilmiştir.   

Ekim ayından itibaren toplanmaya başlayan bildiriler konusunda, gerek 12-23 
Ekim 2015 öncesinde gerek sonrasında konuşmacılara hatırlatmalar yapılmıştır. 
Hatırlatmalar sonrasında gelen bildiriler etkinlik başlıkları altında toplanmıştır. 
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Bildiri Metinlerinin Toplanması 
COP12 süreci başlamadan önce etkinliklerin kitap halinde bir araya getirilmesine 
karar verilmiştir. Bu nedenle Ekim ayının başından itibaren kesinleşen 
konuşmacılardan, bildirilerin gönderilmesi talep edilmiştir.   

Ekim ayından itibaren toplanmaya başlayan bildiriler konusunda, gerek 12-23 
Ekim 2015 öncesinde gerek sonrasında konuşmacılara hatırlatmalar yapılmıştır. 
Hatırlatmalar sonrasında gelen bildiriler etkinlik başlıkları altında toplanmıştır. 
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Öz Değerlendirme 
Taraflar Konferansı içerisinde böyle bir etkinliğin yapılması çok yerinde 
olmuştur. Katılımcıların dikkatini çekmiştir. Salon genelinde, teknik hizmetler, 
ses sistemi, çeviri, kulaklık, projektör, yapılan ikramlar vb konularda hiçbir 
sıkıntıyla karşılaşılmamıştır. Bununla birlikte tespit edilen bazı eksiklikler de 
olmuştur. Bunlar belli başlıklar halinde toparlanarak aşağıda belirtilmiştir.  

 Hedef Kitle: COP dışarıya açık bir toplantı programı olmamakla birlikte, 
Türkiye’de ilk defa yapılıyor olmasından dolayı yan etkinlikler için geniş 
katılım öngörülmüştür. Her bir kurumun iyi uygulamaları ve faaliyetlerini 
paylaşacakları etkinliklere yer verilmesi planlanmıştır. Ancak,  hazırlık ve 
uygulama aşaması dahil organizasyonun tüm aşamalarında tam anlamıyla 
bir sahiplenmenin olmadığı fark edilmiştir. Benzer bir çalışmanın yapılması 
durumunda, kurum bazında konuların dağıtılması ve hedef kitlenin önceden 
ilgili kurumlarca belirlenmesi daha etkili olacaktır. 

 

 Program İçeriği: İçerik açısından değerlendirildiğinde, kurumların yoğun 
talebi ve olabildiğince bu kıymetli çalışmalara yer verme isteği nedeniyle, 
çok fazla konunun yer aldığı ve sıkışık bir programın yapıldığı anlaşılmıştır. 
Esasında, yan etkinlik programında her güne özel bir konunun ayrılması ve 
o gün sadece o konunun farklı boyutlarıyla, farklı noktalardaki kişilerle ele 
alınması çok daha etkin ve cazip olacaktır. Mesela, COP13’e taşınması 
planlanan Yerel Yönetimler Formu veya Kadının Güçlendirilmesi gibi 
konuların tüm güne yayılması ve ilgili tarafların konuyu farklı boyutlarıyla 
ele alması ve her bir konunun bir kurumun sorumluluğunda planlanması 
daha verimli olacaktır. 

 

 Organizasyon: COP12 organizasyonu, birçok konu başlığında eş zamanlı 
olarak yürütülen faaliyetlerden oluştuğundan, yan etkinlik bazında sorumlu 
olan kişiler, aynı zamanda başka görevleri de birlikte yürütmek zorunda 
kalmıştır. Zira etkinliklerin alt detaylarıyla (etkinlik adı, konuşmacılarla 
irtibat kurulması, konuşmacı adı, konuşma başlığı, süresi vb. konularda ki 
bunlar sık sık değiştirilmiştir) uğraşmak çok meşakkatli olmuştur. Bir 
sonraki çalışmada bu hususun göz önünde bulundurulması ev sahibi 
kurumun yükünü hafifletecek, kurum ve kuruluşların daha fazla 
sahiplenmesine imkan sağlayacaktır. 

 

 Program Süresi: Programda etkinlikler arasında yer alan 10 dakikalık 
aranın hiç verilememiş olması, sabah 8 veya 10’dan akşam 7 veya 8’e kadar 
aralıksız devam etmesi, sunumların uzun sürmesi (bazılarının 100 slaytın 
üstünde, bazılarının 45 dakika sürmesi gibi) gerek katılımcılar, gerek 
organize eden kişiler ve tercümanlar açısından çok yorucu olmuştur. Yan 
etkinliklerin resmi toplantılardan geriye kalan zaman aralığında yapılması 
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ve açılış günlerinde yan etkinlik programının yapılmaması daha yerinde 
olacaktır. İlk yan etkinlik 12 Ekim 2015 Pazartesi günü, COP açılışı devam 
ederken başlamıştır. Açılış dolayısıyla katılımcı sayısı çok düşük olmuştur. 
UNCCD yan etkinlik salonlarında açılış günü dolayısıyla etkinlik 
düzenlenmemiştir. Benzer çalışmalarda bu hususların dikkate alınması daha 
verimli olacaktır.  

 

 Moderatör: Etkinliklerin bazılarında moderatörlerin önceden 
belirlenememesi, konunun toparlanması ve konuşmacıların 
organizasyonunda aksamalara neden olmuştur. Etkinlikler öncesinde hızlıca 
çözüm bulunmuş olsa da benzer çalışmada etkinliği yönetecek kişinin 
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 Salonun Konumu ve Donanm: Yan etkinlikler ATO Congresıum 3.Kat'ta, 
“Turkish Pavilion” adıyla yapılmıştır. Salon kapasitesi yeterli olmuştur. 
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gibi ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Benzer çalışmalarda organizasyon ekibi için 
ayrıca bir büro ihtiyacının göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.  

 

 Duyuru: Yan etkinlik duyurularının esasında, her bir etkinliği düzenleyen 
kurum/kuruluş tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak bu duyurular ev 
sahibi kuruma bırakılmış ve ilgili kurumlarca yeterince yapılamamıştır. 
Yukarıdaki başka bir maddede de belirtildiği gibi etkinlik bazında kurumlara 
sorumluluk verilmesi, bu sorunu da ortadan kaldıracaktır.  

 

 Katlm Belgesi: Yan etkinlik esnasında, katılımcılar ve konuşmacılar 
sertifika/katılım belgesi/teşekkür belgesi vb. verilip verilmeyeceğini dile 
getirmişlerdir, ancak hazırlık aşamasında böyle bir husus dikkate 
alınmamıştır. Bir sonraki etkinlikte katılımcıların emeklerinin karşılığında 
bir belge verilmesi hususunun organizasyonun hazırlık aşamasında karar 
verilmesi faydalı olacaktır. 

 

 Bildiri Metni: Kitap hazırlığı için etkinliklerde sunum yapan tüm 
katılımcılardan bir bildiri metni istenmiştir. Yapılan hatırlatmalara rağmen 
bildirilerin tamamı toparlanamamıştır. Bununla birlikte, gelen bildiriler çok 
farklı formatlarda olduğundan bir araya getirilmesinde zorlukla 
karşılaşılmıştır. Bildiriler istenirken, belli bir format (yazı karakteri, 
büyüklüğü, büyük küçük harf, başlıklar, şekiller, renk, numaralandırma, isim 
vb) doğrultusunda istenilmesi bu sorunları ortadan kaldıracaktır.  

 

Tespit edilen sorunların çözümü, program devam ederken bulunmuş olmakla 
birlikte, ders çıkarmak ve tecrübe paylaşımı sağlamak amacıyla, bir sonraki 
etkinliğin daha iyi olması açısından burada yer verilmiştir.  
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II. BÖLÜM - YAN ETKİNLİK BİLDİRİLERİ 
Bu bölümde Türkiye Yan Etkinlik Salonunda 12 Ekim-23 Ekim 2015 tarihleri 
arasında gerçekleşen 27 etkinlik altında yapılan sunumlara ait bildirilere yer 
verilmiştir.  

Etkinlikte yer alan konuşmacılardan bildiri metinleri talep edilmiştir. 
Konuşmacılar tarafından gönderilen bildiriler bu bölümde derlenmiştir. Bildiriler 
üzerinde format haricinde içerikte herhangi bir düzenleme yapılmamıştır, bildiri 
sahiplerinden gönderildiği şekliyle kullanılmıştır. Çalıştay şeklinde yapılan 
etkinliklerin sadece sonuç bildirgelerine yer verilmiştir. 
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CACILM2 Projesi  
Project Overview  

A FAO-GEF-funded project- also known as the ‘Second Phase of the Central 
Asian Countries Initiative for Land Management’ (CACILM-2) - seeks to scale 
up integrated natural resources management (INRM) approaches in drought 
prone and salt affected agricultural production landscapes in Central Asia 
(Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan and Kazakhstan) and Turkey 
through developing and implementing mechanisms that (i) minimize pressures 
and negative impacts on natural resources; (ii) reduce risk and vulnerability; and 
(iii) enhance capacity to cope with or adapt to drought and salinity. 

The objective will be achieved over a five-year period through four components: 

Component 1. Multi-country collaboration and partnership to foster the effective 
delivery of INRM. 

Component 2. Integration of resilience into policy, legal and institutional 
frameworks for INRM. 

Component 3. Up-scaling of climate-smart agricultural practices in drought prone 
and/or salt affected production landscapes. 

Component 4. Monitoring and evaluation. 
 
Project Funding and Partners 

The total project funding amounts to more than US$62 million, with US$10.73 
million in cash provided by the Global Environmental Facility (GEF), and in-
kind and cash co-financing from the six countries’ Governments (e.g. Ministries 
of Agriculture/Water Resources: Ministries of Environment/Natural Resources) 
and sub-national administrative regions and rural citizens assemblies; CSOs; 
Local Land User/Indigenous Organizations, including agriculturalists, forests 
owners/users, private farmers, livestock farmers, fishing and hunting farms, local 
self-governing structures, household and resource-poor small farm-holder 
communities; National Academic and Educational Institutions, including 
research institutes, universities, and training centres. The project is also supported 
by a number of International and Regional Organisations. 

30
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The project will generate global environmental benefits in the Land Degradation 
and Climate Change focal areas of the GEF, which will be underpinned by socio-
economic benefits to local communities at the selected project sites.  

Expected project impacts include: 

Global Environmental Benefits 

Indicator Target 
Land under integrated management (ha) 335 000 ha 
GHG emissions avoided or reduced (tons CO2e) 4 million 
Area with improved irrigation efficiency (ha) 100 000 ha 
Socio-economic benefits 
Indicator Target 
Beneficiary households (number) in pastoral, agro-sylvo-pastoral, tree-based, 
irrigated and, rainfed systems 30 000  

Beneficiary households (number) for home gardens 10 000 
Improvement in incomes from INRM  (disaggregated by gender) 25%  

 

Inception Workshop 

During the inception workshop, CACILM2 was formally launched with the 
participation of 40 stakeholders/beneficiaries, including UNCCD Focal Points of 
beneficiary countries (Kazakhstan, Kyrgyz republic, Tajikistan, Turkey, 
Turkmenistan and Uzbekistan) and regional institutions (e.g. UNCCD CA, 
CAREC, ICBA, ICARDA, IWMI, GIZ/ELD and UNCCD Global Mechanism) 
that will support the preparatory phase.  

In the opening session, Mr Hanifi Avci, Director General, General Directorate of 
Combating Desertification and Erosion Control, Ministry of Forestry and Water 
Affairs and Ms Yuriko Shoji, Sub-regional Coordinator of the FAO Sub-Regional 
Office for Central Asia (FAOSEC) welcomed the participants.  

The first session introduced global / regional experience on Sustainable Land 
Management (SLM). Information on FAO’s global experience on SLM and 
programmatic approaches around the world were provided by Ms Sally Bunning 
from FAO Headquarter (FAOHQ) and international consultant Ms Anna 
Tengberg. Ms Annette Cowie and Ms Deborah O’Connell from GEFSTAP 
introduced the ‘Resilience – Adaptation – Transformation – Assessment 
(RAPTA) approach’ and how RAPTA supports CACILM-2. Mr Oleg 
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Guchgeldiyev from ELD Secretariat/GIZ provided information on the economics 
of land degradation in Central Asia and Turkey. 

The second session presented key information for the preparation of the 
CACILM-2 project. In this session, Mr Kanysh Nurymgereyev, Independent 
Consultant Environmental Services shared key achievements and lessons learned 
from CACILM I. Mr Hernan Gonzales from FAOHQ gave an overview of the 
GEF Procedures, key GEF concepts and timeline. Lastly, Ms Ines Beernaerts, 
Land &Water Manager Officer from FAOSEC briefed the participants on the 
prioritization and programming processes for CACILM-2 Project. 

In the third session, participants from ICARDA, ICBA, IWMI and CAREC 
shared their regional experience with drought risk management, salinity control 
and climate smart agriculture practices (CSA) for upscaling in drought prone 
and/or salt affected agricultural production landscapes. 

The last session was aimed at gathering views from the country representatives 
on the four components of the project and institutional arrangements. The 
inception workshop and subsequent meetings with UNCCD Focal Points enabled 
review and agreement with government counterparts and partners on a timeline 
and responsibilities for the preparation of the full project document by October 
2016. 

In the workshop, follow-up actions for 2016 were discussed as follows; 

 hiring international project design specialist and national project 
coordinators,  

 preparation and submission of each country report and multi-country report 
to FAO, 

 organization of multi - country stakeholder consultation workshops (mid-
term and final) 

 submission of the full size project document to GEF by FAO at the end of 
October 2016. 
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Land Productivity Dynamic For Land Degradation Neutrality 
In Two Adjacent Micro Catchments Of The Gediz Basin 
Orhan DENGİZ, Ondokuz Mays University, Agricultural Faculty, Soil Science 
and Plant Nutrition Department, Samsun-TURKEY 
 
INTRODUCTION 

Land degradation is a complex and dynamic phenomenon and, therefore, is 
difficult to monitor and assess (Sommer et al, 2011). Over the past 50 years 
humans have changed ecosystems, more rapidly than in past ages, to meet 
demands for resources. It is increasingly clear that environmental degradation and 
resource depletion play an important role in creating or exacerbating human 
insecurities (Dabelko et al., 2002 and Giuseppe et al., 2008). A main issue in any 
strategy aimed at the struggle against land degradation and desertification should 
be based on the new technical and methodological approaches to study 
environmental degradation process and natural catastrophes through assessing, 
quantifying and monitoring phenomena and to implement prevention though 
adequate intervention. For this aim, land productivity dynamic is robust approach 
using new technologies/techniques to get systematic information gathering 
(mapping, measuring and monitoring) and to reach results which will be submit 
authorities to take their correct decisions.   

Land productivity is here an expression of the bio-productivity resulting of all 
land components and their interaction particularly for region-wide assessment, 
not just those related to human activities and direct use. Land productivity is 
therefore not to be confused with just agricultural productivity (Cherlet, et al., 
2013). In the main context of this study, land-productivity dynamic is calculated 
as a combination of long-term changes and current levels of efficiency of factors 
that define standing biomass conditions. 

In this study after derived from satellite observations between 2001 and 2015, 
land-productivity dynamic approach is a good reflection of the combined status 
of the supporting and main regulating ecosystem services that area basis for 
provisioning and cultural services. This reserch introduces two adjacent micro 
catchment’ land-productivity dynamics map that is to be a base layer on which 
issues that influence the biomass condition, such as land use-land cover, 
vegetation density, and organic carbon, are analyzed  
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MATERIAL AND METHODS 

The Study Field Description 

This study was carried out in two adjacent micro catchments located at the Gediz 
Basin (Figure 1). This pilot area which consists of two adjacent micro catchments 
in Gediz Basin is about 166.5 km2 and its elevation changes between 70 m and 
760 m from sea level. General land cover and land uses of the pilot catchment 
area are irrigated agriculture (cotton, grape, maize, tomato, potato, water melon 
etc), rainfed agriculture (olive, tobacco, wheat, barley etc.), makii, shrub land, 
forest, settlement and bare and dune lands. 

 

 
Figure 1. Location map of the selected catchment area of the Gediz Basin in 

Turkey 

 

Methods 

Changing of Land Cover/Use 

The detection of the multi-temporal land cover/use changes (LUC) and 
determination of NDVI were carried out in the case study area. For this purpose, 
Landsat7 ETM+ (Enhancement Thematic Mapper Plus) and Landsat8 OLI/TIRS 
(The Operational Land Imager/Thermal Infrared Sensor) satellite images that 
belong to May 2001 and May 2015 years and have about 30m resolution (Figure 
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2) were used as base data processed using ENVI 5.0v and ArcGIS 10.2v 
softwares.  

Figure 2. Landsat satellite images (2001 and 2015) 

 
Trends in Land Productivity Dynamic 

The term land-productivity effectively captures variations in the rate, quantity 
and timing of standing biomass production of an ecosystem. The qualitative 
classes do not directly correspond to a quantitative measure (e.g. t/ha of Net 
Primary Productivity- NPP) of lost or gained biomass productivity, nevertheless 
there is an indirect relationship. The data set provides 5 qualitative classes of land 
productivity trends given in Table 1. The 5 classes are rather a qualitative 
combined measure of the intensity and persistence of negative or positive changes 
in over the observed period of Land Cover/Land Use and NDVI.   
 

Table 1. Classes of land productivity dynamic 

Value Description 

1 Declining productivity 

2 Early signs of decline 

3 Stable, but stressed 

4 Stable, not stressed 

5 Increasing productivity 
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RESULTS 

Changing of Land Cover/Use and NDVI 

Classified images of 2001 and 2015 years were generated (Figure 6 and Figure 
7) and the amount of changing area for land use and land cover types was given 
in Table 5. 

  

Figure 4. Maps of land use and land cover and NDVI change for 2001 and 
2015years. 

 
From 2001 to 2015 forest land increased about 321.8 ha (1.93%) due to 
afforestation whereas shrub, grassland, sparsely vegetated areas decreased about 
6.35% due to mostly occupied by artificial area and croplands. 
 
Land Productivity Dynamics in the Study Area 

Percentage and hectare distributions of land-productivity dynamics show a 
comparable pattern within all land cover classes in Table 2 and its map was also 
given in Figure 5. 21.86% of the territory shows stable, not stressed land-
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productivity dynamics. Over these areas the productivity can fluctuate according 
to land cover and land use variations. Some 20.56% of the study area showed an 
observable increase in land-productivity for the 2001-2015 period in forest and 
grassland area. However, it is important to remember that this land productivity 
dynamics assessment focuses on mapping on-going processes. Thus land 
degraded or in very poor condition prior to the 2001s may well appear as stable 
or even improving – the 20.56% improvement (in area) also includes locations 
effectively starting from a very low productive standing biomass level. Therefore, 
this does not necessarily indicate neutrality in terms of land degradation for these 
areas. On the other hand, most of the declining productivity and early signs of 
decline classes were determined in cropland and artificial lands and found 
23.42% and 24.65%, respectively. These areas have markedly different 
ecosystem characteristics and different actual land use and diverse land use 
potential and options. All of these areas might raise reasons for concern and were 
estimated impact in terms of land degradation. Further analysis will need to 
identify and, eventually, qualify the stress factors. Therefore it is necessary to 
take some neutrality measurement for land degradation. Moreover, Figure 5 
shows that areas in flat slope where intensive agriculture traditionally has been a 
major land use have relatively more territory (57.6%) under stress, declining 
productivity or with early signs of decline than most of the areas in mountain and 
hilly areas in where land-productivity is under stable not stressed or  increasing 
productivity.  
 

Table 2. Distribution of LPD’class in the study area 

Land Cover  

Class 

(LC-2015 ha) 

LPD’class 

1 2 3 4 5 

Declining 
productivity 

Early signs of 
decline 

Stable, but 
stressed 

Stable, not 
stressed  

Increasing 
productivity  

ha % ha % ha % ha % ha % 

Forest - - - - 0,01 - 2,16 0.01 2858.8 17,18 

Grassland 0.10 - 121.80 0.73 425,6 2.56 3156.6 21.85 561.9 3.38 

Cropland 2137.8 12.85 3979.8 23.92 1153,8 6.94 - - -  

Artificial area 1758.6 10.57 - - -  - - -  

Total/Ratio(%) 3896.5 23.42 4101.6 24.65 1580.4 9.50 3638.2 21.86 3407.8 20,56 
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Figure 5. Distribution map of the LPD’class in the study area 
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3. Ormanlar ve Tabiat Formu
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Trans-boundary implementation of the Great Green Wall 
initiative 
Dr. Moctar Sacande is a forest seed physiologist and dryland restoration expert. 
He leads the Great Green Wall restoration project in West Africa and works as a 
Research Leader in the Natural Capital Department of the Royal Botanic Gardens 
(RBG), Kew in the UK.  

Nora Berrahmouni is Forestry Officer for the Drylands at the Forestry 
Department of FAO Rome, Italy. She works as the Lead Technical Officer for 
‘Action Against Desertification’ project, which includes implementing the Great 
Green Wall activities and is funded by EU/ACP. 

Dryland forests and agro-sylvo-pastoral systems in the Sahel are a source of a wide 
range of ecosystem services on which local communities depend for their livings. 
With increasing demand, natural resources are being overexploited leading to land 
degradation and desertification, putting at risk these most vulnerable people in the 
drylands. The Sahel is affected by desertification in many places, a process that is 
due to combined effects of climatic and anthropogenic factors (UNCCD 1994). 
Although a simplification, the vicious cycle of land degradation holds true in many 
cases where inappropriate use of lands lead to a decrease in productivity and thus 
increasing poverty. Thus, the costs of the environmental crisis and subsequent 
degradation are most strongly borne by the poor, further contributing to poverty. 

Sub-Saharan Africa is believed to remain one of the most vulnerable global 
regions to climate change. Warming temperatures and changing precipitation 
regimes are projected to exacerbate natural hazards, accelerate desertification, 
increase exposure to infectious diseases, compromise food and water security and 
accelerate the degradation of ecosystem services (IPCC 2014). Given the 
inevitability of some degree of climate change and already observed impacts, the 
Great Green Wall (GGW) for the Sahara and the Sahel initiative is one of the 
responses for a large-scale adaptation and resilience of natural and human systems. 
Endorsed in 2007 by the African Union and facilitated and delivered through a 
large number of partners, this programme aims to incorporate environment and 
development issues, by adopting a series of different sustainable land management 
across the involved countries around the Sahara. As a large mosaic of sustainable 
land use approaches, actions are tailored to national plans and contexts of the local 
communities and local environment. Restoration of agro-sylvo-pastoral 
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landscapes and degraded lands is one of the priority interventions acknowledged 
by member countries of the Africa’s GGW (AUC/PA-GGW 2012).  

For a large-scale restoration such as the GGW programme to succeed, it is crucial 
not only to audit the ecological types of landscapes before adapting suitable 
interventions, but also to consider community participation and their lifestyles. In 
the Sahel, desertification is exacerbated by unsustainable over-exploitation and 
mismanagement of natural resources, without replacement and/or without leaving 
sufficient time for these resources to regenerate naturally, in combination with 
drought and climate change. Within similar dryland ecological and ecosystem 
contexts, countries like Burkina Faso, Mali and Niger are facing similar 
environmental challenges in getting the balance right.  

Planting is only one possible strategy of restoration intervention and sustainable 
land management, but remains one of the most powerful tools for communication 
with and mobilisation of rural communities. The ambition of the restoration efforts 
within the Great Green Wall initiative is huge. For its success, it is critical that we 
learn from past mistakes and capitalise on current advancements in science and 
technology. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO 
2015) is taking the lead role in turning this ambition into reality by supporting the 
African Union and other organisations, governments and stakeholders on the 
ground. As part of this collaboration the Royal Botanic Gardens, Kew is 
coordinating and providing technical assistance on selected suitable native species 
for this large-scale restoration. Using its unique botanical knowledge, long-
standing partnerships in the region and information resources, as well as engaging 
with in-country partner specialists and local communities, Kew is helping to 
identify and propagate well-adapted native species that meet the needs of the 
involved communities.  

In this contribution, we address how we combined community need/preferences 
with ecological criteria in selecting native species suitable for the restoration of 
natural capital in the Sahel in the framework of Africa’s Great Green Wall 
programme. The restoration approach is focussed on community participation and 
engagement in four cross-border regions of Mali, Burkina Faso, and Niger. 
Targeting both, an increase in multipurpose plant diversity and land cover, this 
large-scale restoration of agro-sylvo-pastoral systems in the Sahel includes 
propagating tree, shrub and herbaceous fodder species useful to these communities 
and their livestock.  
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Combining community needs and preferences with dryland plant expertise in 
order to select suitable native species for large-scale natural capital restoration is 
the approach that has been successul in the Sahel as part of GGW. In order to 
increase plant diversity and restore degraded land, we investigated four cross-
border regions of Mali, Burkina Faso and Niger, all located in dryland ecosystems 
of the Sahel. In 120 beneficiary village communities of over 50,000 farmers, 
including 51%  women, participatory questionnaires were conducted, leading to 
the selection of 193 species, which were mainly used for food, medicine, feeds 
and fuel. Out of these, 170 were native and suitable for enriching and restoring 
those village lands. The most environmentally well-adapted and economically 
relevant species were prioritized, quality seeds collected and seedlings produced 
under technical supervision of villages. Seeds and seedlings of 55 woody and 
herbaceous species were planted to restore 2,235 ha of degraded land in 3 years 
(2013-2015). On average 60% of seedlings survived in the field. A.senegal was 
preferred in most cases, accounting for 30% of total seedlings planted due to its 
multiple uses, including gum arabic production, which generates income for 
farmers. Such unparalleled results, restoring the natural capital of degraded land 
for thousands of famers, could not have been achieved without the combination of 
scientific plant expertise and efficient rural capacity development, underpinned by 
high levels of community engagement. Although the GGW has been proposed as 
an adaptive strategy to climate change, it also has been promoted as important for 
mitigation through the provision of substantial carbon sequestration through large-
scale planting. This would also potentially allow for the countries involved in the 
GGW to sell carbon credits through international climate instruments. 

We believe that the success of the GGW initiative so far, not only reflects the 
application of better science and technology, e.g. choice of local species likely to 
survive in difficult drier bio-climatic conditions, but also the large commitment by 
communities. Dryland communities have traditional ecological knowledge and 
land management skills, illustrated through the half-moon techniques used in the 
Sahel for rain-water harvesting that give more chance to young seedlings and 
crops to establish. However, this seems not to be enough in the face of rapid 
climate change nowadays; hence the need of external and additional inputs into 
the ecosystems, the likes of our project. The state of well-being for all is paramount 
and should be taken into account so as to avoid repeating the failures or limited 
successes of previous large-scale restoration projects.  
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Global guidelines for the restoration of degraded forests and 
landscapes in drylands building resilience and benefitting 
livelihoods  
Drylands, which cover 41 percent of the earth’s land surface and are home to 2 
billion people, are widely affected by desertification, biodiversity loss, poverty 
and food insecurity.  

Trees and forests are essential for tackling the challenges that confront drylands, 
and they are also a source and factor of resilience in the face of global change. 
Large areas of dryland forests and woodlands are however continuously being 
degraded, and there is an urgent need for action. Restoration actions range from 
on-the-ground activities such as habitat protection, assisted natural regeneration, 
sand-dune stabilization and tree-planting to policy improvements, the provision 
of financial incentives, capacity development, and continuous monitoring and 
learning. To be effective and sustainable, dryland restoration should be 
approached at the landscape scale. 

At the request of member countries and in collaboration with a wide range of 
partners, FAO launched the Drylands Restoration Initiative with the aim of 
capturing, evaluating and sharing knowledge on dryland restoration gained in 
dryland restoration initiatives worldwide. This publication, Global Guidelines for 
the Restoration of Degraded Forests and Landscapes in Drylands, is an output 
of that initiative.  

The aim of the guidelines is to enhance restoration efforts in the world’s drylands. 
They provide specific guidance for policymakers and other decision-makers, and 
for practitioners. 
 
Policymakers and other decision-makers  

Well-informed policymakers and other higher-level decision-makers can be 
enablers in the design and implementation of effective restoration efforts by 
providing appropriate policies, governance mechanisms and financial and other 
incentives. Among other things, policymakers and other decision-makers should: 
 Enable and invest in assessment and monitoring  
 Address drivers of land degradation by engaging in cross-sectoral dialogue 

and planning at landscape level 
 Enable and invest in capacity assessment and development  
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 Improve the supply of, and access to, plant reproductive material for 
restoration  

 Improve the governance and policy framework  
 Create the right conditions for investment and resource mobilization for 

restoration 
 Encourage knowledge, research, learning and experimenting  
 
Practitioners 

Practitioners are the doers of restoration, and guidance is provided for them on 
the actions they should consider in any restoration initiative. Prior to taking action 
on the ground, they should support facilitated processes to formulate restoration 
goals and interventions that address the needs of all stakeholders. Among other 
things, practitioners should: 

 Plan and choose the most cost-effective restoration strategies – involving 
communities in the planning of restoration strategies can be effective in 
formulating restoration interventions and sustainable goals that address the 
needs of all stakeholders. Diverse restoration strategies should be promoted, 
and planting is often one, among several possible activities.  

 Protect and manage – improvements in protection and management are 
potentially more cost-effective than planting in restoration initiatives. A good 
starting point for initiatives is protecting soils against soil erosion, using cost-
efficient water harvesting techniques and mainstreaming the use of integrated 
management plans to address threats such as excessive wood collection, 
unplanned grazing, and damaging fire. 

 Promote natural regeneration – assisted natural regeneration and, on farms, 
farmer-managed natural regeneration are simple and effective restoration 
measures that require little investment.  

 Plant where and when necessary – if a planting strategy is needed, the choice 
of species should take account technical criteria and local preferences. 
Special attention should be given to ensuring the quality of genetic material, 
and native species should be favoured. The number of species, and their 
genetic diversity, should be maximized as a way of enhancing resilience. 
Adequate nursery techniques should be employed, and planting times and 
densities should be chosen carefully to ensure optimal use of limited water 
resources. 
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Monitoring and evaluation 

Effective monitoring is an essential element of adaptive management because it 
provides reliable feedback on restoration activities, results and management. By 
measuring progress over time, monitoring and evaluation provide the evidence 
base on which strategies can be built and adapted and therefore help build 
resilience. Policymakers and practitioners should integrate monitoring and 
evaluation in restoration initiatives.  
 
Case studies 

Twenty-seven case studies are presented to demonstrate the breadth of 
experiences in dryland restoration, and they also illustrate the actions 
recommended in these guidelines. 
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Forest Landscape Restoration as a Strategy for Mitigating and 
Adapting to Climate Change 
John A. Stanturf1, Research Group Leader Restoration of Degraded Sites 
International Union Forest Research Organizations (IUFRO) 
 
Context 

Forest landscape restoration can contribute to climate change mitigation and 
adaptation by increasing productivity of landscapes, enhancing the resilience of 
forest ecosystems, and reducing the vulnerability of forest-dependent 
communities. Numerous examples from around the world show that successful 
restoration of forest ecosystems is not only technically and economically feasible, 
but also socially acceptable if prepared and designed with adequate participation 
of relevant stakeholders. As part of a collaborative project titled “Inspire, 
Support, and Mobilize Forest and Landscape Restoration” between the World 
Resources Institute and IUFRO funded by the German 

Ministry of Environment (BMU), a group of IUFRO scientists has developed a 
framework to demonstrate how FLR can contribute to climate change mitigation 
and adaptation. This communication tool should help decision‐makers to build 
resilient landscapes and learn how climate objectives can be addressed through 
FLR. IUFRO’s role in this context is to provide state-of-the-art scientific 
knowledge on FLR through analysis of restoration case studies, review of 
scientific literature and development of capacity building material. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 John A. Stanturf, PhD is a Senior Scientist with the US Forest Service, Center for Forest Disturbance 
Science, located in Athens, Georgia. His research interests are forest restoration, adaptation to climate change, 
and short-rotation plantations. He is Deputy Coordinator of the newly formed IUFRO Task Force on Forest 
Adaptation and Restoration under Global Change. 

Forest Landscape Restoration (FLR) aims to improve the landscape 
for people and for biodiversity, through several approaches – 
agroforestry, tree planting, natural regeneration, connecting forest 
fragments etc. –so that it can better provide ecosystem services, 
support biodiversity and withstand threats such as climate change. 
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Strategy 

From the scientific literature, we assembled a laundry list of mitigation and 
adaptation activities relevant to FLR and evaluated 15 case studies of forest 
restoration from around the world for their actual or potential contribution to 
climate change mitigation and adaptation. Case studies were from projects in 
South and Southeast Asia, East Africa, Europe, Latin and North America. These 
projects were not designed with climate change mitigation and adaptation in 
mind; but they provided examples of what is being done on the ground, and 
suggested additional activities that could enhance the contribution to climate 
change mitigation and adaptation. 
 
Definitions 

Mitigation takes aim at the causes of climate change, the emission of greenhouse 
gases (GHG) and their accumulation in the atmosphere. Mitigation interventions 
either reduce the sources of, or enhance the sinks for GHG. Mitigation activities 
include carbon conservation and increasing sequestration, offsets through 
substitution for fossil fuels or unsustainably harvested wood, and by substituting 
wood products in place of energy-intensive materials such as steel, cement, or 
plastic. Mitigation has been seen as primarily an international issue; the benefits 
of mitigation accrue globally, over the long-term because of the inertia of the 
climate system.  

Adaptation focuses on the effects of climate change and is local in nature, with 
short-term effects on vulnerability of natural and social systems. Forests are 
vulnerable to climate change and adaptation is needed to maintain their 
functioning. Adaptation activities relevant to FLR mostly fall into the categories 
of practice and behavior, green infrastructure, and technology. Practice and 
behavior refers to revised or expanded practices that relate directly to building 
resilience, such as thinning stands to reduce transpiration loss as an adaption to 
drought. Green infrastructure describes new or improved natural infrastructure 
that provides direct or indirect protection from climate hazards. Planting coastal 
mangroves to adapt to rising sea levels and protect from storm surges is an 
example of green infrastructure. Incremental and anticipatory adaptations are 
appropriate responses to mild to moderate changes in global climate. Severe and 
abrupt climate change will require more controversial actions, dubbed 
transformational adaptation. 
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Transformational adaptations proactively respond to or anticipate climate 
change, are larger scale or more intense than incremental or anticipatory 
adaptations, or they are novel by their nature or new to a region. Transformational 
adaptations include managing novel ecosystems or creating them using assisted 
migration of species. 
 
Case Study, Mitigation and Adaptation Potential  

We used the list of mitigation, adaptation, and transformation activity to design a 
“stoplight” tool and applied it to each case study. The stoplight approach can be 
used as an evaluation tool, a design guide for FLR implementation on the ground, 
or as a simple means of communicating an FLR project to decision-makers. The 
use of the tool to evaluate progress is illustrated by our case study from the Lower 
Mississippi Alluvial Valley USA. The stoplight summarizes the case study, so 
that not all mitigation, adaptation, or transformation activities are shown; only 
the actual or potential activities relevant to this case are presented. Each activity 
is rated just like a traffic light: green is in place, yellow is partly in place, and red 
means not in place.  
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Lower Mississippi Alluvial Valley, USA Case Study Stoplight 
In place 
Partly In place  
Not in place  

  
Mitigation/ 
Adaptation/ 

Transformation 

 
Objective 

 
Mechanism 

 
Restoration Activity 

Implementation 
Level 

 
Mitigation 

Sequester carbon Increase forest area Afforestation  
Increase biomass/unit 
area 

Increase productivity  
Longer –lived species  

Increase soil carbon Increase rooting depth  
Reduce emissions Bioenergy Bioenergy plantations  

 
Adaptation 

 
Maintain forest area 

Reduce deforestation 
drivers 

Policy reform—wetlands drainage 
regulations 

 

Conservation easements  
Improve silviculture  

Maintain carbon 
stocks 

Reduce degradation Sustainable forest management 
(improve regeneration) 

 

 
 
Maintain other forest 
functions 

 
 
Improve biodiversity 

Afforest with mixed species  

Recover endangered species 
(Louisiana black bear, pondberry) 

 

Manage for species of concern 
(Neotropical migratory songbirds) 

 

Improve hydrology Restore microsites
Plant stream buffers  

 
 
 
Manage for 
resistance 

Reduce vulnerability to 
stressors 

Integrated pest management of 
Populus deltoides 

 

Overcome regeneration 
barriers 

Secure advance Quercus 
regeneration 

 

Reduce vulnerability 
by introducing new 

i l

Breed, introduce new provenances, 
genetic modification 

 

Manage for resilience Expand population 
(within range) 

Emphasize Quercus spp. in 
afforestation 

 

Expand range   
Create refugia

 
Transformation 

 
 
Novel ecosystems 

Manage spontaneous 
ecosystems 

Management of mixed plantings  

 
 
Create ecosystems 

Translocate species
Replace species within assemblages 
with desired functional traits 

 

Introduce exotics (non‐native 
species) with desired functional traits
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Linkages 

By providing ecosystem services and protecting settlements from extreme climatic 
events, forest landscape restoration plays an important role in the adaptive 
capacity of local communities and the broader society as illustrated through the 15 
case studies. A socio‐ecological system that links forest mitigation, forest 
adaptation and community adaptation can be described in the context of FLR (see 
illustration below: adapted from Locatelli et al., 2011). Interventions related to 
FLR impact on this socio‐ecological system and thus require broad knowledge 
generated by the bio‐physical, economic, social and political sciences. 
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Financing Integrated Landscape Initiatives 
Louis Wertz Head of Communications, EcoAgriculture Partners 

Hello distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for your welcome 
and attention. 

I am Louis Wertz, Head of Communications for EcoAgriculture Partners. We are 
a think-and-do tank based on Washington, DC. We conduct research and do 
capacity building and knowledge exchange in landscapes around the world. We 
also serve as the secretariat of the Landscapes for People, Food and Nature 
Initiative. 

I’m going to speak briefly today about our work, and what we’ve learned from it, 
on Financing Strategies for sustainable, multi-objective and multi-sector land and 
resource management. 

We have a new sustainable development agenda with 17 goals and 169 targets. 
To achieve all these goals we will need a new paradigm for development. That 
new paradigm, we believe, is called integrated landscape management, or ILM.  

ILM has a few key advantages over previous, sectorally-based development 
strategies. It is multi-sector, multi-stakeholder, landscape scale resource 
governance. 

It requires participatory spatial planning of development, conservation and 
restoration interventions. 

Again, a key feature is that it includes all relevant stakeholders in a landscape in 
(typically facilitated) negotiation of shared objectives and strategies for achieving 
multiple positive outcomes in a landscape. 

ILM is inclusive of a wide variety of other “branded” approaches to resource 
management, when they include the characteristics I just mentioned. Some 
examples of likely ILM approaches include participatory watershed management, 
holistic rangeland management, Satoyama, and Sustainable Land and Water 
Management. 

Researchers within the Landscapes for People Food and Nature Initiative 
conducted studies in Latin America and the Caribbean, Africa, and Asia, to 
identify integrated landscape management initiatives. You can see that they had 
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a wide variety of motivations, entry points, which developed into an average of 7 
different objectives and involved a high number of stakeholders. 

Because they are multi-sector and multi-objective, these initiatives are often 
piecing together sectorally-based funding to finance operations and programs. 
Supported by the Government of the Netherlands and the UNEP Finance 
Initiative, we looked in more detail at where funding was coming from, what the 
barriers to finance for these initiatives were, and how it was coordinated, or not. 

So, the results of our initial study: 

Who is financing sustainable land management? More than 200+ institutions 
serve as sources of funds from Public Donors to private philanthropy, pension 
funds, impact investors, carbon markets… Then, we found more than 250 
mechanisms by which those funds are delivered, often to intermediaries (brokers, 
implementing agencies, etc).  

There are wide range of agencies, organizations, and institutions that engage with 
the people or organizations implementing conservation, sustainable development 
and restoration projects or programs. 

We broke down types of finance into two categories: Enabling Investment and 
Asset Investment. 

Enabling Investment funds: Stakeholder platforms, agency and policy 
coordination and planning, knowledge exchange and management, PES and other 
incentives for good practice, AMCs from off-takers and more. By nature does not 
expect a financial return: expects social, political and/or environmental returns.  

We found there is a continuum between Enabling and Asset Investment: Some 
asset investment come with enabling investment (things like capacity building on 
M&E protocols, funds management and compliance).  

Asset Investment funds: sustainable agriculture operations and other 
environmentally and socially responsible enterprises, restoration and protection 
of natural assets (typically for carbon or offset markets), and large-scale green 
infrastructure. Typically asset investors in sustainable land management expect 
financial returns (as well as social and environmental). 

There are major hurdles for asset investment in integrated landscape initiatives: 
these include; low risk tolerance, short time horizons, and investment size 
mismatches. 
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But there are many reasons to invest in integrated landscape management, for 
both enabling investors and asset investors: One in particular to call attention to 
is the ability for coordinated investment to buy down environmental and social 
risk to business. For the private sector, ILM offers opportunities to better manage 
a range of growing risks relating to ecological and social impacts of ecosystem 
degradation, climate change, competition for scarce resources, poverty and food 
insecurity (Kissinger et al. 2013). 

We studied three cases of integrated landscape initiatives to see how these issues 
manifested on the ground. I’ll briefly present one, from the Lake Naivasha Basin 
in Kenya, where we have continued our work following this study, which I will 
discuss shortly. 

The lake Naivasha basin hosts a wide variety of habitats from arid shrubland, to 
upland forest to a Ramsar protected wetland. The city of Naivasha has grown in 
the past few decades from a village of about 3000 people to a mini-metropolis of 
30,000. The basin spans three counties, so multi-jurisdictional management is a 
clear challenge. 

In 2009, a major drought led to dangerously low lake levels that effected all 
stakeholders in the basin, from fishers to pastoralists to the rapidly growing 
horticulture and floriculture industries, to the tourism sector. Multi-sector 
management of water resources was clearly necessary. In response, a multi-
stakeholder management platform called Imarisha Naivasha started. They 
produced multi-objective management plans, including a Sustainable 
Development Action Plan and a Lake Naivasha Integrated Management Plan. 

Fortunately, private-sector partnerships with UK retailers who are the primary 
retailers of flowers grown in the Naivasha Basin have provided much of the 
enabling investment for the operation of the Imarisha Naivasha. Support from the 
government of Kenya for integrated water management has also provided critical 
enabling funds. 

Challenges remain, however. Most investment is water focused. There is 
uncertainty from private investors about long-term sustainability of investments 
in the face of climate-change. There is a worry about the long-term stability of 
the stakeholder partnership and the secretariat Imarisha Naivasha. There are 
challenges of scaling PES schemes from 1000 smallholders already reached 
upstream to the many more thousands ringing the basin. 
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So what have we learned about how to transform finance for ILM, both in quality 
and quantity? 

Enabling investments: Clarify the purpose and communicate between donors to 
avoid duplication or competition. Work Across Sectors, fund multiple priorities 
with single investments. Encourage reporting and support measurement of 
multiple outcomes. Use convening power to bring reluctant stakeholders to the 
table. Fund coordination platforms and incentivize private asset investment 
through loan guarantees, AMCs and other means. 

Specific enabling investments for ILM can help mobilize improved finance, 
especially the development of landscape funds. EcoAgriculture Partners is 
currently working with Imarisha Naivasha to develop an innovative new 
Landscape Fund that will attract private sector investment in sustainable 
enterprise in alignment with the organization’s Sustainable Development Plan. 

We are also conducting a national assessment of the Kenyan financing 
environment to identify constraints and opportunities for both public and private 
sector finance. 

As I mentioned, the development of innovative financing mechanisms that can 
coordinate investments of the size private capital are interested in and the scale 
of enterprise in the rural smallholder environment is critical to advancing 
integrated landscape management. Impact investors are increasingly realizing 
that these mechanisms are a pathway to lower risk, multiple benefit (including 
financial) investments. 

I’d be very happy to speak individually with anyone about this, and to connect 
you to the studies and the researchers behind them. Thank you for your attention. 
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Türkiye’nin Arazi Restorasyonundaki Tecrübeleri 
Yasemen Asl YILMAZGİL-Uzman, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 
Müdürlüğü 

Türkiye topraklarının önemli bir kısmı (%40) 0-20 cm derinliğinde topraklara 
sahiptir. Yağışlar yetersiz ve düzensiz düşmekte, ülke alanlarının yaklaşık %2si 
alkalilik ve tuzluluk gibi sorunlarla mücadele etmektedir. Orman alanlarının 
%54’ü, tarım arazilerinin %59’u ve meraların %64’ü ciddi düzeyde erozyona 
maruz kalmaktadır. İklimi, topoğrafyası, jeolojisi, hidrolojisi, bitki örtüsü, mera 
ve orman alanlarının özellikleri ile birlikte nüfus etkisi değerlendirildiğinde, söz 
konusu doğa ve insan etkileşiminin sonrasında Türkiye arazilerinin bozuluma 
maruz kaçınılmaz görünmektedir. Bu nedenlerle Ülkemiz uzun yıllardır 
çölleşme/arazi bozulumuyla mücadele kapsamında ağaçlandırma, erozyon 
kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve mera rehabilitasyonları gibi 
temel mücadele faaliyetler yürütmektedir. Bunların yanı sıra tohum ve fidan 
üretimi yapmakta, yeşil kuşak ağaçlandırmaları ile yerleşim alanlarını korumakta, 
ciddi can ve mal kayıplarına neden olan sel ve rüzgar erozyonu/toz taşınımını 
önleyici tedbirlere yönelik çalışmalar yapmaktadır.  
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Ülke tarihinde 2008-2012 yılları arasında bir rekora imza atarak Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı toplam 2,3 milyon hektar alanda ağaçlandırma ve erozyon 
kontrolü çalışması yapmıştır. “Seferberlik” olarak adlandırılan bu çalışmada tüm 
ülke sathında okul bahçelerinden, hastanelere, yol kenarlarının ağaçlandırılması 
gibi halkı da çalışmalara dahil ve teşvik ederek topyekun bir çalışma 
gerçekleştirilmiştir.  

Çölleşmeyle mücadele çalışmaları kurumsal düzeyde stratejiler ve eylem planları 
rehberliğinde yürütülmektedir. Katılımcı yaklaşımla tematik gruplar oluşturarak 
ve ilgili paydaşların (kamu kurumu, özel sektör, üniversite ve STKların) 
katılımlarıyla düzenlenen çalıştaylarla Çölleşmeyle Mücadele Stratejisi ve Eylem 
Planı (2015-2023), Erozyonla Mücadele Eylem Planı, Yukarı Havza Sel Kontrolü 
Eylem Planı, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırılma Eylem Planı ve Maden 
Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planları hazırlanmıştır. Ayrıca, Türkiye 
çölleşmenin izlenmesine yönelik altyapı çalışmalarını tamamlamıştır. Havza 
İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS) çalışmaları kapsamında ulusal ölçekte 
çölleşmenin kriter ve göstergeleri belirlemiş, model oluşturma çalışmalarında ise 
nihai aşamaya ulaşılmıştır. 
 

 
 
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü özellikle Afrika, Orta Asya, 
Orta Doğu ve Balkanlara yönelik olarak her yıl kapasite geliştirme eğitimleri 
vermekte, ortak çalıştaylar düzenlemektedir. Teknik işbirlikleri kapsamında 
karşılıklı ziyaretler gerçekleşmekte, ortak projeler yürütülmektedir.  
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Slogan olarak kendine “Orman, su varsa hayat var” yaklaşımını benimseyen 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, hazırladığı strateji ve eylem planlarında da 
vurguladığı gibi sahip olduğu jeolojik konum, iklim özellikleri gibi özel koşulları 
nedeniyle arazi iyileştirme ve arazi bozulumunu önleme faaliyetlerine aynı 
kararlılıkla devam edecektir. Türkiye bugün olduğu gibi gelecekte de 
çalışmalarını artırıp geliştirecek, uluslararası, bölgesel ve ikili işbirlikleriyle sahip 
olduğu tecrübelerini diğer ülkelerle paylaşmaktan memnuniyet duyacaktır. 
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Çölleşme İle Mücadele Aracı Olarak Çevre Düzeni Planları İle 
Çevresel Değerlendırme Yöntemlerinin Birlikte Ele Alınması 
Dr. Bahar ERKOPAN ESER, Y. Şehir Plancs, Çevre ve Şehircilik Bakanlğ, 
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü 

Sağlıklı ve sürdürülebilir mekânsal gelişmenin en önemli aracı mekânsal 
planlardır. Ülkemiz mekânsal planlama pratiğinin hiyerarşik yapısı 
incelendiğinde, çevre düzeni planlarının yürürlükteki üst ölçekli mekânsal planlar 
olarak son 10 yılda kentsel gelişmemizi aktif olarak yönlendirdiği görülmektedir.   

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesi uyarınca “Havza ve bölge bazndaki 
çevre düzeni planlar da dâhil her tür ve ölçekteki çevre düzeni planlarnn … 
yaplmasna ilişkin usul ve esaslar belirlemek, havza veya bölge baznda çevre 
düzeni planlarn yapmak, yaptrmak, onaylamak ve bu planlarn uygulanmasn 
ve denetlenmesini sağlamak” görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu 
kapsamda 14.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar 
Yapım Yönetmeliğinde mekânsal planların en üst kademesinde yer alan 
mekânsal strateji planlarının ardından gelen Çevre Düzeni Planları Nuts II 
Bölgeler düzeyinde hazırlanarak onaylanmış ve tüm kentlerimiz üst ölçekli plana 
sahip hale gelmiştir. Üst ölçekli mekânsal planlar kentlerimizin ülke ve bölgesi 
içindeki sosyo-ekonomik konumları değerlendirilerek üretildiğinden kentlerin 
mekânsal gelişmelerini bütüncül ve çok sektörlü bir perspektif içerisinde ele 
almaktadır.  

Sağlıklı ve sürdürülebilir mekânsal gelişmenin bir diğer aracı da çevresel 
değerlendirme yöntemleridir. Çevresel Etki Değerlendirmesi bu yöntemlerden 
ülkemizde mevzuat doğrultusunda uygulanan tek yöntemdir. Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) bireysel projeler bazında uygulanmakta ve bu projelerin 
çevresel açıdan uygunluğunu değerlendirmektedir. Böylelikle çevre düzeni planı 
ile bölgesi belirlenen herhangi bir kullanıma ilişkin alt ölçekte detaylı analizler 
yapılarak bölge içindeki yer seçimi yapılmakta, kullanımın çevresel etkileri ele 
alınmakta, muhtemel olumsuz etkileri gidermek adına yapılması gerekenler tespit 
edilmektedir. ÇED, doğrudan bireysel projelere uygulandığından çevre düzeni 
planlarından sonra alt ölçekli imar planları aşamasında uygulanması gereken bir 
süreçtir.  
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Diğer yandan büyük ölçekli planlar ve programların çevresel etkilerinin 
değerlendirilmesi için Avrupa Birliğince uygulanan, bizde de taslak yönetmelik 
çalışmaları devam eden Stratejik Çevresel Değerlendirme yöntemi 
kullanılmaktadır. Stratejik Çevresel Değerlendirme yöntemi planın veya 
programın çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir yöntemdir. Bu 
süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte 
gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye 
olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve 
alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir. Bu 
yöntemle plan veya program geri besleme yöntemiyle desteklenmektedir. 

 
Şekil 1: ÇED Süreci 

 
 

ÇED SÜRECİ
(PR0JE BAZINDA)

ÇEVREYE 
OLABİLECEK 
MUHTEMEL 
ETKİLERİNİN 
BELİRLENMESİ 
(OLUMLU‐
OLUMSUZ)

OLUMSUZ 
ETKİLERİN 

AZALTILMASI YA 
DA ÖNLENMESİ 
İÇİN ALINACAK 
TEDBİRLER

ALAN 
ALTERNATİFLERİ

UYGULAMA 
AŞAMASINDA 

İZLEME
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Şekil 2: Stratejik Çevresel Değerlendirme 

 
 

Şekil 3: SÇD-ÇED Süreçleri Arasındaki Fark 
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Şekil 4: Çevre Düzeni Planları İle Stratejik Çevresel Değerlendirme Arasındaki 
İlişki 

 
Her ne kadar taslak aşamasında olsa da, ülkemizde yürürlükteki en üst ölçekli 
mekânsal planlar olan Çevre Düzeni Planı çalışmalarında Bakanlığımız 
tarafından stratejik çevresel değerlendirme (SÇD) yöntemleri uygulanmakta olup 
planların çevresel hassasiyeti arttırılmaktadır.  
 

Şekil 5: Çevre Düzeni Planları ile Çevresel Değerlendirme Yöntemlerinin 
Birlikte Uygulanması 
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Var olan çöllerin doğal yaygınlaşması değil, kurak, yarı kurak ve yarı nemli 
alanlardaki arazi bozunumu olarak tanımlanan çölleşmenin insan kaynaklı 
faktörleri arasında aşırı ekim, aşırı otlatma, ormanların tahribatı, uygun olmayan 
sulama yöntemleri sayılabilir. Hazırlanma aşamasında SÇD ile, onaylandıktan 
sonra alt ölçekli uygulamalarda da ÇED ile çevresel hassasiyetleri ve 
sorumlulukları arttırılan Çevre Düzeni Planları çölleşme ile mücadele konusunda 
önemli bir uygulama aracıdır. Çevre düzeni planlarında çölleşme ihtimali olan, 
iklim değişikliğinden etkilenebilecek ve tehlike altında olan doğal alanlar tespit 
edilerek gerekli arazi kullanım ve koruma kararları verilmektedir. 
Ağaçlandırılacak alanların belirlenmesi, yanlış yeraltı suyu çekimi 
uygulamalarının önlenmesi, ekolojik tarım uygulamalarının desteklenmesi, 
doğru sulama yöntemlerinin uygulanması, orman alanlarının yapılaşmaya 
açılmasının önlenmesi, verimli tarım topraklarının korunması, doğal ve ekolojik 
karakteri korunacak alanların-sulak alanların tespit edilerek bu alanları koruma 
amacıyla getirilen arazi kullanım kararları ve plan hükümleri ile mekânsal olarak 
en üst ölçekte çölleşmenin önüne geçmek için gerekli önlemler alınmaktadır. 
Yapılaşmaya açılacak alanlar ve korunması gereken alanlar stratejik çevresel 
değerlendirme analizi de uygulanarak ulaşılan mekânsal sentezler doğrultusunda 
belirlenmektedir. 

Örneğin 30.10.2012 tarihinde Bakanlığımızca onaylanarak yürürlüğe Adıyaman 
Şanlıurfa Diyarbakır Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının 
“Çevre Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri” Bölümünde Çevre Düzeni 
Planı’nın çevre üzerinde yaratabileceği etkilerin “Stratejik Çevresel 
Değerlendirme (SÇD)” çerçevesinde ele alındığı ve bu yaklaşımın, planın 
çevreye olası olumsuz etkilerinin minimumda tutulması yönünde etkin bir önlem 
olacağı belirtilmiştir.  

Planlama sürecinde izlenen bu yöntemle örneğin bölgede yer alan geniş 
alanlardaki sulama projelerinin tarım sektörüne, çevreye, ülke ekonomisine ve 
dolayısıyla insan yaşamına çok sayıda olumlu etkisi bulunmakla birlikte, gerekli 
önlemler alınmadığı takdirde uzun vadede bazı potansiyel olumsuz etkilerin 
ortaya çıkabileceği; bu olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması veya en aza 
indirilmesi için mümkün olduğu kadar modern sulama yöntemleri ile sulamaya 
geçilmesi, gerekli drenaj ve tarla içi geliştirme projeleri, aynı şekilde tarımda 
modern teknikler uygulanarak üretim gerçekleştirilmesi, sulama projeleri ile 
birlikte yoğun olarak kullanımına başlanan suni gübre ve kimyasal ilaç 
uygulamalarının kontrollü olarak yapılması ve sulamada aşırı su kullanımının 



65
73 

 

Var olan çöllerin doğal yaygınlaşması değil, kurak, yarı kurak ve yarı nemli 
alanlardaki arazi bozunumu olarak tanımlanan çölleşmenin insan kaynaklı 
faktörleri arasında aşırı ekim, aşırı otlatma, ormanların tahribatı, uygun olmayan 
sulama yöntemleri sayılabilir. Hazırlanma aşamasında SÇD ile, onaylandıktan 
sonra alt ölçekli uygulamalarda da ÇED ile çevresel hassasiyetleri ve 
sorumlulukları arttırılan Çevre Düzeni Planları çölleşme ile mücadele konusunda 
önemli bir uygulama aracıdır. Çevre düzeni planlarında çölleşme ihtimali olan, 
iklim değişikliğinden etkilenebilecek ve tehlike altında olan doğal alanlar tespit 
edilerek gerekli arazi kullanım ve koruma kararları verilmektedir. 
Ağaçlandırılacak alanların belirlenmesi, yanlış yeraltı suyu çekimi 
uygulamalarının önlenmesi, ekolojik tarım uygulamalarının desteklenmesi, 
doğru sulama yöntemlerinin uygulanması, orman alanlarının yapılaşmaya 
açılmasının önlenmesi, verimli tarım topraklarının korunması, doğal ve ekolojik 
karakteri korunacak alanların-sulak alanların tespit edilerek bu alanları koruma 
amacıyla getirilen arazi kullanım kararları ve plan hükümleri ile mekânsal olarak 
en üst ölçekte çölleşmenin önüne geçmek için gerekli önlemler alınmaktadır. 
Yapılaşmaya açılacak alanlar ve korunması gereken alanlar stratejik çevresel 
değerlendirme analizi de uygulanarak ulaşılan mekânsal sentezler doğrultusunda 
belirlenmektedir. 

Örneğin 30.10.2012 tarihinde Bakanlığımızca onaylanarak yürürlüğe Adıyaman 
Şanlıurfa Diyarbakır Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının 
“Çevre Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri” Bölümünde Çevre Düzeni 
Planı’nın çevre üzerinde yaratabileceği etkilerin “Stratejik Çevresel 
Değerlendirme (SÇD)” çerçevesinde ele alındığı ve bu yaklaşımın, planın 
çevreye olası olumsuz etkilerinin minimumda tutulması yönünde etkin bir önlem 
olacağı belirtilmiştir.  

Planlama sürecinde izlenen bu yöntemle örneğin bölgede yer alan geniş 
alanlardaki sulama projelerinin tarım sektörüne, çevreye, ülke ekonomisine ve 
dolayısıyla insan yaşamına çok sayıda olumlu etkisi bulunmakla birlikte, gerekli 
önlemler alınmadığı takdirde uzun vadede bazı potansiyel olumsuz etkilerin 
ortaya çıkabileceği; bu olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması veya en aza 
indirilmesi için mümkün olduğu kadar modern sulama yöntemleri ile sulamaya 
geçilmesi, gerekli drenaj ve tarla içi geliştirme projeleri, aynı şekilde tarımda 
modern teknikler uygulanarak üretim gerçekleştirilmesi, sulama projeleri ile 
birlikte yoğun olarak kullanımına başlanan suni gübre ve kimyasal ilaç 
uygulamalarının kontrollü olarak yapılması ve sulamada aşırı su kullanımının 



66

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

74 
 

engellenmesi için ilgili kurum ya da kuruluşlar tarafından çiftçi eğitim 
programları uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda sulama 
tarımsal üretimi ve kırsal refahı arttırırken doğal kaynaklar ile biyolojik-ekolojik 
açıdan önemli alanların sürdürülebilirliği açısından tehdit oluşturmayacaktır. 
Uygulama aşamasında bu konunun dikkate alınması gerektiği de ayrıca 
vurgulanmıştır. 

Yukarıda sadece bir örneği verilen ve Bakanlığımızca ülke genelinde bölge 
bazında çalışmaları yürütülen Çevre Düzeni Planları ile çevresel değerlendirme 
yöntemleri de kullanılarak çevresel hassasiyeti yüksek ama aynı zamanda 
ekonomik kalkınmayı da önemseyen “sürdürülebilir” üst ölçekli mekânsal planlar 
onaylanmaktadır. Söz konusu planlar ile alt ölçekteki uygulamalar 
yönlendirilmekte ve böylelikle Çevre Düzeni Planları çevresel değerlendirme 
yöntemleri ile birlikte dünyamızın en büyük çevresel sorunlarından olan çölleşme 
ile mücadelede güçlü bir araç olarak kullanılmaktadır. 

 

Şekil 6: Çevre Düzeni Planı Plan Gösterim Örneği 
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Şekil 7: /100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Örneği-Ağaçlandırılacak Alan 
Arazi Kullanım Kararı 

 

Şekil 8: Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı- Çevre Korumaya İlişkin Plan Kararları 
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Türkiye’deki Mekansal Planlama Sisteminin Çölleşmeyi Ele 
Alışının Yapısal ve Araçsal Boyutları 
Emrah Söylemez, Çevre ve Şehircilik Bakanlğ, Mekânsal Planlama Genel 
Müdürlüğü 

Her geçen gün artan dünya nüfusunun doğal kaynakların kullanımına yönelik 
artan talebinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ‘çölleşme’, jeo-stratejik anlamda 
önemli bir unsur olmasından dolayı mekansal planlama sisteminde ele alınması 
gereken önemli bir mücadele alanıdır. Çölleşme ve kuraklıkla mücadele 
konularının yanısıra iklim değişikliğine adaptasyon ve uyum, sürdürülebilir arazi 
yönetimi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri konularının önemi küresel ölçekte 
giderek artmaktadır. Nitekim, Ülkemizde yeni çağın gereksinimleri üzerine artan 
farkındalık düzeyi sonucu güncellenen yasal düzenlemeler çerçevesinde 
geliştirilen mekansal planlama uygulama araçlarıyla çeşitli önlemler alınmakta, 
belirlenen politika ve stratejiler uygulamaya konulmaktadır. 

Çölleşme konusu ülke düzeyinde üretilen politika ve strateji belgeleri ve 
planlarda (Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, Bölge Planları, 
Mekansal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları, Nazım ve Uygulama İmar 
Planları) politika, strateji, eylem ve uygulama düzeylerinde ele alınmaktadır. Bu 
çerçevede, Çevre Düzeni Planları erozyon, toprak kalitesi, iklim değişikiliğinin 
etkileri ve arazi kullanım planlaması olarak çölleşme konusunu stratejik düzeyde 
ele alan ve Ülkemizdeki çölleşmenin nedenlerine yönelik olarak çok boyutlu ve 
bütüncül bir yaklaşım geliştiren planlar olarak ön plana çıkmaktadır. 

Üst ölçekli mekansal planlama sisteminin önemli bir ayağı olan çevre düzeni 
planları Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak yerleşme alanları, konut, 
sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi farklı  her türlü arazi kullanım kararlarını 
belirleyen üst ölçekli fiziki plandır. Çevre Düzeni Planları Sürdürülebilir Çevre - 
Sürdürülebilir Kalkınma, Doğal, tarihi ve kültürel çevre değerlerinin korunması, 
Tarım arazilerinin sürdürülebilir kullanımının sağlanması, Çevre kirliliğinin 
önlenmesi; entegre yöntemler ve birlik şeklinde yapılanma (teknik altyapı 
çözümleri), Koruma ve gelişme politika ve stratejilerinin belirlenmesi, Düzensiz 
kentleşme ve sanayileşmenin önlenerek, kentsel ve kırsal gelişmelerin (sosyal, 
ekonomik, mekansal) sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesi, Hassas alanların ve 
doğal kaynak değerlerinin (kıyılar, ormanlar, su havzaları, kültürel ve tarihsel 
değerler v.b) korunması, Nazım ve Uygulama İmar Planlarına esas olacak 
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politika, strateji ve arazi kullanım kararlarının üretilmesi ile ilgili planlama 
yaklaşımına sahiptir. 

Bu çerçevede, Bakanlığımızca 2007 yılından bugüne kadar yapılan ve ülkemiz 
genelinde %98’i tamamlanmış olan Çevre Düzeni Planları plan hükümlerinin alt 
ölçekleri planları bağlayıcı hükümler içermesi nedeniyle çölleşmeyi önleyici araç 
olarak önemli bir bağlayıcılığa sahiptir. Diğer yandan Çevre Düzeni Planları 
strateji ve politika düzeyinden başlayarak çölleşmeyi genelden (sürdürülebilir 
kalkınma, yeşil büyüme, iklim değişikliği) özele (çölleşme,erozyon,çevre dostu, 
ekonomik etkinlik, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynakların korunması, 
sürdürülebilir arazi kullanımı)  ele alarak hayata geçirmektedir. 
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Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Kadastro Dairesi Başkanlığı 
Faaliyetleri ve Projeleri 
Nihat ERDOĞAN, TKGM Kadastro Dairesi Başkanlğ 06100, ANKARA  

Devlet güvencesi altında, taşınmazlara ilişkin hizmet sunan Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü (TKGM), taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve 
yöneten lider kurum olarak sunulan hizmette; 

a) Şeffaflığı, 
b) Hesap verilebilirliği, 
c) Katılımcılığı,  
d) Verimliliği, 
e) Vatandaş memnuniyetini, 
önemsemiş ve bunları temel ilkeler olarak kabul etmiştir.  

Arazi yaşamın tabanı olurken, bireyler ve ülkeler için varlık gerekçesi, geleceğin 
teminatı ve ekonominin temel taşı olmuştur. Toplumlar için araziler bir miras 
değil, gelecek nesillere aktarılacak emanetler olarak görülmüştür. Bu nedenle 
daha güvenli ve sağlam bir gelecek için, arazilerin mülkiyet hakları teminat altına 
alınarak, sürdürülebilir anlamda kullanılmaları gerekmektedir. İşte tüm bunları 
sağlamak kadastronun temel görevidir.  

Özellikle sanayi devriminden sonraki sermaye artışının bir sonucu olarak arazi 
nüfuz kaynağı olmaktan öte alım satımı yapılan küresel bir ticari mal ve yatırım 
aracı haline gelerek ekonomi içinde daha da önemli bir konuma sahip olmuştur.  

“Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesilleri dikkate alarak karşılamak” olarak tarif 
edilen ve yoğun kentleşme ile sürekli gündemde olan “Sürdürülebilir Kalkınma” 
ancak iyi bir arazi kullanım planlaması ve yönetimi ile sağlanabilir.  
Sürdürülebilir arazi politikaları ise ancak taşınmazlara ilişkin yeterli, doğru, 
güncel ve sağlıklı bilgiye sahip olmaktır.  

TKGM Merkez ve Taşra teşkilatında özveri ile çalışan personelinin sahip olduğu 
bilgi birikimi ve tecrübesi ışığında; Tapu ve Kadastro Hizmetleri alanında 
gerçekleştirilen projeler, kamudan vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesini, 
Harita ve kadastro özel sektörün iş yapma kapasitesini ve sektördeki iş hacmini 
artırmıştır. Ayrıca, Dünya Bankası ile yapılan işbirliği sayesinde kurumun 
uluslararası nitelikte ihale yapma ve özel sektörümüzün de uluslararası 
standartlarda iş yapma kapasitesi oluşturulmuştur.  
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Bugün itibariyle ülkemizin politika öncelikleri, stratejik hedefleri ve kamusal 
ihtiyaçları, TKGM’nin veriyi ve bilgiyi yalnızca toplayan ve saklayan değil, aynı 
zamanda işleyen ve sunan bir kurum olarak hizmet vermesini 
gerektirmektedir. Bu amaca ulaşma yolunda Kurum tarafından yürütülen projeler 
ve faaliyetler önemli birer adımdır.  

Ülke genelinde kadastronun bitirilmiş olması ve ayrıca, Tapu ve Kadastro 
Modernizasyon Projesi kapsamında, yenilenen ve sayısal hale getirilen kadastro 
haritalarının Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) içerisinde tapu bilgileri 
ile eşleşmiş bir şekilde kullanıma sunulması, sürdürülebilir kentsel gelişme için 
yerleşmelerimizin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin 
yükseltilmesine yönelik planlamalar ile gayrimenkul değerleme çalışmalarında 
en temel girdileri oluşturmaktadır.  

TKGM Kadastro Dairesi Başkanlığı Genel Bütçe kaynakları ile yürüttüğü çok 
sayıda projeye ek olarak, 2004 yılından bu yana Dünya Bankası finansmanı ve 
teknik işbirliği ile Ülkemiz için altyapı niteliği taşıyan katma değeri yüksek 
projeler gerçekleştirmektedir. 

Kadastro Dairesi Başkanlığı  Projeleri Ve Faaliyetleri  

a) Marmara Deprem Bölgesi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi (MEER), 
b) Kadastronun Bitirilmesi Projesi (KBP),  
c) Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP),  
d) 2/B Alanlarının Kadastrosu ve Güncellenmesi Projesi,  
e) Tespit Harici Alanların Tescili Projesi,  
f) KKTC Kadastro Yenileme projesi,  
g) Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS),  
h) Askeri Yasak , Güvenlik ve Stratejik  Bölgelerin Tespiti,  
i) Orman Kadastrosu,  

Kadastronun Bitirilmesi Projesi  

Proje kapsamında; 15.000.000 parselin kadastro çalışmaları,  81.132 km² alanın 
orman kadastrosu yapılmıştır. Özel Sektörden 374 firma ile 1.272 sözleşme 
imzalanarak, 5.000 mühendis ve 10.000 teknik personel olmak üzere 15.000 
kişiye iş imkanı sağlanmıştır. 
Tapu Ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP)  
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TKMP kapsamında, 2009-2015 yılları arasında Dünya Bankası kaynakları ile 
toplam, 4.808.032 parselin yenileme ihalesi gerçekleştirilmiştir.  

TKMP kapsamında yürütülen yenileme çalışmaları ile eş zamanlı olarak 2009-
2014 yılları arasında Genel Bütçeden (Döner Sermaye kaynakları dahil) 
1.229.543 parselin ihalesi gerçekleştirilmiştir. Dünya Bankası ve Genel Bütçe 
(Döner Sermaye dahil) kaynakları ile toplam 6.037.575 parselin ihalesi 
gerçekleştirilmiş ve 5.000.000 parselde çalışmalar tamamlanmıştır. Proje ile; 

a) Yenilenen ve sayısal hale getirilen kadastro haritaları, Kadastro Veri 
Konsolidasyonu (MEGSİS) sistemi içerisinde sayısal ortofoto haritaları ile 
bütünleşik olarak ve tapu bilgileri ile eşleşmiş bir şekilde kullanıma 
sunulmuştur. 

b) Gayrimenkul değerleme pilot uygulamalarının çıktıları kullanılarak 
değerleme sektörü ve sürecinin uluslararası standartlara ve bilimsel 
yöntemlere uygun olarak yapılandırılması için pilot uygulamalar yapılmıştır. 

c) Bu çalışmaların da katkısı ile TKGM’nün kendisinden beklenen kilit girdileri 
üretmesi ve katma değeri yüksek hizmetleri uluslararası standartlarda 
sunması sağlanmıştır. 

2/B Kadastro Çalışmaları Projesi  

6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesine göre Hazine adına orman sınırları 
dışına çıkartılan alanların kullanım durumu ve zilyetlerinin tespitine yönelik 
olarak yapılan kadastro çalışmaları sonucunda; 8.352 birimde, 771.279 parselde, 
353.547 Ha. alanda 2/b kadastrosu yapılmıştır.  

Orman Kadastrosu Çalışmaları 

Ülke genelinde Orman Kadastrosunun bitirilmesi hedefi kapsamında, Orman 
Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 02/08/2013 tarihli ve 28726 Sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 6495 Sayılı Kanunla 3402 Sayılı Kanuna eklenen 
Ek 5 inci maddeye istinaden; Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan 08.04.2014 
tarihli protokol gereğince; 3 Etap halinde, toplam 5.527 birimde yaklaşık 2 
Milyon Ha. alanda özel sektörden hizmet satın almak suretiyle (ihaleli) orman 
kadastrosu çalışmaları başlatılmıştır. 

Proje Kapsamında bugüne kadar; 1.Etap Aydın, İzmir ve Manisa illerini kapsayan  
187.302 Ha. Alanın orman Kadastrosu bitirilmiştir. 2. ve 3 Etaplar ise 2016 Yılı 
sonuna kadar tamamlanacaktır. 
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Çalışmanın önemi ve faydası;  

a) Evvelce yapılan kadastro veya tapulama çalışmaları sırasında tespit dışı kalan 
yerlerdeki ormanların, orman kadastrosu yapılacak. 

b) Henüz orman kadastrosu yapılmış olan ormanların bir an önce kadastrosunun 
yapılması, gerçek sınırlarının ortaya çıkarılması, haritaya bağlanması ve 
tapuya tescilleri yapılarak vatandaş ile orman idaresi arasında yaşanan 
itilafların sona ermesi sağlanacaktır. 

c) Yapılacak orman kadastrosu çalışmaları sonucunda, orman olmadığı 
gerekçesiyle orman dışında kalan kültür arazilerinden eski tapusu olanların 
tapusunun yenilenmesi, tapusu olmayanların ise tapuya bağlanması 
sağlanmış olacak. 

MEGSİS (Mekansal Gayrimenkul Sistemi) Projesi  

MEGSİS Kapsamında 2015 Eylül ayı itibari ile 57 milyon kadastro parseli 
sisteme aktarılmış olup %98 oranında Tapu sicil kayıtları ile entegrasyonu 
tamamlanmıştır Sisteme Aktarılan kadastro verileri 330 kamu kurum, kuruluşu 
ve belediyeyle paylaşılmıştır.  

MEGSİS kapsamında toplanan kadastro verileri aynı zamanda vatandaşların 
bilgilendirilmesi amacıyla tapu bilgileri ile birlikte harita servisi olarak e-Devlet 
kapısından sunulmaktadır.Bu servisler www.turkiye.gov.tr adresinden sunulan 
ilk ve tek coğrafi servis olma özelliği taşımaktadır. 
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Türkiye'de Yabancıların Gayrimenkul Edinimi ve Getirilen 
Kolaylıklar 
Tarihsel gelişim sürecinde değişen toplumsal ve ekonomik gereksinimlere bağlı 
olarak yabancılara sağlanan haklar ve özellikle mülkiyet hakkında birçok 
değişiklik yapılmıştır. Yabancıların taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimini gerekli 
kılan herhangi bir uluslararası kural bulunmamaktadır. Ülkeler kendi 
menfaatlerini göz önünde bulundurarak kendi iç hukukları, uluslararası ilişkileri, 
ekonomik ve siyasi gerekçeleri ile yabancılara gayrimenkuller üzerinde 
tanıyacağı hakların kapsamını tespit etmektedir. 

Ülkemizde de yabancıların gayrimenkul edinimi konusunda zaman içerisinde 
değişen koşullar nedeniyle mevzuatta değişiklikler yapılmıştır. Mevcut yasal 
düzenleme ile getirilen kolaylıkları görebilmek için yabancıların taşınmaz 
ediniminin tarihsel gelişimine kısaca değinmek gerekmektedir. 
 
Türkiye’de Yabancıların Gayrimenkul Ediniminin Tarihçesi 
Cumhuriyet’ten Önceki Durum; 

Osmanlı devletinde yabancıların taşınmaz edinimi tarihsel süreç içerisinde 
incelendiği zaman Tanzimat Dönemine kadar geçerli olan gerek İslam hukuku 
kuralları, gerekse siyasi gerekçelerle bu hakkın yabancılara tanınmadığı 
görülmektedir. Islahat Fermanı ile girilen yeni dönemde batılı devletlerin 
baskıları, kapitülasyonlardan kurtulma isteği, ekonomik nedenler ve Osmanlı 
devletinin Avrupalı bir devlet olması yolunda verdiği mücadele, yüzyıllardan beri 
süren kuralların terk edilmesine yol açmıştır. Her ne kadar 1867 yılına kadar 
yabancı devlet vatandaşlarının gayrimenkul edinmeleri yasaklanmış olsa da 
Osmanlı vatandaşı olan bir gayrimüslimin adını kullanarak sahte belgelerle 
taşınmaz edinimi veya Osmanlı vatandaşı bir gayrimüslim ile evlenme yoluyla 
gayrimenkul edinimi gibi yollarla bu yasağı delerek gayrimenkul edindikleri 
görülmüştür. 
 
Cumhuriyet’ten Sonraki Durum; 

Cumhuriyet sonrası dönemde ise; 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşmasıyla 
ülkemizde yabancıların gayrimenkul edinimi mütekabiliyet (karşılıklılık) esası 
çerçevesinde mümkün hale gelmiştir. Yabancıların gayrimenkul edinimine 
ilişkin bugünkü anlamda yasal düzenleme ise 22 Aralık 1934 tarih ve 2644 sayılı 
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Tapu Kanunu ile yapılmıştır. Söz konusu Kanun ile yabancıların gayrimenkul 
edinimi karşılıklılık esasına dayandırılmıştır. 

1934 yılında yapılan yasal düzenleme sonrasında 1984 yılında 3029 sayılı Kanun, 
1986 yılında 3278 sayılı Kanun, 2003 yılında 4916 sayılı Kanun, 2006 yılında 
5444 sayılı Kanun, 2008 yılında 5782 sayılı Kanun ve en son olarak da 18 Mayıs 
2012 yılında 6302 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmış ve bugünkü halini almıştır. 
 
Yabancıların Gayrimenkul Ediniminde Güncel Mevzuat 

Ülkemizden gayrimenkul edinmek isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişiler 2644 
sayılı Tapu Kanununda değişiklik yapan 18.05.2012 tarihli ve 6302 sayılı Kanun 
hükümleri çerçevesinde taşınmaz edinebilmektedirler. Söz konusu Kanuni 
değişiklik ile birlikte yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz ediniminde 
önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Bu değişiklikler nelerdir ? 

 Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve 
ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen 
ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler ülkemizden taşınmaz ve 
sınırlı ayni hak edinebilmektedirler. Mevcut durumda Bakanlar Kurulu 183 ülke 
vatandaşına ülkemizden taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinim izni vermiştir. 

Eski düzenlemede yabancı uyruklu gerçek kişiler karşılıklı olmak kaydıyla 
ülkemizden taşınmaz edinebilmekteydi. 
 

 
6302 Sayılı 

Kanun 
Öncesi 

6302 Sayılı 
Kanun 
Sonrası 

Not 

Taşınmaz Edinebilen Ülkeler 61 183  

Taşınmaz Edinemeyen Ülkeler 47 10* *BM üyesi ülkeler baz 
alındığında 

İzinle Taşınmaz Edinebilen Ülkeler 29 -  

İkamet Koşuluyla Taşınmaz 
Edinebilen Ülkeler 

11 -  
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 Yabancı uyruklu gerçek kişiler özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde 
onunda ve kişi başına ülke genelinde 30 hektar (300,000 m2) sınırlamaları 
dahilinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmektedirler. Bakanlar Kurulunun 
kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırma yetkisi 
bulunmaktadır. 

Eski düzenlemede bir yabancının Türkiye genelinde edinebileceği toplam miktar 
2,5 hektar (25.000 m2), genel olarak bir ilçede yabancıların edinebileceği miktar 
ise o ilçenin imarlı alanlarının yüzde onu(%10) olarak belirlenmişti. 

 Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin gerektiği hallerde yabancı uyruklu gerçek 
kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel 
kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerini; ülke, 
kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüz ölçüm ve miktar olarak 
belirleyebilmekte, sınırlandırabilmekte, kısmen veya tamamen durdurabilmekte 
veya yasaklayabilmektedir. 

Söz konusu düzenleme 18.05.2012 tarih ve 6302 sayılı Kanunla 2644 sayılı Tapu 
Kanununun 35 inci maddesinin yeniden düzenlenmesi sonucunda uygulanmaya 
başlanmıştır. 

 Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin 
kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin yapısız taşınmaz 
edinimleri mümkün hale gelmiş olmakla birlikte, yapısız taşınmaz edinimlerinde 
arazi üzerine iki yıl içerisinde proje geliştirme ve projenin iki yıl içerisinde ilgili 
Bakanlığın onayına sunulması gerekmektedir. 

Eski düzenlemede yabancı gerçek kişiler imar planında konut veya işyeri amacına 
tahsisli arsa veya bina alabilmekte iken, yeni düzenlemeyle imar şartı kaldırılmış, 
yapısız alanlarda da edinim imkanı tanınmıştır. 

 Yabancı gerçek ve tüzel kişiler askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri 
ile stratejik bölgeler ve özel güvenlik bölgelerinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak 
edinememektedir. 6302 sayılı Kanun askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik 
bölgeleri ile stratejik bölgeler ve özel güvenlik bölgelerine ilişkin harita ve 
koordinat değerlerinin ilgili kurumlar tarafından Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğüne verilmesi hükmünü haizdir. Bu hüküm çerçevesinde ilgili 
kurumlarca çalışmaların tamamlanmasının ardından yabancıların taşınmaz 
edinemeyeceği alanlar tapu kütüğüne tescil edilecek ve yabancı edinim talebi 
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olduğunda yetkili komutanlıklarla yazışma yapılmasına gerek kalmaksızın 
işlemlere yön verilecektir. 

6302 sayılı Kanun ile 2644 sayılı Tapu Kanununda yapılan değişiklikle birlikte 
ülkemizden taşınmaz edinebilen ülke sayısı artmış, yabancı uyruklu gerçek 
kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerine ilişkin sınırlamalar ve süreçler 
en aza indirilmiş ve ülkemizden hemen hemen Türk vatandaşlarına eş değer 
taşınmaz edinme imkanına kavuşturulmuştur. 
 
Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin 
Değerlendirilmesi Projesi 

Avrupa Birliği üyeliği yolunda ilerleyen ülkemizin sorumlu bulunduğu 
fasıllardan birisi olan 'sermayenin serbest dolaşımı faslı' kapsamındaki 'sermaye 
hareketleri ve ödemeler' başlığı altında bulunan 'yabancıların gayrimenkul 
edinimi' konusunda sorumlu kurumlardan birisi de Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü'dür. 

AB'yi kuran anlaşma'nın 56. maddesi, üye devletler arasında ve üye devletler ile 
üçüncü ülkeler arasında sermaye hareketleri ve ödemelere yönelik kısıtlamaların 
hepsini yasaklamaktadır. 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, Avrupa Birliği'ne aday ülke konumunda 
bulunan Türkiye'nin yabancıların taşınmaz edinimi ile ilgili mevzuatının Avrupa 
Topluluğu'nu kuran anlaşmanın 56. maddesi ile bütünüyle uyumlu olmadığı, tam 
üyelikle birlikte sistemin değişmesi ve AB ülkelerine ilişkin tüm sınırlamaların 
kalkması gerektiği bildirilmiştir. 

Bununla birlikte AB komisyonu Türkiye'yi tapu sistemini geliştirmek için almayı 
düşündüğü özel önlemleri içeren bir eylem planı sunmaya davet etmiştir. 

Bu çerçevede; 

AB müktesebatının ülkemize uyarlanabilmesi için kapsamlı bir etki analizinin 
yapılması ve AB ülkelerinde konuya ilişkin farklı uygulamaların ülkeler bazında 
tespit edilerek, konuya ilişkin kapsamlı ve yeterli bilgi açığının giderilmesine ve 
ulusal bir eylem planı hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Tüm bu gerekçelerle 
"Türkiye'de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi 
Projesi", TÜBİTAK- KAMAG (Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme 
Projeleri Destekleme Programı) kapsamında desteklenerek, Ankara Üniversitesi 
Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalınca yürütülmüş ve 30.09.2014 tarihi itibari 
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Projesi", TÜBİTAK- KAMAG (Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme 
Projeleri Destekleme Programı) kapsamında desteklenerek, Ankara Üniversitesi 
Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalınca yürütülmüş ve 30.09.2014 tarihi itibari 
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ile tamamlanmıştır. Proje alanında ilk olma özelliği taşımakta ve hem 
kurumumuz hem de AB yolunda ilerleyen ülkemiz açısından oldukça önemli 
çıktılar sunmaktadır. 

Proje sonucunda; 

 Bazı ülkelerde yabancılar ve Türk vatandaşlarının taşınmaz ediniminin 
analizi, 

 Türkiye'de yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz ediniminin tarihsel 
gelişimi ve seçilmiş ülke örnekleri ile karşılaştırmalı analizi, 

 Türkiye'de yabancıların taşınmaz ediniminin etkilerinin değerlendirilmesi 
çalışması, (etki değerlendirme ve norm analizi çalışması) 

 İdarenin izleme ve değerlendirme altyapısının geliştirilmesi, 

 Türkiye'de yabancıların taşınmaz edinimine yönelik ulusal strateji modelinin 
geliştirilmesine yönelik çıktılar elde edilmiştir. 

 
Tapu ve Kadastro İşlemlerinin Yurtdışında Yapılması Projesi 

10.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, kurumumuza yurt dışında 
tapu ve kadastro işlemlerinin yapılması görev ve yetkisini vermiştir. Bu görev 
gereğince oluşabilecek teknik, hukuki ve mali konulara ilişkin sorunların tespit 
edilerek sorunsuz bir işleyiş kazandırmak ve daha sonra ihtiyaç doğrultusunda 
yaygınlaştırılmasını sağlamak için öncelikle pilot çalışma yapılmasına karar 
verilmiştir. Pilot çalışma, hem Türk vatandaşlarının yurtdışında en çok yerleşik 
bulunduğu ülke olması, hem de ülkemizden en çok taşınmaz edinen uyruk 
listesinde ilk sırada yer alıyor olması nedeniyle "Almanya"da "Berlin 
Başkonsolosluğu"nda yapılmıştır. 

Dünyada İLK KEZ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce uygulanan bu çalışma 
kapsamında, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve ülkemizden taşınmaz 
edinmek isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişiler, tapu ve kadastro işlemleri için 
taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gitmeksizin bulundukları ülkedeki tapu 
ve kadastro temsilciliğine başvurarak işlemlerini yapabilmektedirler. 
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Örneğin; Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız İstanbul'da bulunan bir taşınmazı 
satın almak istediğinde (alıcı ve satıcının aynı anda tapu ve kadastro yurtdışı 
temsilciliğinde bulunmaları halinde) İstanbul'a gelmesine gerek olmaksızın, Tapu 
ve Kadastro Temsilciliğine başvurarak satış işlemini gerçekleştirebilmektedir. 
Satış işleminin yanında intikal, ipotek, trampa, bağış işlemleri ile tapu kaydı, 
kadastro verilerine ilişkin bilgi amaçlı aplikasyon ve harita örneği verilmesi gibi 
Türkiye'de yapılan tüm tapu işlemleri ve kadastroya ilişkin bazı işlemleri yurtdışı 
tapu ve kadastro temsilciliğince yapılabilmektedir. 

Tapu ve kadastro hizmetlerinin yurtdışında yapılması çalışmalarının hedefinde;  

 Yurtdışında bulunan yaklaşık 3.7 milyon Türk vatandaşı, 

 Ülkemizden taşınmaz edinen yaklaşık 120 bin civarındaki yabancı uyruklu 
gerçek ve tüzel kişi, 

 Ülkemizden taşınmaz edinmek isteyen tüm yabancılara, 

bulundukları ülkeden tapu ve kadastro hizmetlerinin verilebilmesi 
bulunmaktadır. 
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Çölleşmeyle Mücadelede Gençlik İnisiyatifi Deklerasyonu 
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar konferansında 
“Daha Yeşil Bir Dünya İçin Genç Gel” ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELEDE 
GENÇLİK İNİSİYATİFİ toplantısı yapılmıştır. Gençlerin ilgili konularda 
talepleri ve beklentileri bu deklarasyonda belirtilmiştir.  

Yan etkinlikler, çalıştay raporu ve ikili görüşmeler neticesi çıktıları ile katılımcı 
ülke temsilcileri, gençlerin ve destekleyici kurum/üniversite/STK/platformlardan 
(çölleşme, çevre, ormancılık, gibi konularda bilinçli) 143 lisans, yüksek lisans ve 
doktora öğrencisi tarafından hazırlanmıştır. Gençlik İnisiyatifi Deklerasyonu 
genel kurul salonunda yayımlanmış ve resmi kararlara yansımıştır. Diğer yandan 
Gençlik İnisiyatifi çalışmalarına Gençlik Platformu olarak devam etme kararı 
almıştır. 
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Çölleşmeyle Mücadelede STK’ların Rolü ve İstihdam 
Gaye ve Kapsam 

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı 
(Ankara COP12) 12-23 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir.  

Çölleşme ile mücadelede STK’ların kamuoyunda farkındalık oluşturmada etkili 
ve önemli bir rolü vardır. Orman ve Tarım konusunda etkin olan Sivil Toplum 
Kuruluşları çölleşmeyle mücadelede emeğin gücü için hizmet etmektedir. 
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı 
(Ankara COP12) için beraber hazırladığımız bu etkinliğe davetlisiniz. 

 

  

 

 

Öz Orman iş 
Sendikası 

 Yeşil Türkiye 
Ormancılar 

Derneği 

 Türkiye Tarım 
Kredi 

Kooperatifleri 
Merkez Birliği 

 

 

Türkiye Ormancılık 
Kooperatifleri 
Merkez Birliği 

 TEMA Vakfı    Ege Orman 
Vakfı 
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PROGRAM  
13 Ekim 2015, 14.00- 18.00 
Açılış Konuşması  
Oturum Başkanı  (5 dak.) 

Prof. Dr. Orhan Doğan,  
prof.orhan.dogan@gmail.com 

1. Konu: Çölleşmeyle Mücadelede Emeğin Gücü; Öz Orman İş Sendikas              
(15 dak.) 
Settar Arslan, Nihat Kaşıkçı-  
(Öz Orman İş Sendikası),  
benultopuzoglu@ozorman-is.org.tr, nikasikci@hotmail.com 

2. Konu: Çölleşmeyle Mücadelede Ormanc Sivil Toplum Kuruluşlar                  
(15 dak.) 
Mahmut Aydın, Rüstem Kırış, Şaban Çetiner-  
(Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği), 

rustemkiris@ogm.gov.tr, yesilturkiye1950@hotmail.com 
3. Konu: Çölleşmeyle Mücadelede Türkiye’nin Gücü; Tarm Kredi 

Kooperatifleri (15dak.) 
Hüsamettin Gülhan-  
(Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği), 
mgunes@tarimkredi.org.tr, umutsayin@tarimkredi.org.tr 

4. Konu: Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Güçlendirilmesi Projesi  (15 dak.) 
Erdem Kaplan, Egemen Çakır-   
(Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği), 
genelmudur@orkoop.org.tr, kirsalkalkinma@orkoop.org.tr 

5. Konu: Çiftçi Arazi Bozunumuyla Mücadelede STK’larn Rolü Türkiye 
Örneği (15dak.) 
Duygu Kutluay-   
(TEMA Vakfı), 
 duygu.kutluay@tema.org.tr 

6.  Konu:  Solar for Forest (15 dak.) 
Yasemen Bilgili,  
(Ege Orman Vakfı)  
yasemen.bilgili@egeorman.org.tr 

Kapanış ve Değerlendirme 
Sekreterya 
Mustafa Çetin 
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 
cetin516@gmail.com 
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Çölleşmeyle Mücadelede STK’ların Rolü 
Çölleşme ile mücadelede STK’ların kamuoyunda farkındalık oluşturmada etkili 
ve önemli bir rolü vardır. Orman ve Tarım konusunda etkin olan Sivil Toplum 
Kuruluşları çölleşmeyle mücadelede emeğin gücü için hizmet etmektedir. 
Türkiye’nin Çölleşmeyle Mücadelede STK’ların kapasitesinin ve gücünün 
sunulduğu bu yan etkinlikte STK’lar özel olarak çölleşmeyle mücadelede 
rollerinden bahsetmişlerdir. 

 

Öz Orman İş Sendikası - “Çölleşme İle Mücadelede 
Sendikaların Rolü” 
Settar Arslan, Nihat Kaşkç- (Öz Orman İş Sendikas), 
benultopuzoglu@ozorman-is.org.tr 

Başta sendikalar olmak üzere sivil toplum örgütlerinin, ülke yönetimleri ile 
toplum arasında bir köprü konumunda bulunduğunu ve bir anlamda 
toplumun 'erken uyarı sistemi' görevi yaptığını anlatarak, çölleşmeye karşı 
yürütülen mücadelede, sendikalar ve STK'lardan daha etkin şekilde 
yararlanılması gerekmektedir. 

Çölleşme ve arazi bozulumuna karşı alınacak tedbirler noktasında, STK'ların 
toplumsal anlamda önemli bir 'eğitim' ve 'farkındalık oluşturma' işlevi 
görebileceği düşüncesindeyiz. Bu amaçla, STK'lara ulusal ve uluslararası 
fonlardan kaynak aktarılmasının faydalı olacağını ayrıca doğayla mücadelede, 
orman köylerindeki nüfusun bir bölümünün, ormanlarımızın iyileştirilmesi 
çalışmaları için istihdam edilebileceğini düşünmekteyiz. Temel amaçlarımızdan 
biri toplumsal farkındalığı arttırmak… Ormanlarımızın  daha bakımlı, verimli, 
sosyal ve kültürel bakımdan yararlanılabilir hale gelebilmesinin  çölleşmeyle 
mücadeleye olumlu katkısı olduğuna inanmaktayız. 

Bu ve benzer politikalar doğrultusunda  kırsaldaki işsizlik  azalacak dolayısıyla 
refah yükselecek kente göç yavaşlayacak, orman ve doğal kaynakların kullanımı 
üzerindeki yerel yoksulluk baskısının hafifletilmesiyle   olumlu sonuçlar ortaya 
çıkacaktır. Diğer taraftan, kırsal istihdam yoğunluklu politikalar uygulanması ile 
refahın tabana yayılması, millî gelir dağılımında adaletin sağlanması gibi, olumlu 
gelişmelere yol açacaktır." 
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Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği - “Çölleşmeyle Mücadelede 
Ormancı Sivil Toplum Kuruluşları” 
Mahmut Aydn, Rüstem Krş, Şaban Çetiner- (YTOD), rustemkiris@ogm.gov.tr 

Devlet her iş ve hizmeti kamu eliyle yürütemeyeceği aşikardır. Türk milleti 
Vakıflar, Ahi Ocakları (Meslek odaları) ve Cumhuriyete yakın tarihlerde ise 
Cemiyetler (dernekler) kurarak çok güzel hizmetler yapmış ve devletin yükünü 
hafifletmişlerdir. Cumhuriyet Döneminde ve bilhassa son yıllarda ise Oda, 
kooperatif, dernek, sendika, üst birlikler (konfederasyon) ve topluluklar gibi çok 
çeşitli STK’lar bölge, yöre veya ülke düzeyinde kurulup çalışmaktadır.  

Dış kaynaklı projelerin yaygınlaşması, STK’ların etik sorunu, dernek ve 
vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri üzerinde çalışmalar 
yürütülmektedir. Bu çalışmada, ormancılara ait Sivil Toplum Kuruluşlarının 
(STK) kuruluş amaçları, çalışmaları, yapıları vs. incelenmiştir. Tamamen veya 
kısmen ormancılara ait olan ve ilki Cumhuriyetin 2. yılında (1924) kurulmuş bu 
STK’lar, zaman içinde mesleğimize ve Türkiye’ye çeşitli faydaları olmuştur. Bu 
faydalar, ormanların, tabiatın ve çevrenin korunması, demokrasinin gelişmesi, 
köylerin altyapı ve sosyal-ekonomik kalkınması vs. şeklindedir. 

Çölleşmeyle mücadelede ormancılık konusunda kurulan sivil toplum 
kuruluşlarının araştırıldığı bu çalışmanın amacı bu Gönüllü Kuruluşları 
kamuoyuna, Orman İdaresine ve bilim adamlarımıza tanıtmak, aralarında 
işbirliğini geliştirmek ve ülkeye güzel hizmetler üretilmesine yardımcı olmaktır. 
Diğer yandan çalışmanın sonuç kısmında bazı değerlendirmelerde bulunarak 
“Özel Orman Sahipleri Birliği ve orman sanayi işletmelerinin hepsinin üye 
olduğu Orman İşverenleri Birliği (gibi) bir üst birlik kurulması faydalı olacaktır.” 
denilmiştir. 
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği- 
“Çölleşmeyle Mücadelede Türkiye’nin Gücü; Tarım Kredi 
Kooperatifleri” 
Hüsamettin Gülhan- (Türkiye Tarm Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği), 
mgunes@tarimkredi.org.tr, umutsayin@tarimkredi.org.tr 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin kuruluşu 1863 yılına, Mithat Paşa’nın Niş Valisi 
iken kurmuş olduğu “Memleket Sandıkları” na dayanmaktadır. Türk milletinin 
tarih boyunca başarı ile yaşatmış olduğu “İmece” ve “Ahilik” gibi yardımlaşma 
ve dayanışma esaslı organizasyonlar, kooperatifçilik özellikle de Tarım Kredi 
Kooperatifleri ile daha ileri noktalara taşınmıştır.  

Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile Türkiye’nin birçok yerinde 
teşkilatlanarak kurumsallaşmıştır. Birçok proje ve yatırım ile gerçekten 
‘çölleşmeyle Mücadelede Türkiye’nin Gücü’ konumuna gelen Tarım Kredi 
Kooperatifleri Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının ve genel anlamda Türk 
çiftçisinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya dönük mal ve hizmetleri zamanında, 
güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda sağlamayı ve ürünlerini pazarlamayı, Türk 
tarımını çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir en üretken sektör yapmayı 
amaçlamaktadır. Türkiye’nin tarımsal kredi ve girdi lideri, çiftçilerin 
sosyoekonomik güvencesi olma konumunu sürdürmektedir. 
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği- 
“Çölleşmeyle Mücadelede Türkiye’nin Gücü; Tarım Kredi 
Kooperatifleri” 
Hüsamettin Gülhan- (Türkiye Tarm Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği), 
mgunes@tarimkredi.org.tr, umutsayin@tarimkredi.org.tr 
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OR-KOOP - “Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Yapısının 
Güçlendirilmesi Projesi” 
Erdem Kaplan, Egemen Çakr-  (Türkiye Ormanclk Kooperatifleri Merkez 
Birliği), genelmudur@orkoop.org.tr, kirsalkalkinma@orkoop.org.tr 

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) Dünya 
Kooperatiflerin üst örgütü Uluslararası Kooperatifler Birliğinin (ICA) ve onun 
sektör örgütlerinden biri olan Uluslararası Tarım kooperatifleri Örgütünün 
(ICAO) üyesidir. ORKOOP ARİP Projesi kapsamında olan IRFO Projesinin 
Yetkili ortağı olarak projeyi yürütmüştür. Yapılan protokol gereği Ormancılık 
Meslek Standart Ve Yeterliliklerini hazırlamıştır. Bu proje, çiftçi örgütlerinin 
kurumsal kapasitelerini geliştirerek ve güçlendirerek kırsal ve ulusal kalkınmaya 
katkılarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik model oluşturmayı 
hedefleyen bir pilot uygulama projesidir. Bu projenin hedefi; çiftçi örgütlerini 
geliştirmek, çiftçi örgütlerini güçlendirmek, etkin çiftçi örgütlerinin tüm ülke 
düzeyinde gelişmesi ve yaygınlaşması için model oluşturarak rehberlik etmektir.  

Çölleşmeyle Mücadele Taraflar Konferansında söz alınan bu yan etkinlikte çiftçi 
örgütlerinin önemine yer verilmiştir. Çiftçi örgütlerinin kapasitesinin 
güçlendirilmesiyle daha etkin bir çölleşmeyle mücadele çalışmaları olacağı dile 
getirilebilir. 
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Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal 
Varlıkları Koruma Vakfı - “Çiftçi Arazi Bozunumuyla 
Mücadelede STK’ların Rolü Türkiye Örneği” 
Duygu Kutluay- (TEMA Vakf), duygu.kutluay@tema.org.tr 

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 
(TEMA) 11 Eylül 1992 tarihinde Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit 
tarafından, toprak erozyonu, ormansızlaşma, çölleşme, iklim değişikliği ve 
biyolojik çeşitlilik kaybı başta olmak üzere çevre sorunlarında toplumsal 
farkındalığı yaratmak amacıyla kuruldu. Misyonu; farkındalık, çözümler için 
kapasite yaratmak ve kamu kurumlarının, hükümetlerin gündemlerinde yer 
almasını sağlamak olan Vakıf dünyanın ve Türkiye’nin geleceği için, doğal 
varlıkları yaşamın sürdürülebilirliği ilkesi temelinde ve halkın desteğini alarak 
koruyan lider bir sivil toplum örgütü olmayı amaçlar. Misyonunu yerine 
getirmeye yönelik çalışmaları uzmanlık alanındaki konulara odaklanarak 
bütüncül bir yaklaşımla yapar. Çalışma konularını ele alırken politika geliştirme, 
yerel örgütlenme, iletişim, eğitim, hukuksal mücadele, uluslararası ilişkiler ile 
ilgili çalışmaları bir bütün olarak çalışır. 

Vakıf, bu bağlamda Mera Kanunu (1998), Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu (2005), Yeni Anayasa Taslağı (2011), Su Kanun Tasarısı Taslağı (2012) 
gibi kurulduğundan beri mevzuat ve politika çalışmalarına devam etmektedir. 
Diğer yandan çalışma konuları ile ilgili tüm illerde ve çoğunluk ilçelerdeki 
temsilcileri ve 560.000 gönüllüsü ile yerelde savunuculuk çalışmaları yürütür. 
Ekolojik okuryazar bireyler yaratma hedefiyle bugüne kadar 182.000 öğrenciye, 
50.000 öğretmene ve 35.000 kamu görevlisi ulaşmıştır. Basın açıklamaları, 
Ekosiyaset bildirgeleri, imza kampanyaları gibi iletişim çalışmaları ile kamuoyu 
yaratır. Yerelde ve ulusal düzeyde yürüttüğü savuculuk çalışmaları kapsamında 
bugüne dek 214 dava açmıştır (bu davalardan 97’sini kazandı, 71’i devam 
ediyor). TEMA Vakfı, çalışma alanlarındaki konular için uluslararası düzeyde de 
savunuculuk yapar. Akredite olduğu UNCCD, UNFCCC, UNEP, ECOSOC ve 
üyesi olduğu IUCN, GEF NGO, EEB, MIO-ECSDE ve DRYNET gibi 
uluslararası ağlar, platformlar, sözleşmeler üzerinden doğa koruma, iklim 
değişikliği ve toprak konularında uluslararası süreçleri takip eder, süreçlere dahil 
olur. 
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Ege Orman Vakfı - Solar for Forest  
Yasemen Bilgili, (Ege Orman Vakf), yasemen.bilgili@egeorman.org.tr 

Ege Orman Vakfı kurulduğu 1995 yılından buyana 60.000 dekarlık alanda dokuz 
milyon fidanı toprak ile buluşturarak ormana karışmasını sağlamıştır. 

Ege Orman Vakfı 20 yıldır arazi bozulumu, 
çölleşme, sel havzası iyileştirme, iklim 
değişikliği ile mücadele, biyolojik çeşitliliğin 
korunması, kırsal kalkınma, düşük karbon 
salımı teknolojilerinin adaptasyonu, 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin 
yaygınlaştırılması, orman yangınlarının 
azaltılmasına yönelik uygulamalar ve bu 
konularda eğitimlerle toplum bilincinin 
arttırılması için çalışmaktadır. 
 
Çölleşmeye  ve erozyona karşı en önemli yaptırım  ağaçlandırmadır. 

Vakfımız ormanların, toprağın ve biyolojik çeşitliliğin koruması ve karbon stoku 
bulunan bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi faaliyetleri ile sürdürülebilir arazi 
yönetimini gerçekleştirmek üzere projeler yapmaktadır. Ege Orman Vakfı;  
Orman ve Su İşleri Bakanlığı mülkiyetindeki ekolojik koşulları uygun olan 
bozulmuş alanlarda ağaçlandırma yolu ile erozyonla mücadele etmektedir. Bu 
kapsamda; bozuk orman alanlarında, sel havzalarında, orman yangını geçirmiş 
alanlarda, yol kenarlarında, baraj havzalarında ağaçlandırma çalışmaları 
yapmaktadır. 

EBSO Ormanı Bornova Gökdere : 62.235 fidan 
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Poligondere Sel Havzası İslahı: 2004-2007 

İklim değişiklikleri ve çevresel bozulmalarla yakından ilgili olan sel felaketi, 
Türkiye’yi tehdit eden tabii afetler arasında depremlerin ardından ikinci sırada 
gelmektedir. 2003 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU ve Ege 
Orman Vakfı’nın ortak çalışması sonucu topoğrafik açıdan engebeli ve çıplak 
olan Poligondere Sel Havzası’nda gerçekleştirilen çalışmada yağmur sularını 
dağlık arazide tutmak ve yağış-su rejimini düzenlemek için 101 hektarlık alanda 
190 kilometre teras ve Ujda Hendeği yapıldı. Dereciklerde suyun akışını 
frenleyecek kuru duvar eşikler inşa edildi, canlı çitler tesis edildi. Ayrıca 111 bin 
adet fidan dikildi. Şimdi Poligondere’ye sağanak yağışlarda çok az su 
ulaşmaktadır. Dolayısıyla sel tehlikesi ortadan kalkmıştır. 

      
 
Bayraklı- Bornova Laka Sel Havzası Ağaçlandırması 2008-2010 

Karşıyaka-Bayraklı-Bornova sırtlarında gerçekleştirilerek körfezin yukarı 
havzadan akan toprakla dolmasına engel olmak ve seli önleyebilmek için yukarı 
havzalarda bu çalışma genişletilerek yapraklı ve iğne yapraklı türlerden 1 milyon 
fidan dikilmiş ve bakımı sağlanmıştır. 
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İzmir- Karşıyaka Erozyon Kontrolü – Sel Havzası Ağaçlandırması-2007 

Bu havzadan 1995 yılında gelen sel 61 kişinin hayatını kaybetmesine neden 
olmuştur.   41.500 fidan dikildi. 

     
 
Tahtalı Baraj Havzası 

“Tahtalı Barajı”, İzmir için son derece önemli bir içme suyu barajı olma 
özelliğine sahiptir. 

İzmir Büyük Şehir Belediyesi ile Ege Orman Vakfı işbirliğinde;  255 hektarlık 
baraj havzasında bulunan “Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı”na, su 
döngüsüne olumlu etki yapmak, erozyonla barajın dolmasının önlemek ve barajın 
ömrünü arttırmak amacıyla ağaçlandırma faaliyetleri sonucunda çeşitli türlerde 
438 bin fidan dikildi. 
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Ege Orman Vakfı Zeytin Plantasyon Sahası 

2002 yılında kurulan Ege Orman Vakfı’na ait 900 dekarlık alana sahip 30 000 
fidanlık zeytin plantasyon sahasında toprak bozulumunu azaltıcı kimyevi tarım 
girdilerini azaltan,  toprak ıslahını ve su tasarrufunu sağlayan sistemler 
geliştirilmekte,  yenilikçi teknoloji ve çevreci uygulamalar kullanılmaktadır. 
Zeytinlikte yapılan tüm tarımsal faaliyetlerde yerel halk istihdam edilmektedir. 

    

      
 
Ege Orman Vakfı yaptığı ağaçlandırma ve orman bakımı çalışmalarında orman 
köylüsünü istihdam etmektedir. 

Hedef; Orman köylüsünün gelir seviyesini artırmak, orman ile halk ilişkilerini 
iyileştirmek,  ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmak ve ormanların sürdürülebilir 
yönetimini sağlamaktır. 
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Menderes Havzasi Yeniköy Ve Çatalca Orman Köylerini Destekleme Projesi 

Her iki köyde de öncelikle kadınlardan seçilen 80 bireye toplam 60 saat süren 
kuramsal ve uygu-lama eğitimi verilerek orman fidanı ve süs bitkileri 
yetiştiriciliği ile kalifiye orman işçiliği öğretildi. Bu sayede ihtiyaç duyulan 
kalifiye orman işçisi sağlandı ve bölgedeki istihdam oranı arttırıldı. 
 

      
 
Sancakli Köyü Ari Ürünleri Ambalajlama, Paketleme Ve Depolama Tesisi 

İzmir ve çevresinde, tüm bölge arıcılar için modern bir arı ürünleri ambalajlama, 
paketleme ve depolama tesisi kuruldu. Kırsalda sürdürülebilir sosyo-ekonomik 
kalkınmayı hızlandıracak faaliyetlerin geliştirilmesine katkıda bulunularak gıda 
güvenliği, hijyen ve sağlık kurallarına uygun marka tescili yapılmış arı 
ürünlerinin piyasaya arz edilmesi 
sağlandı. Tesisin kurulduğu 
Sancaklı Köyü’nde 6 ‘sı kadın 
olmak üzere yerel halktan 10 kişiye 
istihdam olanağı ile ekonomik 
seviyenin yükseltilmesi sağlandı. 
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Türkiye İş Kurumunca yürütülen “Toplum Yararına Çalışma Programları” 
kapsamında Ege Orman Vakfı ağaçlandırma sahalarında yangın riskini azaltma 
çalışmaları, teras onarımı, fidan dikim işleri,  ağaçlandırma alanlarında mevcut 
fidanları baskı altında tutan otların temizlik çalışması yapıldı. 
Projenin esas amacı ekonomik krizden etkilenen işsiz vatandaşların geçici de olsa 
kısa süreli istihdamlarını sağlamak, onların iş arama ve iş becerilerini arttırmaktı. 
Hem doğaya hem de insana katkı sağlayan projeler başarıyla tamamlandı. 
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Ege Orman Vakfı Foto Voltaik Güç Santrali 

Ege Orman Vakfı iktisadi işletmesi EGEVAK’a İZKA tarafından verilen % 50 
hibe ile elektrik enerjisi üretmek amacıyla Fotovoltaik Güç Santrali kurulmuştur. 
Üretilen temiz enerjinin bir kısmı zeytin plantasyon sahasında tarımsal sulaman 
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Tesis civarındaki okullar ve yerel halk başta olmak üzere İzmir ve İlçelerinde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının faydaları ve enerji verimliliği konusunda 
eğitimler verildi. Bu konuda farkındalık seviyesi artırılarak gazete, dergi, radyo 
ve televizyon aracılığı ile geniş kitlelere ulaşıldı. 
 

Fvgs Karbon Sertifikasyonu 

Ege Orman Vakfı’nın 500 kWp gücündeki 
güneş enerji sisteminin salımına engel olacağı 
517 ton karbonun uluslararası bazda satışı için; 
özgün fayda içeren  “Solar for Forest” projesi ile 
Gold Standart’a başvurulmuş ve süreç 
tamamlanmıştır. Tesise komşu Torbalı OSB 
üyeleri, tesisi ziyaret ederek kurulu tesis modelini yakından görmüştür. Böylece 
sanayicilerin ve girişimcilerin konuyla ilgili farkındalığı arttırılmıştır. 
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Çölleşmeyle Mücadelede Emeğin Gücü; Öz Orman İş Sendikası 
Settar ASLAN, Öz Orman İş Sendikas 

Türkiye, yeryüzü jeopolitiğinde ‘merkez’ bir ülkedir. Türkiye; Asya, Avrupa ve 
Afrika kıtalarının buluştuğu bir coğrafyada, Doğu ve Batı uygarlıkları arasında 
köprü konumundadır.Ülkemizin nüfusu yaklaşık 80 milyon, yüzölçümü ise 780 
bin kilometrekaredir.2014 yılı itibarıyla, toplam millî hasılamız 867 milyar dolar, 
fert başına millî gelirimiz ise, Dünya Bankası hesaplamasına göre 15 bin 
dolardır.En büyük şehrimiz ve ekonomik merkezimiz İstanbul’un nüfusu 15 
milyon, başkentimiz Ankara’nın nüfusu ise 5 milyondur.Yüzölçümünün yüzde 
27’si orman olan Türkiye, 22 milyon hektar ormana sahiptir. Ayrıca ülkemizin 
24 milyon hektarlık alanında tarım yapılmaktadır.Türkiye’nin tarımsal üretimi, 
80 milyonluk nüfusuna yettiği gibi, aynı zamanda önemli bir ihracat kaynağıdır. 
Çok partili, parlamenter bir demokrasi ile yönetilen Türkiye; Birleşmiş Milletler, 
NATO, OECD, Dünya Ticaret Örgütü ve G-20 başta olmak üzere, birçok 
uluslararası kuruluşa üyedir. Ayrıca Türkiye, Avrupa Birliği’ne aday bir ülkedir 
ve birlik ile tam üyelik müzakereleri yürütmektedir. 
İçinde bulunduğumuz 2015 yılında, dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisini ifade 
eden G20’nin Dönem Başkanlığını Türkiye yürütmektedir. G20 kapsamında 
Türkiye’de, yıl boyunca çok sayıda uluslararası etkinlik düzenlenmiş bulunuyor. 
Ülkemizdeki emek hareketi, köklü bir geçmişe sahiptir.Dünyanın ilk toplu iş 
sözleşmesi, 1766’da Türkiye’nin Kütahya vilayetinde imzalanmıştır.Ancak, 
sendikal anlamda Türk işçi hareketinin geçmişi, yaklaşık 150 yıllık bir tarihe 
uzanmaktadır.Cumhuriyet öncesi devletimiz olan Osmanlı İmparatorluğu’nun 
son 50-60 yılı içinde, işçi hareketleri ve eylemleri başlamıştır.Modern dönemdeki 
işçi örgütlenmelerimiz, İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmiştir. 
Başlangıç yıllarında ‘işyeri düzeyinde’ örgütlenen işçi sendikalarımız, 1960’lı 
yıllardan itibaren ‘federasyon’ düzeyine genişlemiştir.Bir adım sonrasında da 
‘ulusal’ çapta sendikalarımız kurulmuştur.Bugün ülkemizde 100 civarında işçi 
sendikası faaliyet göstermektedir.Bunların çok büyük bir bölümü, 3 işçi 
konfederasyonu çatısı altında toplanmıştır. Yasa gereği ayrı yapılarhalinde 
örgütlenen memur sendikalarımız ise, 4 ayrı memur konfederasyonu çatısı altında 
faaliyet göstermektedir. 
Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizdeki işçi örgütlenmesinin de ciddi yapısal 
sorunları bulunmaktadır. Son 30 yıla damgasını vuran özelleştirmeler sonucu, 
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kamuda çalışan işçi sayısı büyük ölçüde azalmıştır. Bu gelişmeler, işçilerin 
sendikalaşmasını olumsuz etkilemiştir.Bugün Türkiye’deki işçi hareketinin 
sendikalaşma oranı, gelişmiş Batı ülkelerine benzer şekilde, yüzde 11 
dolayındadır. Yani 13 milyon sigortalı işçimizin, 1 milyon 429 bini sendikalıdır.  
Öz Orman-İş Sendikası, Türkiye’nin üye sayısı bakımından en büyük ikinci 
konfederasyonu olan Hak-İş’in üyesidir.Hak-İş Konfederasyonu, 22 Ekim 
1976 tarihinde kurulmuş ve önümüzdeki hafta 40. kuruluş yıldönümünü 
kutlayacaktır.Bünyesinde 20 sendika bulunan Hak-İş, 385 binemekçiyi temsil 
etmektedir.Yani, Türkiye’deki yaklaşık olarak her 3 sendikalı işçiden birisi, Hak-
İş’e bağlı sendikalara üye bulunmaktadır. 
Öz Orman-İş sendikası, 2008 yılında kurulmuştur. Sendikamız; Tarım, 
Ormancılık, Hayvancılık ve Balıkçılık İşkolunda faaliyet göstermektedir.28 
bölgede şubeleri bulunan sendikamız, Türkiye’nin bütün illerinde temsil 
edilmektedir.Genel Yönetim Kurulumuz, 5 kişiden oluşmakta ve her 4 yılda bir 
yapılan Genel Kurulumuzda seçilmektedir.İşkolumuzun en büyük sendikası olan 
Öz Orman-İş’in üye sayısı, Temmuz 2015 resmî rakamlarına göre 25.356’dır. 
Kamu kesiminde çalışan; erozyonla mücadele, ağaçlandırma, çevre, su havzaları 
ve doğal kaynakların korunması, tarımsal üretim ve hayvancılık alanlarında 
hizmet veren işçilerin tamamına yakını, sendikamız tarafından temsil 
edilmektedir. 
Bizim anlayışımıza göre, sendikacılık, ‘erdem’ ve ‘değerler’ üzerinde 
yapılmalıdır. Sendikamız ve bağlı olduğumuz Hak-İş konfederasyonu, ilkeli bir 
sendikacılığı savunmaktadır.Çalışma hayatında ve endüstri ilişkilerinde; 
‘çatışma’ yerine ‘ilkeli uzlaşmayı’ savunuyoruz.Bize göre; işçiler ve işverenler 
aynı gemide yolculuk etmektedir.İşimizin ve işyerimizin zarar görmesi, aynı 
zamanda işçimizin zarar görmesi anlamına gelir.Bu temel kabulden hareketle, 
işverenle olan ilişkilerdeki sorunlarımızı, karşılıklı diyalog ve anlayış içinde, 
müzakere ederek çözmeyi esas alıyoruz. 

Grev hakkımızı kullanmayı, hak ararken başvuracağımız en son çare olarak 
görüyoruz.Bir sendika olarak, sadece üyelerimizin sorunlarıyla ilgilenmeyi 
yeterli görmüyoruz.Aynı zamanda demokratik, ekonomik, toplumsal ve çevresel 
sorunlarla da ilgileniyoruz.Yaşadığımız dünyanın, tüm insanlığın ‘ortak 
emaneti’ olduğu bilinciyle, atalarımızdan emanet aldığımız çevremizi, 
torunlarımıza, tahrip etmeden intikal ettirmeyi görev sayıyoruz.Bu mücadelede 
Sivil Toplum Örgütlerinin başat rolüneinanıyoruz.Mücadelede başarının 
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yolunun ise eğitiminden geçtiğini biliyoruz.İşte bu yüzden Öz Orman-İş olarak, 
geride kalan 5 yıl içinde,5 binden fazla üyemizin katıldığı, 40’a yakın eğitim 
semineri düzenledik.Bu seminerlerde üyelerimize; çevresel sorunlar, iş sağlığı 
ve güvenliği, işyerlerinde mobbingle mücadele ve etkili iletişim konularında 
eğitim verdik.Eğitim seminerlerimiz, her yıl düzenli olarak devam etmektedir. 
Toplum ve çevre sorunlarına duyarlılığımızın bir gereği olarak, Birleşmiş 
Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi faaliyetlerine de son 3 yıldır katkı 
sunmaktayız. 
2013 yılında Namibya’da yapılan COP-11 Taraflar Konferansına, Türkiye 
Delegasyonu içinde katıldık.Bu kapsamda yürütülen uluslararası çalışmalara, 
sendika olarak akredite olmak için başvurduk ve bu başvurumuz kabul edildi. 
Bu arada, geçtiğimiz dönemde Meksika ve Paris’te yapılan toplantılara da 
katıldık. 
Ve nihayet, ülkemizde düzenlenmekte olan COP-12 Ortaklar Konferansında, bir 
Sivil Toplum Kuruluşu olarak bazı sorumluluklar üstlendik.Toplumu ilgilendiren 
sorunlar, sadece hükümetlerin değil, aynı zamanda Sivil Toplum Kuruluşlarının 
da sorumluluk alanına girmektedir. 
STK’lar, özellikle de emeği temsil eden sendikalar, insan ve toplumu ilgilendiren 
her konuda, hem resmî kuruluşların ‘çözüm ortağı’ ve hem de birer ‘gönüllü 
katılım’ kuruluşlarıdır. Dolayısıyla, temsil ettiğimiz kurumları; toplumun ve 
bireylerin özgür iradelerini temsilde, resmî kurumlardan daha yetkin kabul 
ediyoruz. 

Kamu otoritesinin göremediği pek çok sorun, STK’ların penceresinden 
bakıldığında rahatlıkla görülebilmektedir.Bize göre sendikalar, bir anlamda 
toplumun ‘sinir uçları’ ve ‘erken uyarı sistemleri’dir.Biz aynı zamanda,  devlet 
ile toplum arasında köprü görevi yürütmekteyiz.Bu yüzden, toplumsal ve küresel 
sorunların çözümü yolundaki çabalara geniş kitlesel destek sağlamada, etkili bir 
gücümüz bulunmaktadır. 
Hükümetler, bizlerin ortaya koyacağı fikir ve önerileri dikkate aldığında, 
sorunların çözümü kolaylaşacaktır. Çölleşme, doğal yapının bozulması ve toprak 
bozulumu gibi küresel sorunlara karşı yürütülecek mücadelede,bizlerin desteği 
büyük değer ifade etmektedir. 
Bizler, her şeyden önce, Hükümetler ile toplum arasındaki iletişimde, etkili bir 
diyalogkanalı oluşturabiliriz.Hükümetler çölleşme, erozyon ve toprak 
bozulumuna karşı yürütülecek politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında, 
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bizlerle birlikte hareket ederse, işlerin çok daha kolay ve başarılı bir şekilde 
yürüdüğü görülecektir. 
Yaşadığımız yüzyıl, her alanda uluslararası ilişkileri ve dayanışmayı zorunlu 
kılmaktadır. Ekonomi ve kültür başta olmak üzere, her alanda küresel 
yaklaşımların hâkim olduğu bir çağda yaşamaktayız.  
İletişim kanallarının hızla yaygınlaşması ve ucuzlaması, dünyayı adeta kocaman 
bir köy haline getirmiştir.Dünya ülkeleri arasındaki ilişkiler, Hükümetlerarası 
ilişkilerle sınırlı olmaktan çıkmıştır. 
Toplumlardan toplumlara doğrudan ilişkiler, giderek daha fazla önem 
kazanmaktadır.Bu ilişkilerde, birer STK olarak sendikaların rolü ve etkinliği 
artmaktadır. Ayrıca uluslararası dayanışma ve işbirliği, sendikaları kendi 
ülkelerinde daha güçlü ve saygın kılmaktadır.Sendikaların küresel işbirliği, 
sadece ulusal düzeydeki sorunların değil, aynı zamanda büyük küresel sorunların 
çözümünde de niteliklikatkılar sağlayabilir. 
Ayrıca, bilgi, deneyim ve birikimlerin paylaşılması, sendikaların ulusal ve 
uluslararası etkinliklerini artıracaktır.Bu bakımdan,farklı ülkelerdeki sendikalar 
arasında ‘ortak dil’, ‘ortak gündem’ ve ‘işbirliğini’ geliştirmek önem 
taşımaktadır. 
Bir STK olarak Öz Orman-İş Sendikası ve bağlı olduğu Hak-İş 
Konfederasyonu, uluslararası ilişkilere değer vermektedir. Hak-İş/Öz Orman-İş, 
sadece ‘gelişmiş Batı dünyasının’ emek kuruluşlarıyla değil; aynı zamanda 
gelişmekte olan ülkelerin işçi kuruluşlarıyla da güçlü ilişkiler kurmaktadır. Halen 
Hak-İş Konfederasyonu’nun, dünyanın birçok ülkesindeki işçi örgütleriyle 
kapsamlı ikili ve çoklu ilişkileri bulunmaktadır.Genç bir sendika olan Öz Orman-
İş de uluslararası ilişkilerini aynı çizgide sürdürmektedir. 
Bu çerçevede, Afrika, Asya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki, benzer 
işkollarında faaliyet gösteren sendikalarla ilişkilerini geliştirmektedir.Böylelikle, 
sendikal deneyimleri paylaşma ve dayanışma amaçlı adımlar atmaktadır.  
Konuşmamın bu bölümünde, COP-12 konferansının en önemli gündem 
maddesini oluşturan ‘çölleşmeyle mücadelede sivil toplum kuruluşlarının 
rolü’ konusundaki görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Elbette kendi görüşlerimizi ortaya koyarken, kesin kanaat veya önerilerden 
ziyade, konuları birer ‘sorunsal’ tarzında dile getirmeyi isabetli 
görüyorum.Bundan maksadım, toplantıyı onurlandıran siz değerli temsilcilerin 
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Dünya ülkeleri ve hükümetler, çölleşme ve toprak bozulumuna karşı yürütülecek 
mücadeleye dair kapsamlı fikirleri müzakere ediyor.Bizim tartışma 
konularımızdan biri; çölleşme, erozyon, toprak bozulumu ve doğal kaynakların 
yok olmasına karşı yürütülen mücadelede,sendikalar ne tür önleyici işlevler 
üstlenebilir?Mesela; doğal kaynakların yönetimi ve korunmasında, genelde 
STK’larla, özelde sendikalarla hangi çerçevede işbirliği yapılabilir?Acaba 
sendikalar, çölleşmeyle mücadele çalışmalarına, yalnızca kendi profesyonel ilgi 
alanlarında mı katkı vermeli?Yoksa Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 
Sözleşmesi kapsamındaki tüm etkinliklerde sorumluluk mu üstlenmelidir?Kişisel 
kanım, bizlerin, çölleşmeyle mücadele çalışmalarına her alanda katkı 
verebileceği yönündedir. 
Toplumla doğrudan iletişim içinde olan bizler, çölleşmeye karşı mücadeledeki 
‘bilgi paylaşımında’, toplum ile kamu yönetimi arasında köprü işlevi görebiliriz. 
Bu noktada, tartışılması gereken önemli bir konu başlığımız; bizlerden beklenen 
işlevi yerine getirebilmemiz için, kamusal kaynaklardan nasıl 
yararlanabileceğimizdir. 
En önemli çevre sorunumuz olan ‘arazi bozulumu’ olgusuyla,‘kırsal 
yoksulluk’gerçeği arasında reddedilemez bir bağ vardır. Kırsal yoksulluk, toprak 
buzulumuna neden ve nasıl sebep olmaktadır?Bu sebeplerin araştırılması ve 
ortadan kaldırılmasına yönelik politikalar üretilmesi, kaçınılmaz bir 
ihtiyaçtır.Hızlı kentleşme yaşanan ülkelerde, kırsaldaki yerleşim yerlerinin 
boşaldığına tanık oluyoruz.Bunun yanında, miras hukukundan dolayı, tarım 
arazilerinin sürekli parçalandığını görüyoruz. 
Orman köylerindeki yoksulluğun, ormanların tahribineve ‘sürdürülemeyecek’ 
şekilde geçim kaynağı haline getirilmesine yol açtığı, bir diğer gerçekliktir.Bu 
realiteler, kırsal kalkınmanın, çölleşme ve toprak bozulumunu önlemede en 
işlevsel politik araçlardan biri olduğunu göstermektedir. 
Evet… Yerküreyi bozulumdan korumak için, kırsal kalkınmayı hızlandırmak 
zorundayız.Devletler; toprağın, doğanın, ormanın, havanın ve suyun 
sürdürülebilir kullanımı adına, kırsalda yaşayan insanları, yaşadıkları yerlerde 
‘mutlu ve müreffeh’ kılmanın yolunu bulmalıdır.Bu politikanın en önemli 
uygulama aracı ise ‘yoğun ve güçlü bir istihdam’ stratejisidir. 
Kırsaldaki nüfus, güçlü istihdam politikalarıyla desteklenebilirse, hem tarımsal 
arazilerin, hem de ormanların korunması ve geliştirilmesi kolay olacaktır.Bu 
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hedefi gerçekleştirmek için, kırsal kalkınmaya, kamu kaynaklarından ciddi 
paylar aktarılmalıdır. 
Orman, doğa, toprak, çevre, temiz su kaynakları, flora ve fauna gibi değerlerin 
korunması için yapılacak harcamalarda, ‘maliyet/getiri’ denklemi 
gözetilmemelidir.Çünkü; soluduğumuz temiz havanın, içtiğimiz temiz ve sağlıklı 
suyun maliyetini hesaplayamayız.Elbette gelişen teknolojiler; tarım sektöründeki 
nüfusu azalmaya zorluyor.Bu bir gerçeklik olmakla birlikte, kırsaldaki nüfusu 
kendi coğrafyasında mutlu ve refah içinde yaşatmanın yolları bulunabilir.Mesela; 
tarıma dayalı sanayiyi kırsala yönlendirmek, geçerli bir çözüm 
olabilir.Ayrıca, orman ve yaban hayatı varlığımızı korumak, geliştirmek ve daha 
fazla yararlanılır hale getirmek için, yoğun emek harcanabilir. 

Orman Teşkilatlarında, çoğunlukla yangın mücadelesinde ‘geçici statüde’ 
istihdam edilen işçiler daimi kadroya alınarak, tüm yıl boyunca orman 
varlığımıza hizmet verilebilir.Orman varlığımıza hizmet eden kadrolar takviye 
edilebilir; orman köylerindeki nüfusun bir bölümü daha buralarda istihdam 
edilebilir.Böylece, ormanlarımız daha bakımlı, verimli ve sosyal-kültürel 
bakımdan yararlanılabilir hale gelecektir.Bu ve benzer politikalar, kırsaldaki 
işsizliğin azaltılması, kırsal refahın yükseltilmesi, kente göçün azaltılması, orman 
ve doğal kaynakların kullanımı üzerindeki yerel yoksulluk baskısının 
hafifletilmesi gibi olumlu sonuçları doğuracaktır. 
Diğer taraftan, kırsal istihdam yoğunluklu politikalar;refahın tabana yayılması 
ve millî gelir dağılımında adaletin sağlanması gibi olumlu gelişmelere hizmet 
edecektir.Yeri gelmişken bir noktanın daha altını çizmek istiyorum:Öz Orman-İş 
Sendikası olarak, üyelerimiz olan tarım-orman emekçilerini, doğaya, ormana, 
çevreye ve toprağa daha kaliteli hizmet verme yönünde motive etmekteyiz. 

Dünyadaki orman varlığı azalırken, Türkiye’nin, orman varlığını artıran nadir 
ülkelerden biri olmasında, kuşkusuz üyemiz olan orman emekçilerinin de payı 
vardır.Buradaki başarılı çalışmanın, orman varlığı azalan ülkelere bir model 
olarak sunulabileceğini dikkatinize arz ediyorum. 

Arazi bozulumu ile mülkiyet sistemi arasında gözardı edilemeyecek bir ilişki 
bulunmaktadır.Türkiye, geride bıraktığımız yarım asır boyunca, mülkiyet ve 
miras sisteminden kaynaklı bir ‘tarım arazilerinin parçalanarak küçülmesi’ 
sorunu yaşamıştır.Parçalanan araziler, ekonomik tarım yapılamayacak kadar 
küçüldüğünde, devlet konuya el atmak durumunda kalmıştır.Son yıllarda yapılan 
mevzuat düzenlemeleriyle, bir yandan tarım arazilerinin parçalanmasını 
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önleyecek adımlar atılmış, diğer yandan da bölünmüş arazileri bütünleştirecek 
uygulamalar başlatılmıştır.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre; 
Türkiye’nin toplam 24 milyon hektarlık tarım arazisi varlığının yaklaşık yüzde 
20’sinin ‘toplulaştırılması’ yapılmıştır.Bu başarılı uygulamanın da, toprak 
bozulumuyla mücadelede ‘örnek’ bir çalışma olarak tüm ülkelerin dikkatine 
sunulması gerektiğini düşünüyorum. 
Elbette arazi bozulumu ile mülkiyet sistemi arasındaki ilişkilerin çok yönlü 
tartışılmasında yarar vardır.Diğer konu başlıklarında olduğu gibi, bu noktada da, 
siz değerli katılımcıların, tartışmalara önemli katkılar yapacağına inanıyorum. 
Kuşkusuz, çölleşme ve toprak bozulumunun kültür, ahlâk, inanç ve geleneksel 
değerlerle de ilişkisi kurulabilir.Kültür, inanç ve geleneklerin çölleşme ve toprak 
bozulumunu tetikleyen etkileri olabileceği gibi, bu olumsuzlukları engelleyen 
yönleri de bulunabilir. 
Katılımcılarımızın, toplumsal moral değerler ile arazi bozulumu veya bunun 
önlenmesi arasındaki ilişkilere dair, millî örnekleri de içeren fikrî katkılar 
yapacağını umuyorum.Kendi millî kültürümüzden bir örnekle, büyük ozanımız 
Âşık Veysel’in, ‘toprak aşkını’ dile getirdiği muhteşem türkü/şiirinden bir 
bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum: 
Havaya bakarsam hava alrm 
Toprağa bakarsam dua alrm 
Topraktan ayrlsam nerde kalrm 
Benim sâdk yârim kara topraktr 
Yaşadığımız gezegenin, en azından şimdilik, bir alternatifi yoktur.Çerçeveye 
geniş açıdan baktığımızda; insan, hayvan ve bitki neslinin tamamının, adına 
‘DÜNYA’ dediğimiz tek bir gemide seyahat ettiğini görürüz.Maalesef gemimiz 
su almaktadır.Tüm dünya ülkelerinin, hep birlikte sorumluluk üstlenerek, 
geminin su alan yerlerini onarması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. 
Değişik ülkelerden gelen ve bu toplantımızı onurlandıran siz değerli 
katılımcıların, gezegenimizin ve geleceğimizin korunması amacıyla, temsil 
ettiğimiz ‘SİVİL TOPLUM’ adına söyleyecek sözleri olduğuna 
inanıyorum.Burada ‘ÇÖZÜM’ adına ortaya koyacağımız fikirlerin, COP-12’nin 
ana toplantılarına da yansıyacağını ve yürütülecek mücadelenin temel 
politikaları arasına gireceğini umuyorum. 
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Or-Koop Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Yapısının 
Güçlendirilmesi Projesi 
Erdem Kaplan, Or-Koop Genel Müdürü 

OR-KOOP Dünya Kooperatiflerin üst örgütü Uluslararası Kooperatifler 
Birliğinin (ICA) ve onun sektör örgütlerinden biri olan Uluslararası Tarım 
kooperatifleri Örgütünün (ICAO) üyesidir. 

OR-KOOP üyesi olduğu ICAO’nun Yönetim Kurulunda Genel Başkan Cafer 
Yüksel tarafından temsil edilmektedir.  

ORKOOP ARİP Projesi kapsamında olan IRFO Projesinin Yetkili ortağı olarak 
projeyi yürütmüştür. MYK ile yapılan protokol gereği ORMANCILIK MESLEK 
STANDART VE YETERLİLİKLERİ’ni hazırlamıştır. 
 
OR-KOOP YAPISI 

BİRLİK KOOPERATİF ORTAK SAYISI 

ORMANCILIK        18                1.513               201.255 

DİĞERLERİ             10               1.110               131.750  

TOPLAM                 28                2.613               333.005 
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UYGULANAN PROJELER 

I-IRFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRFO Projesi,  

Çiftçi örgütlerinin kurumsal kapasitelerini geliştirerek ve güçlendirerek kırsal ve 
ulusal kalkınmaya katkılarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik  model 
oluşturmayı hedefleyen bir pilot uygulama projesidir. 

Proje Yürütücüsü: Türkiye Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Ortak Girişimi 
(TAKOG) 

TAKOG ÜYELERİ 

 Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
 Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (Yetkili Ortak) 
 Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği 
 Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği 
 Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği 

ARIP

A) Doğrudan Gelir 
Desteği ve 

Çiftçi Kayıt Sistemi
B) Kırsal Kalkınma

B1) Alternatif Ürün 
Programı

B2) Arazi 
Toplulaştırması

B3) Köy Bazlı Yatırım 
Programı

B4) IRFO – Çiftçi 
Örg. Kurumsal 
Güçlendirilmesi

B5) ÇATAK

C) Tarım Satış
Kooperatif ve 

Birliklerinin Yeniden 
Yapılandırılması
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 Köy Kalkınma ve Diğer Amaçlı Kooperatifler Merkez Birliği 
 Çay Kooperatifleri Merkez Birliği 

DİĞER ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ 

 Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 
 Önder Çiftçi Danışmanlık Dernekleri 

 
 IRFO Projesinin Hedefi 

Çiftçi örgütlerini geliştirmek 
Çiftçi örgütlerini güçlendirmek,  
Etkin çiftçi örgütlerinin tüm ülke düzeyinde gelişmesi ve aygınlaşması  için 
model oluşturmak 
Rehberlik etmektir.  

Proje Uygulama Bölgeleri 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 
Antalya            Çanakkale         Diyarbakır            Tokat                 Rize 
Burdur               Balıkesir            Batman   Amasya             Artvin 
Denizli                 Bursa             Adıyaman   Samsun             Trabzon 
Isparta   Tekirdağ  Malatya               Sivas           Giresun Ordu                            
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Uygulayıcı Bölge Birlikleri 

Tarım Kredi Koop        Köy-Koop        Hay-Koop        Hay-Koop       Çay-Koop 
 

 

 
 

BÖLGELERDE KIRSAL VE ULUSAL KALKINMAYA KATKI 
VERECEK GÜÇLÜ VE ETKİN ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ MODELİ 

OLUŞTURMAKTIR 
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BÖLGELERDE KIRSAL VE ULUSAL KALKINMAYA KATKI 
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II- MESLEK STANDART VE YETERLİLİKLERİ 

ÇSGB Mesleki Yeterlilik Kurumu ile 27/05/2014 tarihinde yapılan protokol 
gereği 3 Ulusal Meslek Standardı ve 2 Ulusal Yeterlilik hazırlanmıştır. 
Yayınlanan Meslek standart ve yeterlilikler. 
 
Ormancılık Ulusal Meslek Standartları  

No  MESLEK ADI  SEVİYE (AYÇ) YIL 

1 Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü  3 2012 

2 Sürütme ve Yükleme İşçisi  3 2015 

3 Orman Ağaçlandırma ve Fidan Yetiştirme İşçisi  3 2015 

4 Orman Gençleştirme ve Bakım İşçisi 3 2015 

 
Ormancılık Ulusal Yeterlilikleri 

No  YETERLİLİK ADI  İLGİLİ MESLEK ST.  SEVİYE 
(AYÇ) 

YIL 

  1  Orman  Üretim İşçisi  - Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü 
- Sürütme ve Yükleme İşçisi  

3 2015 

  2  Orman Yetiştirme ve 
Bakım İşçisi 

- Orman Ağaçlandırma ve Fidan 
  Yetiştirme İşçisi 
- Orman Gençleştirme ve Bakım İşçisi  

3 2015 
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Sonuç Bildirgesi 
COP 12 Taraflar Konferansı kapsamında Öz Orman-İş Sendikası tarafından 
düzenlenen ‘Çölleşmeye Karşı Mücadelede STK’ların İşlevi’ konulu Yan Oda 
Toplantısında bir araya gelen sendika ve STK temsilcileri olarak, aşağıdaki 
hususları dünya kamuoyuna duyurmayı ve ayrıca COP 12 Genel Kurul 
Toplantılarına öneri olarak sunmayı kararlaştırmış bulunuyoruz. 

 Öncelikle, COP 12 Taraflar Konferansını düzenleyen UNCCD Genel 
Sekreterliği’ne, Türkiye Cumhuriyeti adına bu konferansı hazırlayan Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne 
ve Yan Oda Toplantısını organize eden Öz Orman-İş Sendikası’na teşekkür 
ediyoruz. 

 Çölleşme, evrensel bir sorundur. Böyle bir sorunla yürütülecek mücadelenin, 
sadece hükümetlerce yürütülmesi mümkün olmayıp, geniş toplum 
kesimlerinin bu mücadeleye etkin şekilde katılımının sağlanması bir 
zorunluluktur. 

 Çölleşmeyle mücadelede toplumsal katılımın sağlanması amacıyla; toplum 
ile genel yönetimler arasında aktif bir köprü konumunda olan, geniş toplum 
kesimlerin temsilcisi olan başta ilgili sendikalar olmak üzere STK’lar, 
UNCCD ve yönetimlerin tüm karar alma ve uygulama süreçlerinde aktif 
şekilde yer almalıdır. 

 İlgili sendika ve STK’lar, kendilerinden beklenen sorumluluk ve işlevleri 
yerine getirebilmeleri için, uluslararası fonlardan ve ulusal kamu 
kaynaklarından yararlandırılmalıdır. 

 Çölleşmeyle mücadelede genel toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla, tüm 
hükümetler, temel ve yaygın eğitim programlarında gerekli bilgilere yer 
vermelidir.  

 Tüm dünyada, arazi bozulumu ile yoksulluk arasında doğrudan bir ilişki 
bulunmaktadır. Bu bozulumun durdurulması ve tersine döndürülmesi için, 
kırsal kalkınmanın sağlanması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Yoksul çiftçilerin, 
işsizlerin, tarım ve orman işçilerinin ekonomik durumunu düzeltecek politika 
ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

 Çölleşmeyle mücadelenin bir ayağını da istihdam teşkil etmektedir. Bu 
mücadeleyi yürütecek yeterli sayıda tecrübeli işçi istihdamı, 
birsürdürülebilir kalkınma politikası olarak tercih edilmelidir.Bu 
mücadele; yılın yalnızca bir bölümünde değil tamamında, taşeronsuz ve 



109
117 

 

Sonuç Bildirgesi 
COP 12 Taraflar Konferansı kapsamında Öz Orman-İş Sendikası tarafından 
düzenlenen ‘Çölleşmeye Karşı Mücadelede STK’ların İşlevi’ konulu Yan Oda 
Toplantısında bir araya gelen sendika ve STK temsilcileri olarak, aşağıdaki 
hususları dünya kamuoyuna duyurmayı ve ayrıca COP 12 Genel Kurul 
Toplantılarına öneri olarak sunmayı kararlaştırmış bulunuyoruz. 

 Öncelikle, COP 12 Taraflar Konferansını düzenleyen UNCCD Genel 
Sekreterliği’ne, Türkiye Cumhuriyeti adına bu konferansı hazırlayan Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne 
ve Yan Oda Toplantısını organize eden Öz Orman-İş Sendikası’na teşekkür 
ediyoruz. 

 Çölleşme, evrensel bir sorundur. Böyle bir sorunla yürütülecek mücadelenin, 
sadece hükümetlerce yürütülmesi mümkün olmayıp, geniş toplum 
kesimlerinin bu mücadeleye etkin şekilde katılımının sağlanması bir 
zorunluluktur. 

 Çölleşmeyle mücadelede toplumsal katılımın sağlanması amacıyla; toplum 
ile genel yönetimler arasında aktif bir köprü konumunda olan, geniş toplum 
kesimlerin temsilcisi olan başta ilgili sendikalar olmak üzere STK’lar, 
UNCCD ve yönetimlerin tüm karar alma ve uygulama süreçlerinde aktif 
şekilde yer almalıdır. 

 İlgili sendika ve STK’lar, kendilerinden beklenen sorumluluk ve işlevleri 
yerine getirebilmeleri için, uluslararası fonlardan ve ulusal kamu 
kaynaklarından yararlandırılmalıdır. 

 Çölleşmeyle mücadelede genel toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla, tüm 
hükümetler, temel ve yaygın eğitim programlarında gerekli bilgilere yer 
vermelidir.  

 Tüm dünyada, arazi bozulumu ile yoksulluk arasında doğrudan bir ilişki 
bulunmaktadır. Bu bozulumun durdurulması ve tersine döndürülmesi için, 
kırsal kalkınmanın sağlanması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Yoksul çiftçilerin, 
işsizlerin, tarım ve orman işçilerinin ekonomik durumunu düzeltecek politika 
ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

 Çölleşmeyle mücadelenin bir ayağını da istihdam teşkil etmektedir. Bu 
mücadeleyi yürütecek yeterli sayıda tecrübeli işçi istihdamı, 
birsürdürülebilir kalkınma politikası olarak tercih edilmelidir.Bu 
mücadele; yılın yalnızca bir bölümünde değil tamamında, taşeronsuz ve 



110

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

118 
 

doğrudan kamu eliyle, kadrolu ve deneyimli işçilerle, tam zamanlı olarak 
yürütülmelidir. 

 Toprağa, ormana, suya ve havaya yapılan yatırımlarda, klasik 
‘maliyet/getiri’ denklemi kurulmamalıdır. Çölleşmeyle mücadele, bir 
‘sosyal destek programı’ eşliğinde yürütülmeli. 

 Arazi bozulumu ile mülkiyet arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, arazi bozulumuyla mücadelenin, her ülke için kendi mülkiyet 
ilişkileri bağlamında ele alınması gerekmektedir.  

 Bu bağlamda, tarım arazilerinin parçalanmasını önleyecek miras ve ilgili 
mevzuat düzenlemeleri ile tarımdan geçinenlerin refahını sağlayacak 
optimum arazi büyüklüğünün korunması konusu birlikte 
değerlendirilmelidir. 

 Arazi kullanımında ‘rant’ yerine ‘üretimi’ esas alan hukuk ve teşvik 
sistemleri öncelenmelidir. Tarım arazilerinin üretim amacı dışında 
kullanımını engelleyecek tedbirler alınmalıdır. 

 Yeryüzündeki her toplumun geleneksel kültür ve inanç değerlerinde, doğa-
insan ilişkisini bir bütün olarak gören bakış açıları bulunmaktadır. Modern 
toplum yapıları, bu geleneksel değerleri zaafa uğratmıştır. Doğanın tahribine 
karşı verilecek mücadelede, bu geleneksel değerler, kültür ve sanatın gücüyle 
birlikte yeniden işlevsel hale getirilmelidir. 

 İnsan ve emek merkezli yeni bir hayat ve evren anlayışı, yeni bir toplumsal 
sistem ve ekonomi oluşturmalı; çevre ve insan ilişkisi yeniden 
biçimlendirilmelidir. 
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7. Çölleşmeyle Mücadelede  
 Türk İşbirliği ve Yardım Modeli
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Vakıf Medeniyeti ve Çevre Bilinci 
Ahmet KASAP Vakf Uzman, Vakflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi 
Başkanlğ 
 
Osmanlı Döneminde Çevre ile İlgili Kurulan Vakıflar 

Benim sunumum üç bölümden oluşmaktadır. İlk olarak kısa bir giriş bölümünde 
vakıf müessesesinin işlevsel bir tanımını yaparak Osmanlı toplumunda, vatan 
savunmasından sosyal adalete, eğitimden sınai kalkınmaya kadar pek çok alanda 
faaliyet göstermiş olan ve bazıları akar veya hayratı ile VGM bünyesinde halen 
varlığını sürdürmekte olan vakıflardan örnekler vereceğim. İkinci bölümde bu 
bağlama uygun olarak, Osmanlı toplumunda yaşamış vakıf kurucu bireylerin 
gerek yaşadıkları ekosisteme ve gerekse kendilerinin ve cemiyetlerinin yaşam 
alanlarına nasıl bir bilinçle yaklaştıklarını gösteren çeşitli vakıfları anlatmaya 
çalışacağım. Böylece, medeniyet bakımından mirasçısı olduğumuz insanların 
bugünkü evrensel ölçülerle mukayese edildiğinde nasıl bir çevre bilincine sahip 
olduklarını anlamış olacağız. Üçüncü ve son bölümü özellikle çok önemli 
buluyorum zira bu bölümde anlatacaklarımın, tarafı olduğumuz uluslararası 
“Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı” 
ile doğrudan ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu bölümü iki kısımda sunmaya 
çalışacağım. İlk olarak vakıf ormanları hakkında bilgi vererek Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi’nden edindiğim bazı orijinal belgelerden örnekler sunacak ve 
orman varlığımızın vakıflar tarafından nasıl titizlikle korunduğunu ve bu sayede 
günümüze ulaşabildiklerini göstereceğim. İkinci kısımda ise vakıfların, 
ülkemizdeki modern ormancılık ve ziraatçilik faaliyetlerine “dolaylı” katkılarına 
dair kısa bir izah yaparak sunumumu tamamlamayı umuyorum. 
 
1- Vakfın Tanımı ve Farklı Türden Vakıflara Örnekler 

Vakıf, içinde yer aldığı toplumun ihtiyaçlarına göre şekil alan bir kurumdur. 
Toplumun ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları gözlemleyerek katkıda bulunmak isteyen 
vakıf kurucunun iradesi doğrultusunda vakfın amaç ve işlevleri ortaya çıkar. 
Ayrıca, doğrudan bir ihtiyaca yönelik olmaktan ziyade vakfı kuran bireyin özel 
hassasiyet ve eğilimlerine göre biçimlenen vakıflar da vardır.  Günümüzde 
vakıflar, çoğunlukla fakir insanların yiyecek, barınma ve tedavi gibi temel 
ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerde bulunan geçmişe ait kurumlar gibi 
anlaşılmaktadır. Oysa tarihimiz, çok çeşitli ve ayrıntılı ihtiyaçlara cevap vermek 
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üzere kurulmuş sayısız vakıfların varlığına tanıklık ettiği gibi ince ve rakik 
düşünceler üstüne kurulu ve hayrın estetiği olarak adlandırılabilecek bir seviyeyi 
temsil eden vakıfları da barındırmaktadır. Bu vakıflara dair bir seçkiyi sizinle 
paylaşmak istiyorum. Bu sayede, kısa bir bakışla vakıfların Osmanlı toplumsal 
yaşamı içinde ne kadar yaygın ve etkin müesseseler oldukları anlaşılacaktır.  

İzmir’de kurulu “Hayreddin Paşa bin Hüseyin Vakfı” (1328 H / 1910 M.) 
Osmanlı donanmasını güçlendirmeyi ve böylece yurt savunmasına katkıda 
bulunmayı amaçlayan bir vakıftır. Vakfın vakfiyesinde “…Osmanl devletinde 
bahriye nazr olan zatlar bizzat benim vekilim olup vakfa bağşladğm 
dükkanlarn kira gelirlerinden, vergiler ayrldktan sonra kalan miktar olduğu 
gibi Osmanl donanmasnn kuvvetlendirilmesi için harcayacaklardr…” 
şeklinde bir şart yer almaktadır. Yine “Safvet Bey bin Mehmed Efendi Vakfı”na 
(1334 H. / 1916 M.) ait vakfiyede, vakıf kurucu yaptırmış olduğu kadın sığınma 
evinin bölümlerini ayrıntılı olarak sunmakta ve Osmanlı toplumunda kadınlara 
verilen öneme dair bizlere bir ipucu vermektedir. Vakfiye şartı şöyledir; 
“…Yaptrmş olduğum odalarda, savaşta kocalar şehit olan dul hanmlar ikamet 
etsin, binann çat kat ibadetlerine, bahçesi teneffüslerine ve yanndaki bina da 
çalşmalarna ayrlsn…”. Bir diğer örneğimiz de öğrencilere piknik yaptıran 
vakıftır. İstanbul’da kurulu “Fatma Hanım Sultan binti Melek Ahmed Paşa 
Vakfı”na (1128 H. / 1716 M.) ait vakfiyede yer alan “…Senede 1800 akçe 
ayrlarak biri üzüm diğeri de kiraz mevsiminde olmak üzere ilkokul öğrencilerine 
ylda iki kere piknik yaptrlsn…” şeklindeki şart bize, Osmanlı toplumunda 
hayırseverliğin sadece açların karnını doyurmak olarak anlaşılmadığını 
göstermekte ve tarihimizde, son derece ince düşünceler üzerine kurulan vakıfların 
var olduğunu ispatlamaktadır. Bu saydığımız örneklerin yanında sadece 
isimlerini zikretmekle yetinebildiğimiz diğer bazı vakıflar da şunlardır; Kızlara 
çeyiz hazırlayan vakıf, fakirlerin vergilerini ödeyen vakıf, yol güvenliğini 
sağlayan vakıf, fabrika kuran vakıf, kitapları tamir eden vakıf, tarihi eserleri 
koruyan vakıf, göz hastalıkları için ilaç hazırlayan vakıf, güvercinhane yaptıran 
vakıf, iflas eden tüccarlara yardım eden vakıf… 
 
2- Çevre Bilincine Hizmet Eden Vakıflar  

Görüldüğü üzere vakıflar, bir toplumda ihtiyaç duyulabilecek hemen hemen 
bütün alanlarda hizmet edecek şekilde müesseseleşmiş kurumlardır. Dolayısıyla, 
akla şu soru gelmektedir; bu kadar yaygın ve gelişmiş bir sosyal müessesenin, 
çevre bilincine veya doğal yaşama yönelik ne gibi hizmetleri olmuştur? Bu 
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sorunun cevabı niteliğinde sunacağım vakıflar bize bu konuda aydınlatıcı bilgiler 
vermek üzere arşivimizden özel olarak seçilmiş örneklerdir. Belirtmek gerekir ki; 
zamanımızın kısıtlı olması nedeniyle çok sayıda emsalleri arasından seçilen 
birkaç çarpıcı örneği sunmakla yetiniyoruz.  İstanbul’da kurulu “Mehmed Hayri 
Paşa bin Ahmed Vakfı”na ait 1321 H. / 1903 M. tarihli vakfiyede yer alan şartlar 
şehir estetiğinin ve yaşam alanlarının korunması yönündeki bilinç düzeyini 
göstermesi açısından önemlidir. Vakfın kurucusu Mehmed Hayri Paşa; vakfettiği 
bir yaşam alanını insanların faydasına sunmuş ve bu alan üzerinde hiçbir şekilde 
geçici dahi olsa salaş ve baraka tipinde bina yapılmasını men etmiştir. Vakıf 
kurucu, vakfettiği bu yaşam alanının sadece bahçeye dönüştürülmesine ve 
üzerinde havuz yapılmasına müsaade etmiş ayrıca iskemle ve kanepe gibi seyyar 
yapıların konulmasına da izin vermiştir. Vakfiyede geçen “…cami-i şerif 
manzarasnn adem-i ihlali…”  ifadesi özellikle dikkat çekmektedir. Vakıf 
kurucu caminin manzarasının kapanmamasını özellikle şart etmiştir. 

Diğer bir örneğimiz Edirne’de kurulu “Nebioğlu Cafer Çelebi Efendi Vakfı”nın 
kurucusu olan Cafer Çelebi, 1569 yılında vakfettiği bağ ve bahçeler için işinin 
ehli olan bir bahçıvanı görevlendirmiş, bu bağ ve bahçelerden elde edilecek 
gelirin ise yine bağın tımarı, ağaçların ıslahı, bahçelerin ve çiçeklerin ihya edilip 
güzelleştirilmesi için kullanılmasını şart etmiştir. Bu şarttan, vakıf kurucunun 
vakfettiği doğal zenginliklerin korunmasına özen gösterdiği açıkça 
anlaşılmaktadır. Yine 16. yy’a ait bir diğer vakıf olan Edirne'de kurulu “Ali Bey 
bin Hamza Vakfı”na ait 1585 M. tarihli vakfiyede, vakfın akarlarından elde 
edilecek gelirin, vakfın kurucusu Ali Bey bin Hamza tarafından yaptırılan 
kaldırımların ve yine şehir sınırları içinde yer alan bir gölün temizliğine ayrıldığı 
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yaşam kültürüne sahip olduklarını göstermektedir.  

Benzer nitelikte iki vakıftan daha bahsetmek istiyorum. İzmir’de kurulu “Es-
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üzerinde yer alan çeşmenin ve Kilitbahir limanının düzenlenmesi, tamiri ve 
temizliğinin yapılması şart edilmiştir. Son üç örneğimizden yola çıkarak, 
Osmanlı toplumundaki vakıf kurucu şahsiyetlerin sadece doğal yaşamı ve çevreyi 
korumak konusunda değil aynı zamanda toplumun ortak kullanım alanlarını 
muhafaza etmek hatta yeni ortak yaşam alanları vücuda getirmek konusunda da 
ciddi bir bilince sahip oldukları ortaya çıkmaktadır.  

Çevre ile ilgili vakıflara örnek vermek istediğim diğer bir vakıf ise herkesin 
yakından tanıdığı bir tarihi şahsiyet olan Sokullu Mehmed Paşa’nın kurucusu 
olduğu vakıftır. Ancak, bu vakfı seçmemin nedeni kurucusunun şöhreti değil 
vakfiyesinde yer alan dikkat çekici bir bölümdür. 1574 M. tarihli vakfiyesinden 
aynen alıntılarsak «…Kayseri’de Sarmsakl dahi derler ol nehirden bir hark 
ihdas edüb … etrafnda gars olunan söğüt ağaçlar … büyüyüp bey’e kâbil 
olursa bey’ olunub akçesi sair mahsulatla zabt oluna ve kat’ olunup bey’ 
olunan ağaçlarn yerine taze ağaçlar dikilip ne zamanda dikildi ise kâtip 
defterine kayt oluna…» ifadesiyle Sarımsaklı nehrinden bir kanal açılarak bu 
kanalın kenarlarına söğüt ağaçları dikilmesi ayrıca bu ağaçların kesilecek kadar 
büyümesi halinde kesilerek yerlerine yeni ağaçların dikilmesi şart edilmiştir. 
Dikkat çekici diğer bir şart ise ağaçların dikildiği zamanın, vakfın kâtibi 
tarafından hususi bir deftere kaydedilmesinin istenmesidir. Kanalın kenarlarına 
söğüt ağaçları dikilmesinin şart edilmesi dikkat çekicidir zira günümüzdeki bir 
bilimsel makalede bu yöntemin tavsiye edildiğini görmekteyiz. Söz konusu 
vakfiye şartının varlığı bize o dönemde, toprak kaybının varlığı hakkında tecrübi 
bilgi yoluyla meydana gelen bir farkındalığın olduğunu ispatlamaktadır. Ayrıca, 
bu toprak kaybını önlemek amacıyla bazı pratik çözümler geliştirildiğini 
göstermektedir.  

Bir diğer örneğimiz ise İstanbul’da kurulu “Hacı Nureddin Ağa bin Ramazan 
Vakfı”dır. Hacı Nureddin Ağa, 1574 M. tarihli vakfiyesinde, boğaz kıyısında 
yaptırmış olduğu köşkü ve bu köşke ait limanı “ümmet-i Muhammed için” 
vakfettiğini yani insanların boğaz havasını teneffüs etmeleri için hususi olarak 
tahsis ettiğini ifade etmektedir. Buradaki hayırseverliğin, ortak yaşam kültürünün 
ve çevre-insan ilişkisi hakkındaki şuurun seviyesini anlayabilmek adına bir an 
düşünelim; bugün İstanbul boğazında dizilmiş olan yalılardan birinin sahibi olan 
zengin bir kimsenin, yalısıyla birlikte bahçesini ve önündeki limanını tamamıyla 
insanların faydalanması amacıyla halka açması mümkün müdür? Daha doğrusu 
bugünün şartları içinde böyle bir işe girişecek bir kimse var mıdır? Devam 
edersek; İstanbul’da kurulu “Ali Paşa bin Hüseyin Vakfı”na ait 1565 M. tarihli 
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vakfiyede, ortakçılık yapan köylülerin alabilmeleri için çeşitli türden 
hububatların vakfın anbarlarında saklanması şart edilmiştir. Ayrıca, ipek böceği 
zamanı geldiğinde vakfın parasından böcek tohumu (yumurtası) alınması şart 
edilmiştir. Bu şarta bakarak o dönemde bilinçli bir şekilde ziraat yapıldığını 
görmekteyiz. Diğer bir örneğimizde; Hayvan ve tohum ıslahının önemini bilen 
bir kimse olduğu anlaşılan “Hattab bin Mehmed” isimli vakıf kurucu, 1321 M. 
gibi çok eski bir tarihte düzenlemiş olduğu vakfiyesinde; çift sürmeye mahsus 
öküzler, döl almak için cins koyun ve inekler alınması amacıyla vakfının 
gelirlerinden senede 120 dirhem para ve 24 ölçek buğday ayrılmasını şart 
etmiştir. İstanbul’un Altunizâde semtine adını veren Altunizâde İsmail Zühtü 
Paşa da oldukça hayırsever ve yeşilin kıymetini bilen bir tarihi şahsiyettir. 1885 
M. tarihinde kurduğu vakfı için altı bin otuz dört dönüm tarla, çayır, koru, orman 
ve mera vakfetmiştir. Bu bölümde sunacağımız son iki vakıfdan biri “Çadırcı 
Ahmed Ağa bin Abdullah Vakfı”dır. Vakfa ait 1732 M. tarihli vakfiyede yer alan 
bir şart ilginçtir; «…galle-i merkûmeden yevmi bir buçuk akçe bir kimesneye 
verilüp esnaf- merkûmenin dükkanlar önünü süpüreler…». Alıntıladığımız bu 
şartta vakıf kurucunun, esnaf dükkanlarının önünü süpürmek amacıyla hususi 
olarak bir kimseyi görevlendirdiği ve kendisine vakıftan maaş bağladığı 
görülmektedir. Son olarak, Sultan Çelebi Mehmed’in kızı Selçuk Hatun 
tarafından kurulan vakıftan söz etmek istiyorum. Bu vakfın 1484 M. tarihli 
vakfiyesinde; vakfedilen iki ayrı bahçe ile bir mezraya her sene düzenli olarak 
çeşitli meyveli ağaçlardan yüz adet dikilmesi şart edilmiştir. 

Buraya kadar verdiğimiz örneklerin, VGM arşivinde yer alan pek çok emsali 
arasından seçilen sınırlı sayıda vakfı içerdiğini bir kez daha vurgulayalım. Ancak, 
her hâlükârda Osmanlı toplumunun; çevre-insan ilişkisi, tabiatın korunması, 
ortak yaşam kültürü gibi günümüzün en önemli meseleleri hakkında çok derin bir 
şuura sahip olduklarını ortaya koyabildiğimizi umuyorum. Bu bölümde, 
bahsettiğimiz derin şuurun, sosyal bir müessese olan “vakıf” üzerinden 
günümüze yansımasına yardımcı olmak amacıyla bir takım vakıfları ve bu 
vakıflara ait çevre bilinciyle ilgili bazı şartları sizinle paylaştım. Bir sonraki 
bölüm, tarafı olduğumuz bu uluslararası konferansın konusuyla doğrudan ilgili 
olduğundan daha da ilgi çekicidir. 
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3- Osmanlı Dönemi Vakıflarının Erozyonun Önlenmesine Doğrudan ve 
Dolaylı Katkıları  

A- Vakıf Ormanları:  

Bilindiği üzere erozyonla mücadelede en etkili yöntem ormanların korunması ve 
ağaçlandırma yoluyla orman varlığının arttırılmasıdır. Zira ormanlar sadece 
varlıklarıyla bile tabii bir biçimde erozyonun olumsuz etkilerini önlemektedirler. 
Bu kısımda vakıf ormanlarından bahsedeceğim. Süremin azlığı nedeniyle 
İstanbul’da bulunan örnekleriyle sınırlı tutacağım vakıf ormanları, yüzyıllar 
boyunca, ait oldukları vakıfların vakfiye hükümleri doğrultusunda 
korunmuşlardır. Bu ormanlardan ya ağaç kesilmesi men edilmiş ya da ancak 
yerlerine yeni ağaç dikilmek şartıyla kontrollü kesime izin verilmiştir. Ayrıca, 
maaşlarını bu vakıflardan alan orman çavuşu, memur ve bekçi gibi görevliler her 
daim bu ormanları gözleyerek dışarıdan ârız olabilecek zararlı etkenleri önlemek 
için çalışmışlardır. Bu sayede yüzyıllar boyunca insanlardan veya doğal 
afetlerden kaynaklanan tahrip edici etkilerden korunarak varlıklarını sürdüren bu 
vakıf ormanlar, bulundukları bölgeler itibariyle, erozyon kaynaklı toprak kaybını 
uzunca bir dönem önlemiş veya geciktirmişlerdir. Bunu söylerken, vakıflar 
tarafından bilinçli olarak erozyonla mücadele edildiğini iddia ediyor değilim 
elbette ancak yukarıda verdiğimiz örneklerden, vakıf kurucuların, doğal yaşamın 
korunması gereken bir değer olduğu ve insan ile ekolojik sistem arasında birbirini 
var eden bir ilişki olduğu yönünde bir bilince sahip olduklarını, açıkça 
görmüştük. Ayrıca, az önce verdiğimiz “Sokullu Mehmed Paşa Vakfı” 
örneğinde olduğu gibi Osmanlı toplumunda tecrübi de olsa ağaçlandırmanın 
toprak kaybını önleyeceği yönünde bir farkındalığın bulunduğu öne sürülebilir. 
Dolayısıyla, bilinçli ya da bilinçsiz olsun her hâlükârda vakıfların ormanları 
korumaları nedeniyle erozyonla mücadeleye doğrudan bir katkıda bulundukları 
söylenebilir. Bu tarihi gerçeği destekleyen bazı örnekleri dikkatinize sunmak 
istiyorum;  

Hepimizin yakından bildiği Üsküdar’daki Atik Valide Sultan külliyesini yaptıran 
ve külliyenin ait olduğu vakfın kurucusu olan Nurbanu Valide Sultan, kurmuş 
olduğu vakfına ormanları da dâhil etmiştir. Anadolu yakası ormanlarından; 
Çekmeköy, Alemdağ, Beykoz, Ömerli ve Şile ormanlarının önemli bir bölümü 
bu vakfa aittir (Resim 1). Bu vakfa ait 1296 H. / 1881 M. tarihli belgede ise orman 
görevlilerinin ağaç kesmesi için bir kimseye izin verdiklerinin tespit edildiği 
beyan edilmekte ve bu durumun vakfiye şartına aykırı olduğu gerekçesiyle 
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derhal men edilmesi emredilmektedir (Resim 2). Aynı vakfa ait 1336 H. / 1920 
M. tarihli bir diğer belgede (Resim 3) ise; vakfa ait Ömerli vakıf ormanlarından 
ağaç kesilmesi için düzenlenen mukavelenamelerin birer suretlerinin evkaf 
müdürlüğüne gönderildiği belirtilmektedir. Bu belgeden anlaşılacağı üzere vakıf 
ormanından kesim yapmak mukaveleye bağlanmış bir iş olup hiç kimse bu 
mukaveleye sahip olmaksızın vakıf ormanında kesim yapamamaktadır. Bu 
mukavelelerde; kesimi yapacak kişinin kimliği ile ormanın hangi bölümünden ve 
ne kadar kesim yapabileceği gibi konular düzenlenmekteydi.  

Diğer bir örneğimiz olan Belgrad ormanları bugün İstanbul’da yaşayan insanların 
en çok ziyaret ettikleri doğal yaşam alanlarından biridir. VGM arşivinde yer alan 
bir belgeden anladığımız üzere, Belgrad ormanlarını ilk defa vakıflaştıran kişi 
Fatih Sultan Mehmed Han’dır. Daha sonraki yıllarda başka padişahlar ve hanım 
sultanlar da bu ormanı içeren vakıflar kurmuşlardır ancak bahsi geçen 1266 H. / 
1850 M. tarihli bir belgeyi incelediğimizde; o tarihte Belgrad ormanının hangi 
vakfa ait olduğu meselesinin, evkaf idaresi tarafından “kuyûd-u kadime”sine yani 
eski kayıtlarına başvurulmak suretiyle çözüldüğü ve bu ormanın ilk olarak Fatih 
Sultan Mehmed Han tarafından vakıflaştırıldığı ifade edilmiştir.  

Yine meşhur hanım sultanlardan Bezm-i Alem Valide Sultan da Istranca, Terkos, 
Balaban ormanları gibi önemli yeşil alanları vakfederek bu ormanların 
cumhuriyet dönemine kadar muhafaza edilmelerine vesile olmuştur. Böylece, 
kurmuş olduğu vakıf gureba hastanesinde iki yüz yıla yakın bir zamandan beri 
aralıksız muhtaç hastaların bakımının yapılmasına vesile olan Bezm-i Âlem 
Valide Sultan, aynı zamanda orman varlıklarımızı koruyarak da büyük bir 
hizmette bulunmuştur. Ancak bu hizmeti hastanesine nazaran daha az bilinmekte 
hatta halkımız nezdinde belki hiç bilinmemektedir. İstanbul’un kıymetli orman 
varlıklarından olan Kemerburgaz ormanlarının önemli bir bölümü ile o zamanki 
adıyla Kemerburgaz köyünün tamamı ise bir başka hayırsever valide sultan; 
“Pertevniyal Valide Sultan” tarafından vakfedilmiştir. Sultan Abdulaziz’in 
annesi ve 2. Mahmud’un hanımı olan ayrıca Meşhur Pertevniyal Lisesi'ni 
ve  Pertevniyal Valide Sultan Camii'ni yaptıran bu hayırsever valide sultanın 
belki de İstanbul’un günümüzdeki orman varlığının bir kısmını borçlu 
olduğumuz kimse olduğunu VGM arşivinde yer alan belgelerden öğreniyoruz. 
Orman vakfeden diğer bir hanedan üyesi ise Aynişah Sultan’dır. Kendisi, 
Şehzade Abdullah’ın kızıdır. Çatalca’da bulunan çayırlar ve Kulakçayırı bölgesi 
ormanlar 16. yy’ın başlarından itibaren Aynişah Sultan tarafından 
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bir vatandaşın, bahsi geçen Kulak Çayırı vakıf ormanından sorumlu olan 
görevliye,  ormandan izinsiz ağaç kesildiği yönünde bir ihbarda bulunduğunu 
gösteren 1322 H. / 1906 M. tarihli belgeyi de bu vesileyle sunmak istiyorum 
(Resim 4). Son olarak Eyüp Çiftalan ormanının da Sultan Bayezid Han-ı veli 
Vakfı’na ait olduğunu belirtelim.  

I936 yılında Vakıf idaresinin elinde 1.591.600 dekar genişliğinde 15 parça vakıf 
orman bulunmaktaydı. Bu rakamın, geçmişte vakıflara ait olup muhafaza edilmiş 
bütün ormanları ifade etmediğini belirtmeliyiz. Bunun nedeni, geçmişten 
günümüze Osmanlı coğrafyasında kurulan binlerce vakfın; ilgisizlik, vakıf 
evlatlarının nesillerinin kesilmesi, savaşlar neticesinde yaşanan toprak kayıpları, 
ekonomik bunalımlar ve doğal afetler gibi nedenlerle günümüze ulaşamamaları 
ya da sınırlarımız dışında kalmalarıdır. Dolayısıyla, vakıf ormanlarının miktarı 
aslında çok daha fazla olup vermiş olduğumuz rakam sadece günümüze 
ulaşabilenlere aittir. Vakıf ormanlar 13 Temmuz 1945 tarihinde yayınlanan 4785 
sayılı kanunla devletleştirilmiştir. Eğer bu ormanlar vakıflar tarafından korunup 
gözetilmeselerdi, cumhuriyet dönemine intikal eden orman miktarı çok daha az 
olacaktı. Vakıf ormanları dışında kalan ormanlık alanların erken dönemlerden 
itibaren özellikle insanlar tarafından tarım ve yerleşim gibi amaçlarla nasıl tahrip 
edildikleri bilinmektedir. Bu nedenle vakıfların, sanayileşme, tarım alanları 
açma, kontrolsüz kesim, yangınlar gibi etkenleri yüzyıllar boyunca önleyerek 
ormanları koruduğu ve böylece erozyonun yıkıcı etkilerini geciktirdiği 
söylenebilir. 
 
B-Modern Ormancılık ve Ziraat Çalışmalarına Vakıfların Dolaylı Katkıları:  

Günümüzde ormancılık ve ziraat faaliyetleri bilimsel metotlarla yürütülmektedir. 
Ülkemizde bilimsel ormancılık ve ziraatçilik faaliyetlerinin geçmişi Osmanlı 
dönemine uzanmaktadır. Bu son bölümde Osmanlı döneminde ilk adımları atılan 
bilimsel ormancılık ve ziraatçilik faaliyetlerinde vakıfların dolaylı katkıları 
bulunduğunu gösteren bazı örnekler sunacağım. Son olarak değineceğim bu 
husus bize vakıfların Osmanlı toplumunda ne kadar etkin kurumlar olduklarını 
bir kere daha gösterecektir. Osmanlı tarihinde özellikle 19. yy’dan itibaren 
karşımıza çıkan modernleşme sürecinin bir sonucu olarak başlayan bilimsel 
yöntemlere dayalı ormancılık ve ziraat eğitimi için kurulan üç eğitim kurumu da 
çok eski dönemlerde kurulmuş olan vakıfların tahsis ettiği araziler üzerinde 
kurulmuşlardır. Örneğin Hacı Bayram-ı Veli Vakfı’nın Ankara Numune Tarlası 
ve Çoban Mektebi’ne tahsis ettiği üç parçadan oluşan 500 dönümlük arazi 
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vesilesiyle, İstanbul dışında yani Anadolu’da ilk defa bilimsel yöntemlere dayalı 
ziraat eğitimi başlamıştır. Yine ülkemizdeki bilimsel yöntemlere dayalı ziraat 
eğitiminin tarihçesinde bir mihenk taşı olarak addedebileceğimiz ve 1847 yılında 
Küçükçekmece civarında bulunan Ayamama Çiftliği arazisi üzerine kurulan 
«Ziraat Talimhânesi»nin arsası Sultan II. Bayezid Han-ı Veli Vakfı’na ait bir 
arazi parçasıdır (Şekil 3). Son örneğimiz ise Halkalı Ziraat ve Orman 
Mektebi’dir. Osmanlı döneminde kurulmuş olan ve günümüzde orman 
fakültelerinin temeli sayılabilecek olan bu köklü eğitim kurumunun arazisinin 
yine Sultan II. Bayezid Han Vakfı’na ait olduğunu VGM arşivinde yer alan bir 
belgeden öğrenmekteyiz (Şekil 4). Gördüğümüz gibi Osmanlı toplumu için vakıf 
müessesesinin anlamı sadece fakirlere yardım eden kurumlar olmaktan çok 
ötedir. Öyle ki; Osmanlı toplumunda yaşamış olan sıradan bireylerin bile ne 
ölçüde bir çevre bilincine sahip olduklarını ve içinde yaşadıkları toplumun 
ihtiyaçlarına ne kadar duyarlı olduklarını vakıfları inceleyerek 
anlayabilmekteyiz. Bunun yanında vakıf müessesesinin ne derece güçlü mali 
imkânları olduğunu da yine Osmanlı devletinde yürütülen modernleşme 
faaliyetlerinin bir uzantısı olarak kurulmak istenen eğitim kurumlarının 
altyapılarının ancak vakıflardan yardım alınarak gerçekleştirilebilmesinden 
anlayabilmekteyiz. Bu sunum vesilesiyle, temsilcisi olduğumuz vakıf 
medeniyetini sizlere biraz olsun tanıtabildiğimizi ümit ederim. 
 

1       2      
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   3            4   

Resim 1 Atik Valide Vakıf ormanlarının bugünkü halinden bir kesit  
Resim 2 Atik Valide vakıf ormanından vakfiye şartına aykırı olarak kesim 
yapılmasını men eden 1881 M. tarihli belge 
Resim 3 Ömerli vakıf ormanlarından kontrollü olarak ağaç kesimi yapılması 
hakkındaki 1920 M. tarihli bir belge 
Resim 4 Civar köylerden bir vatandaşın, bahsi geçen Kulak Çayırı vakıf 
ormanından sorumlu olan görevliye, ormandan izinsiz ağaç kesildiği yönünde bir 
ihbarda bulunduğunu gösteren 1906 M. tarihli belge 

  5            6    

Şekil 5 Ziraat talimhanesinin tahsis edildiğine dair belge 1856 M. tarihli belge. 
Şekil 6 Halkalı Numune Çiftliği ve Ziraat Mektebinin arazisinin 2. Bayezid Vakfı'na 
ait olduğunu gösteren 1895 M. tarihli belge  
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TİKA Kalkınma Yardımları 
Türkiye’nin gerçekleştirdiği ilk kalkınma yardımları, Cumhuriyetimizin kuruluş 
dönemlerine uzanmaktadır. İlk teknik yardım programımız 1920’li yıllarda 
Afganistan’a yönelik olarak sağlık, eğitim alanlarında teknik yardım programları 
olarak gerçek leştirilmiş ve bir hastahane kurulmuştur. 

5 Haziran 1985 yılında ise Türkiye tarafından ilk dış yardım programını 
geliştirilmiştir. O dönemki adıyla Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 10 milyon 
Dolar bütçeli ilk kapsamlı yardım paketi Afrika ülkelerine (Gambiya, Gine, Gine 
Bissau, Moritanya, Senegal Somali ve Sudan’a) yönelik olarak geliştirilmiştir.  

Soğuk Savaş döneminden sonra,  bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetlerini 
tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında 
ortaya çıkan ihtiyaçlara çözüm oluşturmak için 1992 yılında Başbakanlık 
bünyesinde TİKA kurulmuştur. Ülkemizin 90’lı yıllarda Orta Asya konusundaki 
ilk önceliği genç Türk devletlerinin uluslararası toplum tarafından kabul edilmesi 
olmuştur. Daha sonra ülkemiz, Orta Asya’da yeni kurulan ülkelerde yaşayan 
soydaşlarımız için sosyal, ekonomik ve kültürel alanda birçok çalışma yapmıştır. 
İlk başta yapılan yardımlar zaman içinde uzun soluklu projelere, kalkınma 
merkezli işbirliği çalışmalarına dönüşmüştür. Bölgede yapılacak faaliyetleri ve 
dış politika önceliklerini uygulayacak, koordine edecek bir organizasyon ihtiyacı 
doğmuş ve bu doğrultuda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) 1992 yılında kurulmuştur. Dış politikamıza aktif politika anlayışının 
yerleşmesi ile TİKA ortak değerlere sahip olduğumuz ülkeler başta olmak üzere 
birçok bölge ve ülkede Türk dış politikasını uygulayıcı bir aracı haline gelmiştir. 

2000’li yıllarla başlayan süreçte dünya küreselleşmiş ülkemizin aktif dış 
politikası çerçevesinde, TİKA faaliyet coğrafyasını genişletmiştir. 2002 yılında 
12 olan Program Koordinasyon Ofisi sayısını 2015 yılında 50’ye yükseltmiştir(48 
ülkede). Ülkemizin izlemiş olduğu aktif ve ilkeli dış politikaya bağlı olarak 
çalışma yaptığımız ülkelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Türkiye 2014 
yılında Afganistan’dan Yemen’e, Haiti’den Filipinlere kadar 140 ülkeye yardım 
elini uzatmıştır.  

Türkiye’nin kendine özgü tarihi ve vakıf medeniyetinin oluşturduğu kadim 
geleneğinden kaynağını alan yardım felsefesi, ülkemizin bu alandaki 
faaliyetlerinin farklılaşmasını ve çalışmaların nitelikli olmasını sağlamaktadır. 
Başlıca faaliyet alanımız, eğitim, sağlık, su temini ve sanitasyon, tarım ve kültürel 
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ve  işbirliğini kapsar. Ayrıca, uluslararası krizlerde dikkatleri kriz bölgelerine 
çekerek, barışın tesis edilmesine katkı sağlanmaktadır(, Somali, Myanmar, Orta 
Afrika Cumhuriyeti) Ayrıca,2011 yılında gerektiğinde yapılacak insani yardım 
ve teknik desteklerin koordinasyonunu sağlama yetkisi TİKA’ya verilmiştir.  

TİKA uzman kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları 
ve özel sektör ve uluslar arası kuruluşlar arasında işbirliği mekanizması görevi 
yürütmekte; tüm bu aktörleri ortak paydalarda buluşturmakta ve Türkiye’nin 
kalkınma yardımlarını kayıt altına almaktadır. Bu çerçevede 2002 yılında 85 
milyon dolar olarak gerçekleşen resmi kalkınma yardımları her geçen yıl artarak 
2014 yılında 3,6 milyar dolara ulaşmış ve ülkemiz hem bölgesel hem de küresel 
kamuoyundaki saygınlığını pekiştirmiştir. Bununla birlikte, Milenyum Hedefi 
2014 yılında % 0,45’e yükselmiştir. Diğer taraftan, 2011 yılında Suriye Arap 
Cumhuriyeti’nde yaşanan iç karışıklar nedeniyle ülkemize sığınan Suriyeliler 
için, başta AFAD  ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız, yardım seferberliği 
başlatmıştır. Bu bağlamda 2013 yılında, verilen insani yardımların GSYİH’ya 
oranı kategorisinde, dünyanın en cömert ülkesi olarak nitelendirilmiştir. Türkiye, 
Yardımların Etkinliği konulu Paris Bildirgesi, Accra Eylem Planı ve Busan 
Sonuç Belgesi’ne taraf olan ülkeler grubunda yer almaktadır. Türkiye, hem bir 
OECD üyesi olması, hem de Güney- Güney işbirliği sağlayıcısı konumuyla, her 
iki tarafın beklenti ve taleplerini bir araya getirme avantajına sahiptir. 

2015 Sonrası Kalkınma Günemini benimseyen bir ülke olarak, dünyadaki 
fakirlikle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki çabamızı devam 
ettirmekteyiz.Bu anlamda, fakirlikle mücadele, eşitsizlik ve çevre konularının 
bütüncül olarak ele alınması gerektiği inancındayız. Konuya ilişkin kalkınma 
yardımları çalışmalarımız, ormancılık, tarımsal arazilerin etkin kullanılması ve 
su yönetimi alanlarında yoğunlaşmaltadır. Çölleşme konusunda uzman 
kuruluşumuz olan Orman ve Su İşleri Bakanlığımız başta olmak üzere, enstitüler, 
stklar ve uluslararası kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde çalışılmalar 
yürütülmektedir. Başlıca faaliyetlerimiz, ormancılık, kurak ve yarı kurak 
bölgelerin rehabilitasyonu, erozyonla mücadele mera alanlarının ıslahı gibi 
alanlardaki kapasite geliştirme programları, su yönetimi, su temini ve sanitasyon 
projeleri geliştirilmekte ve ormancılık projeleri ile gerçekleştirilmektedir.  
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AFAD Uluslararası Yardımlar Çalışma Grubu Tanıtımı 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 
kanuna göre afet ve acil durumlar sonrasında uluslararası yardımlar yapılır ve 
kabul edilir.  

Ülkeler ve organizasyonlar finansal yardım yapmak isterlerse afet ve acil 
durumun seviyesine göre başlatılan AFAD insani yardım kampanyası hesabına 
aktarım yapabilirler. Ayni yardım için bağışçı ülke veya organizasyonla protokol 
imzalanır.  
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(Malezya) 
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2. Talebin AFAD İnsani Yardım Komisyonu’na sunulması 
3. Komisyon yardım kararı alırsa Başbakan Yardımcılığı onayına gönderilmesi,  
4. Başbakan Yardımcılığı makamı kararı olumlu ise yardımın gerçekleştirilmesi 

133 
 

Fotoğraflar/Photos 
 

 
Vanuatu Haritas 

 

 
Malezya Protokol Töreni 



125
133 

 

Fotoğraflar/Photos 
 

 
Vanuatu Haritas 

 

 
Malezya Protokol Töreni 



126

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

134 
 

 

Irak Yardm Dağtm 

 

 

Somali 

  
135 

 

Vakıflar Genel Müdürülüğü’nün Osmanlı Coğrafyasındaki 
Faaliyetleri 
14.yy başlarında Anadolu’da kurulan Osmanlı devleti kısa bir süre sonra 3 kıtaya 
(Aya-Avrupa-Afrika) yayılarak dünya tarihinde 20. yy başlarına kadar etkin bir 
rol oynamış ve bulundukları yerlerde çeşitli yapılar inşa etmiştir. 

Üç kıtada geniş bir coğrafya ya yayılan bu yapılar bugün toplumsal işlevlerinin 
yanı sıra ince ve üstün bir zevkin ürünü olarak sanat tarihi bakımından da büyük 
önem taşımaktadır. Dünya kültürel mirasının ayrılmaz bir parçasını oluşturan 
Osmanlı Vakıf Medeniyeti üç kıtayı kuşatmış, arkasında yıkım, tahribat değil, 
günümüzdeki bütün imha hareketlerine rağmen arkasında köprüler, 
kervansaraylar, ibadethaneler, çeşmeler, aşevleri, külliyeler gibi sayısız kalıcı 
eser bırakmıştır. 

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalmış 60 tan fazla ülkenin 20 
sinin sınırları içinde Osmanlı mimari eserleri bulunmaktadır.  
 
YURTDIŞI RESTORASYON ÇALIŞMALARI 

Sadece yurtiçinde değil artık yurtdışındaki ecdat mirası olan insanlık abidelerini, 
insanlığın ortak değerlerini, tekrar ayağa kaldırma, kuruldukları amaçlar 
doğrultusunda varlıklarını yüzlerce, binlerce yıl daha sürdürmeleri için yoğun 
çaba sarf ediyoruz. 

Bosna Hersek / Saray Bosna - İsa Bey Hamamı 

      
                          Önce     Sonra 

Hamam Genel Müdürlüğümüz tarafından otel işlevi verilerek restore edilmiş ve 
akar olarak Saraybosna Vakıflar İdaresi’nin hizmetine sunulmuştur. 
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Bosna Hersek / Foça Alaca Camii 

Öncesi                 

 
Rekonstrüksiyonu Devam Etmekte 
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16. yüzyıl Osmanlı camilerinden biri olan Bosna Hersek Foça Alaca Cami 1992 
yılında Sırplar tarafından yapılan bombardıman neticesinde tamamen yıkılmıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Savaşının izlerini silmek adına bu Camii 
yeniden inşa etmeyi teklif etmişse de, Bosnalı Müslümanlar, bu Camiyi sahipleri 
olan Osmanlı torunları yapacak, diyerek teklifi reddetmiştir. Camiinin 
rekonstrüksiyon çalışmaları devam etmektedir.  

KKTC / Girne Hz. Ömer Türbesi 

 
Muaviye ordusu komutanlarından olan Ömer ve altı arkadaşı, günümüzde 
türbenin bulunduğu yerin yanında şehit düşmüşler ve burada bulunan mağaraya 
gömülmüşler. 

Bosna Hersek / Saray Bosna -  Başçarşı ve Sebil 



129
137 

 

16. yüzyıl Osmanlı camilerinden biri olan Bosna Hersek Foça Alaca Cami 1992 
yılında Sırplar tarafından yapılan bombardıman neticesinde tamamen yıkılmıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Savaşının izlerini silmek adına bu Camii 
yeniden inşa etmeyi teklif etmişse de, Bosnalı Müslümanlar, bu Camiyi sahipleri 
olan Osmanlı torunları yapacak, diyerek teklifi reddetmiştir. Camiinin 
rekonstrüksiyon çalışmaları devam etmektedir.  

KKTC / Girne Hz. Ömer Türbesi 

 
Muaviye ordusu komutanlarından olan Ömer ve altı arkadaşı, günümüzde 
türbenin bulunduğu yerin yanında şehit düşmüşler ve burada bulunan mağaraya 
gömülmüşler. 

Bosna Hersek / Saray Bosna -  Başçarşı ve Sebil 



130

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

138 
 

Saraybosna'nın merkezinde yer alan ve 16. yüzyılda kurulmuş bulunan meşhur 
Osmanlı çarşısıdır. Bugün hâlâ kullanımda olup Saraybosna'nın kalbi 
niteliğindedir. Meydanında Saraybosna'nın da simgesi haline gelmiş çok güzel 
bir sebil yer almaktadır. Yine meydanda restorasyonu için protokolünü 
imzaladığımız Başçarşı (Hoca Durak) camii yer almaktadır. 

Mısır / Kahire - Sultan Mahmut Tekkesi ve Sebili 
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Vakıf Olgusunun Doğuşu, Bir Yaşam Biçimi Haline             
Dönüşümü ve Bugünü? 
Ramazan PANTIK/ Vakf Uzman/VGM 

Bildiğiniz üzere pre-modern devletler, günümüzde modern devletlerin sunduğu 
belediye hizmetleri başta olmak üzere, eğitim, sağlık, kültür, ulaşım vb. kamu 
hizmetlerinden mahrumdu. Bugün eğitim, sağlık, ulaşım gibi her biri ayrı bir 
bakanlık bünyesinde olan kamu faaliyetlerinin tamamımın Osmanlı 
İmparatorluğunda bir bütün halinde vakıf kurumlarıyla gerçekleştirilmiş olduğu 
görülmektedir. Çıkış noktası, bireyin sahip olduğu özel mülkiyetin her türlü 
kullanım, tasarruf ve yararlanma hakkının, gönüllü ve ebedi bir şekilde kamunun 
ihtiyaçlarının karşılanması için tahsis edilmesinden ibaret olan vakıf kurumu, 
sosyal ve ekonomik hayatta da önemli işlevler üstlenmiştir. Özellikle, Osmanlı 
devlet yapısının, hukuki ve idari teşkilatlanmasına paralel vakıflar da gelişmiş, 
özgün şeklini almıştır. İmparatorluğun her bölgesine yayılan vakıf kurumları 
içinde doğduğu toplumun siyaset, sanat, edebiyat, kültür, ekonomi, din ve ahlak 
anlayışına kadar çok geniş bir alanda etkili olmuştur. Tam sayı bilinmemekle 
beraber Osmanlı coğrafyasında 100.000’in üzerinde vakıf kurulduğu tahmin 
edilmektedir. Ki bunlardan 52.000’i bilfiil Vakıflar Genel Müdürlüğü çatısı 
altındadır. 

Vakıf, Osmanlılara, önceki İslam toplumlarından intikal etmiş bir kurum 
olmasına rağmen, Osmanlı döneminde altın çağını yaşamıştır. Bu kurum, ülke 
zenginliklerinin dolaşımı ve adil paylaşımı, kamusal hizmetlerin en kısa yoldan 
yerinden halka ulaştırılması, eğitim ve bilimin desteklenmesi, merhamet ve 
yardımlaşma duygularının kurumsallaşması, toplum katmanlarındaki sosyal 
dengenin sağlanması, siyasi ve ekonomik istikrarın korunması, şehirlerin 
yaşanabilir hale getirilmesi, ekonomik ve ticari hayatın finansa edilmesi, ulusal 
ve uluslararası ticaret ve ulaşım yollarının emniyet altına alınması gibi alanlarda 
asırlarca başat işlevler görüp, bu konuda siyasi iktidarların en büyük yardımcısı 
olmuştur. Osmanlı öncesinde de vakıflar birçok hizmet ve faaliyetlerde 
bulunmakla beraber, hiçbir zaman Osmanlı devleti zamanındaki kadar kapsamlı, 
sistematik ve verimli çalıştırılamamışlardır. Esasen vakıfların bir yaşam biçimi, 
bir medeniyet haline dönüşmesi Osmanlı devleti iledir. 

Vakıf eserlerinin en büyükleri Osmanlı dönemine aittir. Osmanlılar, vakıf 
kurumunu hem teorik olarak hem de pratikte geliştirerek, vakıf sistemine yeni 
kavramlar ve kendilerine özgü yeni vakıf modelleri kazandırmışlardır. Yeni vakıf 
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anlayışı çerçevesinde geliştirdikleri kurumlarla, Osmanlı şehirlerinin inkişafında 
olsun, günlük hayatın işleyişinde olsun, birçok yenilikler yaptılar. Osmanlı 
toplumunun vakıf konusunda geliştirdiği farklı anlayış, vakıfları basit birer 
yardımlaşma sandığı hüviyetinden çıkartarak, vakıf kurumunu iktisadi, sosyal, 
dini, kültürel ve siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları haline getirmiştir. 

Saltanat vakıflarının kalabalık personel kadrosu, kurulduğu bölgedeki insanların 
bir kısmını bu yapıların daimi müdavimi yapmaktadır. Personel dışında vakfın 
cami, imaret, medrese, hangâh, mektep, kervansaray gibi birimlerinden doğrudan 
faydalanan insanlarla, vakfın ticarî ve ziraî işletmelerinde doğrudan veya dolaylı 
olarak vakıfla ilişkisi olan binlerce insan vardır. Bu sayıya kişilerin aile fertlerini 
de eklediğimizde sayılar en az üç dört katına çıkacaktır. Bu büyüklükteki üç, dört 
hanedan vakfının bir şehrin ekonomisinden sanatına, alışkanlıklarından 
kültürüne, siyasetinden güncel toplumsal dengelere kadar her alanda etkisi 
görülmektedir. Diğer taraftan saltanat çeşitli amaçlarla bu potansiyel gücü 
kullanmak istemiştir ve kullanmıştır. Bu yönüyle selatin vakıfları dinî, sağlık, 
eğitim ve iktisadî alandaki kurumlarıyla tebaanın toplumsal ve ekonomik 
refahına yaptığı katkılarla bir nevi “hanedanlığın gücünü” pekiştiriyordu.  

Vakıf kurumu, kurulduğu bölgenin ekonomik döngüsünde ciddi roller 
üstlenmiştir. Özellikle yatırım araçlarının ve kaynaklarının sınırlı olduğu 
dönemlerde ekonomi sektörünün finansman aracı olarak kullanılmıştır. Kamuya 
doğrudan finans sağlayan para vakıflarının dışında, selâtin vakıfları da devasa 
bütçeleri ile ekonomik hayatın her daim merkezinde yer almıştır. Hanedan 
soyundan gelenlerin kurduğu büyük vakıflar, yatırım araçlarının çeşitliliği 
sayesinde ekonomik buhranlardan daha az etkilenmişler ve finans sektörünü 
düzenli bir şekilde desteklemişlerdir. 

Bu yönüyle özellikle selatin vakıfları İmparatorluğun çeşitli yerlerindeki tarımsal 
gelirlerin şehir merkezlerine transferini sağlamış ve şehirdeki din, sağlık, eğitim, 
güzel sanatlar, ticarî ve sanayi işletmeler ve sosyal yardım gibi tüzel, kamu ve 
beledi hizmetleri yerine getirecek yapı topluluklarının yapım, işletme ve 
sürekliliklerini sağlayacak finansmanı tedarik ederek şehrin ekonomik hayatına 
canlılık katmıştır.  

Başta hanedan mensubu olanlar olmak üzere ileri gelen Osmanlı devlet 
adamlarının şehirleşmede özellikle külliye/imaret gibi işlevsel yapılara ağırlık 
vermeleri, vakıf medeniyetinin sistemleştirilmesine ve bir medeniyet haline 
gelmesine çok büyük katkılar sağlıyordu. Zira klasik Osmanlı toplumu külliyeyi 
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iman, düşünce ve eylem dengesi üzerine kurulmuş bir kültür ürünü olarak 
algılıyordu. Osmanlı şehirlerinin, mahallelerinin dokusunu, hücresini oluşturan 
ve tamamen vakıf sistemine dayanan külliye/imaret sitelerinin faaliyet ve 
hizmetlerini anlamadan vakıf sistemini ve medeniyetini anlamak ve anlatmak 
mümkün değildir. 

Osmanlı vakıf külliyeleri aynı kültür değerlerini, aynı normları paylaşan ortak bir 
kimlik üretiyordu. Bu kimlik sosyal bütünleşmenin ve vakıf medeniyetinin 
arkasındaki muazzam itici gücü sağlıyordu.  Vakıflar, sosyolojik bir vakıa olarak 
uhrevi olan ile şahsi ve dünyevi olanı birleştirebiliyordu. Vakıflar, toplumsal 
dengelerin kurulmasında, sınıf çatışmalarının önlenmesinde, kamunun hizmet 
taleplerinin yerinde karşılanmasında, siyasi ve ekonomik istikrarın 
sağlanmasında da merkezi hükümetlerin en büyük yardımcıları olmuşlardır.  

Osmanlıda bir devlet geleneği olarak vakfiyeleri incelediğimizde vakıf 
müesseseleri fonksiyonel yapıları itibariyle hangi amaca hizmet ederse etsin, 
araştırmacılar olarak bu kurumları hangi ekonomik, sosyal, kültürel, politik ve 
siyasi bağlamda ele alırsak alalım, vakıf kurucularının zihniyeti itibariyle bu 
yapıların temelinde ebedilik ve ölümsüzlük kaygılarının öncelikli olduğunu 
görmekteyiz. Ebedilik ve ölümsüzlük arzusu ise farklı kanallardan 
beslenmektedir. Bu kanalların başında din faktörü vardır. Dinin dışında şan, 
şöhret, ego, siyasi ve politik güç edinimi, toplumsal meşruiyet kazanma, zürri ve 
yarı-zürri vakıflarda görülen ailenin geçim ve gelecek kaygısı gibi diğer endişeler 
ebedilik ve ölümsüzlük arzusunun arkasındaki diğer faktörleri oluşturuyordu. 
Ölümden sonra kişinin amel defterinin açık kalmasını sağlayan, kişiye ölümden 
sonra da sevap kazandıran sadaka-i câriye Osmanlı devletinde vakıflarla karşılık 
bulmuştur. 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Osmanlı vakıfları, Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluşuna kadar hinterlandındaki coğrafyalarda iç ve dış güvenlik ve adli 
hizmetler hariç tüm kamu hizmetlerini yerine getiriyordu.  

Osmanlı Vakıfları; sağlık (darüşşifa, darülaceze, hastane …) eğitim (sıbyan 
mektebi, okul, manastır, medrese…) beledi (yol, köprü, kaldırım, su yolları ...) 
kültürel (kütüphane, müze, hat, tezhip… ) din (cami, kilise, sinagog, mescit, 
hangah, manastır, tekke …) iktisadi (ulaşım, ticaret ağı, kapalı çarşılar, 
bedestenler, pazarlar, hanlar, oteller, ticari ve sanayi işletmeler…) sosyal 
hizmetler (yetimhane, sosyal yardım sandıkları, avarız vakıfları, aşevleri-
imarethane, körler evi, yurtlar…) çevre-doğa ( vakıf ormanlar, park-mesire 
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alanları, su kemerleri, su kuyuları …) spor (spor meydanları, okçuluk okulları, 
kılıç okulları, yüzücülük okulları…) gibi alt başlıklarda faaliyette bulunmuştur.  

Vakıflar Genel Müdürlüğü Osmanlı Devletinin vakıf geleneğini devralarak bu 
mirası korumaya çalışmaktadır. Genel Müdürlük Osmanlı coğrafyasından intikal 
eden artık yöneticisi kalmamış yaklaşık 52.000 vakfın yöneticiliği yapmakta, 
taşınmazlarını yatırıma dönüştürmekte, hayır şartlarını yerine getirmektedir. 

Bu bağlamda Osmanlı vakıf kültürel varlıklarının yaşatılması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması hedefiyle 2003-2015 arasında 1,5 milyar TL harcama 
yaparak 4.500’e yakın eserin restorasyonunu gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 
100.000 kişiye ulaşan 15 kalemden oluşan kuru gıda paketleri, 3.643 kişiye 
ödenen 520 TL tutarındaki muhtaç aylığı, 15.000’i ilk ve ortaöğretim 5.000’i 
yükseköğretim olmak üzere yılda 20.000 öğrenciye ödenen burslarla, 11 faal 
müzesi, 4 kütüphanesi, 1936 yılından beri aralıksız çıkan Vakflar Dergisi başta 
olmak üzere çok farklı konularda yayınladığı kitaplarla, kurduğu iki tane 
üniversite ile eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmetler başta olmak üzere farklı 
alanlarda hala toplumun nabzını tutmakta, asli görevi olan hayır hizmetlerini 
yerine getirmeye devam etmektedir. Bu yönüyle bugün Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarih boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun 
kurumsallaşmış halidir diyebiliriz. 

Katılımcı  ve çoğulcu demokrasiyi geliştirmek, bireyler arasında sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, vatandaşların eğitim seviyesini 
yükseltmek, halkın sağlığını korumak, mevcut sağlık problemlerini halletmek, 
kamunun yükünü hafifletmek, uluslararası kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek ve 
teşvik etmek modern vakıfların temel görevleri arasında yer alması gereken 
konulardan sadece bazılarıdır. Bu anlayış ve yaklaşım içinde Türk vakıf sistemi, 
mazideki tecrübe ve birikimlerden de yararlanmak suretiyle dünya 
standartlarında yeniden yapılandırılmalıdır. 
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Türkiye’nin Çölleşme Kriter ve Göstergeleri 
Alptekin Karagöz, Aksaray Üniversitesi, akaragoz@aksaray.edu.tr 

Çölleşme kavramı “özellikle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü kurak, yarı-
kurak, kuru yarı-nemli ve nemli yarı-nemli bölgelerde, kuraklık ve yağış 
özelliklerinden bağımsız olarak, iklim değişiklikleri ve fiziksel, biyolojik, siyasi, 
sosyal, ekonomik ve kültürel faktörler ve bunların etkileşimlerin sonucu arazi 
bozulması ve ekolojik verimliliğin düşmesi şeklinde ortaya çıkan süreç” şeklinde 
tanımlanmaktadır.  

Bu tanımdan hareketle, Türkiye’de süregelen arazi değişimlerini izlemeyi 
sağlayacak bir system geliştirmek için 2013 yılında “Havza İzleme ve 
Değerlendirme Projesi” başlatılmıştır. Çalışma Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 
Genel Müdürlüğ (ÇEM) liderliğinde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), farklı uzmanlık alanından 10 akademisyen, TÜBİTAK 
BİLGEM Yazılım Teknolojileri Enstitüsü uzmanları ve konuyla ilgili resmi 
kuruluş uygulayıcılarından oluşan bir ekiple yürütülmüştür. Proje ekibi 1,5 yıl 
boyunca çalışmıştır.  

Proje aşağıda belirtilen 3 hedefe yönelmiştir. 

1. Arazinin işlevselliğindeki değişimlere ilişkin etki göstergeleri, karar vermeye 
ilişkin denetleyici kuvvet ve basınç göstergeleri ve çölleşmeyle savaşım için 
yerel paydaşlarla birlikte çalışmak; 

2. Alt ulusal ya da bölgesel ölçekte Akdeniz Avrupa’sı için geliştirilmiş olan 
birçok biyofiziksel ve sosyoekonomik durum göstergelerini paydaş temelli 
göstergelerle bir araya getirerek birleşik göstergeler geliştirmek; 

3. Farklı yönetim seçenekleri araştırmak amacıyla da kullanılabilecek olan, 
farklı ölçek ve tipteki göstergeleri Akdeniz Avrupası için Geliştirilmiş bir 
Çölleşme Gösterge Sistemi ile birleştirmek; yerel paydaşlar ve Ulusal 
Komitelerle gösterge sistemlerini sınamak ve doğrulamak için birlikte 
çalışmak ve çölleşmeyi yönetmek amacıyla göstergelerin geliştirilmesi 
konusunda BMÇMS’nin amacına yönelik kılavuzları geliştirmek. 

Çalışmaların başlangıç aşamasında dünyada benzer konularda yapılmış olan 
çalışmalar gözden geçirilmiştir. Ülkemiz koşullarına uyan bir model bulabilmek 
amacıyla ellinin üzerinde benzer proje sonuçları incelenmiştir. Sonuçta 
ülkemizde doğrudan uygulanabilecek bir model bulunamaması üzerine ülkeye 
has bir model geliştirilmesine karar verilmiştir. Uzman grubu ve paydaşlar her 
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kriter üzerinde etkili olan göstergeleri belirleme çalışmasına başlamıştır. Sonuçta 
7 kriter üzerinde toplam 85 gösterge (48 ana ve 37 alt gösterge) listelenmiştir. 
Her kriterin çölleşme üzerinde etkisi aynı değildir. Bu etkilerin belirlenmesine 
yönelik objektif bir ölçme yöntemi yoktur. Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) bu 
durumlarda subjektif bir değerlendirme üzerinden nümerik sonuçlar verebilen 
faydalı bir araçtır. Uzman grubu sıralanan kriterler üzerinde AHP yöntemi 
uygulayarak her  kriterin çölleşmeye ne derecede etkili olacağını belirlemiştir. 
Seçilen kriterler, her kriter altındaki göstergeler ve bunları çölleşme üzerindeki 
ağırlıkları Tablo 1’de verilmektedir.  
 
Tablo 1. Çölleşme kriterleri, çölleşme üzerindeki ağırlıkları ve her kritere ait ana 
gösterge sayıları. 

No Kriter Çölleşme üzerindeki 
ağırlığı (%) Ana gösterge sayısı 

1 İklim 35,6 10 

2 Su  18,4 3 

3 Toprak 17,2 10 

4 Arazi örtüsü ve kullanımı 11,6 2 

5 Topografya ve jeomorfoloji 6,3 6 

6 Sosyoekonomi 6,2 7 

7 Yönetim 4,7 10 

 TOPLAM 100,0 48 

 
Sonuç olarak, çölleşmenin etkilerinin azaltılması ve çölleşme yönetimi için 
geliştirilecek eylem ve etkinliklere yardımcı olacak bir dizi göstergeler 
geliştirilmesi ve kullanıma sunulmuştur.  
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Türkiye Çölleşme Modelinin Oluşturulmasında Uygulanan 
Metodolojik Yaklaşım 
Hande BİLİR, TÜBİTAK, hande.bilir@tubitak.gov.tr, Çağlar UZUNER, 
TÜBİTAK, caglar.uzuner@tubitak.gov.tr 
 
1. Giriş 

Çölleşme, iklimsel değişiklikler ile fiziksel, biyolojik, siyasal, sosyal, ekonomik 
ve kültürel etmenlerin ve aralarındaki karşılıklı etkileşimlerin sonucunda, 
özellikle kurak, yarı kurak, kurakça-yarı nemli ve nemlice-yarı nemli alanlar ile 
kuraklık/nemlilik özellikleri ne olursa olsun Akdeniz iklim bölgelerinde oluşan 
arazi bozulması ve ekolojik üretkenliğin azalması sürecidir. Türkiye, Birleşmiş 
Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nde tanımlandığı gibi, kurak, yarı 
kurak ve yarı nemli alanlara sahip bir ülkedir. Türkiye, gerek sahip olduğu iklim 
özellikleri, gerekse topoğrafik yapısı nedeniyle çölleşme ve kuraklık tehdidi 
altındadır. Bu sebeplerle, Türkiye çölleşme açısından kritik ülkelerden bir 
tanesidir. 

Çölleşme ile daha etkin mücadele edilebilmesi için, hangi alanların ne sebeplerle 
arazi bozulumu sürecinde olduğunu doğru tespit etmek büyük önem taşımaktadır. 
Bu bağlamda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ÇEM Genel Müdürlüğü ve 
TÜBİTAK-BİLGEM, 15 Kasım 2013 tarihinde başlayan bir işbirliğine imza 
atarak, 2015 Dünya Toprak Yılında, ülkemizin çölleşme risklilik durumunu 
ortaya koyan özgün ve bilimsel bir model olan Türkiye Çölleşme Modeli’ni 
geliştirmiş ve Türkiye Çölleşme Risk Haritası’nı oluşturmuştur. 
 
2. Türkiye Çölleşme Modeli Proje Ekibi ve Birlikte Çalışma Kültürü   

Çölleşme; iklim, toprak, vejetasyon, sosyoekonomi gibi birbirinden farklı 
dinamiklerin bileşkesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple, “Türkiye 
Çölleşme Modeli”nin bütüncül olarak oluşturulabilmesi ve tüm dinamikleri 
kapsayabilmesi amacıyla ilgili uzmanlık alanlarını temsil eden 10 akademisyen 
TÜBİTAK-BİLGEM koordinasyonunda birlikte çalışmıştır. Konuyla ilgili 
çalışan akademisyenlerin bilgi tecrübelerinin yanı sıra çalışmaya uygulamacı 
olarak destek verebilecek kurumlar da tespit edilmiş, 16 Paydaş Kurum ve 80 
Paydaş Kurum Temsilcisi ile birlikte çalışılmıştır. Yapılan tüm modelleme 
çalışmaları, tüm tarafların aktif katılımı ile tartışma ortamında gerçekleştirilmiş, 
ortak akıl oluşturularak ilerlenmiştir.  
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 Konuyla ilgili seçkin 10 akademisyen, Türkiye’nin dört bir yanından her hafta 
TÜBİTAK-BİLGEM’e gelmiştir. 

 Proje Ekibinin 54 Çalışma Toplantısı’na ilave olarak, bir çalıştay ile projede 
sürekli olarak yer alamayan ancak konuyla ilgili çalışmaları bulunan 
akademisyenlerin ve uygulamacıların bilgi ve tecrübelerinden azami düzeyde 
faydalanılmıştır. 

 Çalışma toplantılarında sorumluluklar dağıtılmış, sonraki toplantıda 
sorumluluklara ilişkin yapılan çalışmalar Proje Ekibi ile paylaşılmış, böylece 
herkesin tüm çalışmalarla ilgili ortak bir aşamaya gelmesi sağlanmıştır. 

 Çalışma toplantıları gündemli olarak yapılmış, kararlar alınarak ve sonraki 
haftanın çalışma konuları tespit edilerek tamamlanmıştır.  

 
3. Çölleşme Kriter ve Göstergelerinin Tespit Edilmesi 

Çölleşme ile ilgili olarak yapılmış olan çalışmalar hakkında derinlemesine bilgi 
sahibi olabilmek amacıyla literatür araştırması yapılmıştır. Literatür araştırması 
çalışmalarında, çölleşme ile ilgili dünyada yapılan çalışmaları gözden geçirmek 
ve oluşturulacak olan Türkiye Çölleşme Modeli için Türkiye’nin kısıtlarını tespit 
etmek amacıyla uluslararası anlaşmalar, antlaşmalar, sözleşmeler ve ilgili ulusal 
mevzuat incelenmiştir. 

Türkiye için uygun olan çölleşme kriter ve göstergelerinin tespit edilebilmesi için 
dünyada kullanılmakta olan tüm çölleşme göstergeleri derlenmiş ve yapılan 
tartışmalar sonucunda Türkiye için uygun olduğu değerlendirilenler 
belirlenmiştir. Kavramlar üzerinde ortaklaşabilmek amacıyla belirlenen her 
gösterge için “Gösterge Bilgi Kartları” oluşturulmuştur. Gösterge Bilgi Kartları 
oluşturulduktan sonra, tüm Proje Ekibinin katılımı ile gözden geçirme çalışmaları 
yapılmıştır. Çölleşme göstergelerinin olgunlaşmasının akabinde, göstergeler 
gruplanarak çölleşme kriterleri belirlenmiştir. 
 
4. Türkiye Çölleşme Modelinin Oluşturulması 

Bir çölleşme göstergesinin, “hangi durumda”, “ne kadar” çölleşmeyi 
gösterdiğinin ortaya konulması amacıyla, çölleşme göstergeleri sınıflara 
ayrılmıştır. Gösterge sınıflarının çölleşmeyi ne kadar etkilediğinin tespit edilmesi 
amacıyla, her sınıfa puan değeri verilmiştir.  
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gösterdiğinin ortaya konulması amacıyla, çölleşme göstergeleri sınıflara 
ayrılmıştır. Gösterge sınıflarının çölleşmeyi ne kadar etkilediğinin tespit edilmesi 
amacıyla, her sınıfa puan değeri verilmiştir.  
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Bir kriterin ve/veya bir göstergenin çölleşme üzerindeki etkisinin farklı olması 
sebebiyle tüm göstergeler ve kriterler için ağırlık değerleri belirlenmiştir. Kriter 
ve göstergelerin ağırlıkları, ikili karşılaştırma matrisleri kullanılarak 
belirlenmiştir. Bu sayede, her uzman tarafından verilen ağırlıklar belirli tutarlık 
oranları içerisinde hesaplanmıştır. Daha sonra uzmanların ağırlık değerleri 
birlikte hesaplanmış ve belirli bir uzlaşma oranı dâhilinde ortalama ağırlıklar 
hesaplanmıştır. 

Farklı yöntemlerle hesaplama yapılabileceği değerlendirilerek, pek çok yöntem 
analiz edilmiş ve farklı yöntemlerin detayları tartışılmıştır. Sonuç olarak, 
Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Analitik Hiyerarşi Süreci ve Temel 
Bileşen Analizi uygulanarak hesaplama yapılmış ve daha sonra sonuçlara göre en 
uygun yöntemin belirlenmesine karar verilmiştir. 
 
5. Türkiye Çölleşme Risk Haritasının Oluşturulması 

Yapılan çalışmaların bir model ile görselleştirilmesi yani haritalanması, çölleşme 
kriter ve göstergelerine ait verilerin CBS ortamında işlenmesi, yönetilmesi ve 
analiz edilmesi ile sağlanmıştır. Her kriter ve gösterge için raporda tanımlanan 
sınıf aralıkları, puanları ve ağırlıkları ile modelin hesaplanmasına yönelik tüm 
formüller, bir yöntem altında tasarlanmıştır. Verisi temin edilen veya farklı 
yöntemlerle üretilebilen her bir gösterge için, oluşturulan ağırlıklar, sınıflar ve 
skorlar dikkate alınarak haritalar üretilmiş, bunlar da birleştirilerek Risk Haritası 
oluşturulmuştur.  
 
6. Türkiye Çölleşme Modelinin Pilot Sahada Doğrulanması ve 

Kalibrasyonu 

ÇEM ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından Gediz Havzası’nda belirlenen bir pilot 
sahada Türkiye Çölleşme Modelinin doğrulanmasına ve kalibre edilmesine karar 
verilmiştir. Pilot saha uygulamasından önce hazırlık çalışmaları yapılmış; pilot 
saha içerisinde gözlem noktaları istatistiksel yöntemlerle tespit edilmiş, bölgede 
daha önce yapılan çalışmalar incelenmiş, gözlem formları hazırlanmış, ön saha 
keşif çalışmaları yapılmıştır. Arazi doğrulaması ve kalibrasyonu çalışmaları, 
mikrohavza sınırları ve coğrafi kısıtlara uyan alanlar içinden rastgele çekilen 284 
noktada tamamlanmıştır.  
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Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritası’nın, Gediz Havzası’ndaki pilot sahada 
%90 güven aralığı içinde mikrohavza bazında %94 tutarlı sonuç ürettiği tespit 
edilmiştir. 
 
7. Sonuç 

«Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritası» ülkemizin çölleşmeyle ilgili 
durumunu teşhis etmektedir. ÇEM Genel Müdürlüğü ve paydaş kurumlar, bu 
teşhislere uygun tedavi yöntemlerini belirleyerek ve uygulayarak çölleşme ile çok 
daha etkin mücadele etmektedir. Yani, topraklarımız verimliliğini kaybettikten 
sonra iyileştirilmesine çalışmak yerine; topraklarımızın verimliliği 
korunmaktadır. Öte yandan, Türkiye Çölleşme Risk Haritası’nın sürekli 
güncellenmesi ile alınan tedbirlerin etkinliği ölçülebilecek, böylece ülkemizin 
çölleşme risklilik durumunun nasıl değiştiği izlenebilecek, çölleşme trendleri 
belirlenebilecektir.  

Türkiye Çölleşme Modeli, ülkemiz koşullarını dikkate alarak geliştirilmiş özgün 
bir model olmakla birlikte, ülkemize ekolojik olarak benzer olan farklı ülkelerde 
uygulanabilir, farklı ekosistemler için dinamik olarak modifiye edilebilir 
altyapıdadır. 

Türkiye, çölleşme ile mücadele konusunda hem izleme hem de uygulama 
süreçlerinde dünyada örnek ülke durumundadır. 
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Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması                          
(Yeşilırmak Havzası Örneği) 
Satuk Buğra Fndk 

Taşkın; akarsuyun muhtelif sebeplerle yatağından taşarak çevresindeki arazilere, 
yerleşim yerlerine, altyapı tesislerine ve canlılara zarar vermesine ve sosyo-
ekonomik faaliyetlerin kesintiye uğramasına sebep olan tabii bir afettir.  

Son yıllarda iklim değişikliğinin de bir sonucu olarak yoğunlaşan ve toplumun 
her kesimini ilgilendiren taşkın hususunda, bölgesel bazda yapılan çalışmaların 
yeterli etki düzeyini sağlayamaması sebebiyle taşkınların havza bazında 
değerlendirilmesi can ve mal güvenliğinin emniyeti açısından çok daha sağlıklı 
sonuçlar verecektir.  

 

Ülkemizde gitgide büyük bir sorun haline gelen taşkının, havzalar bazında 
değerlendirilerek bir akarsuyun sadece bir kısmının değil de memba mansap 
bütünlüğü içerisinde bir bütün olarak ele alınıp tamamının değerlendirilmesi 
sağlanacaktır.  
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Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından taşkın yönetim planlarının 
hazırlanması projelerine başlanmış olup bu projelerden biri olan Yeşilırmak 
Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 2015 yılı Aralık ayı 
itibarıyla da tamamlanacaktır.  
 
Yeşilrmak Havzas Taşkn Yönetim Plan  

Ülkemizde havza sınırları esas alinarak hazırlanan ilk taşkın yönetim planı olması 
sebebiyle büyük önem taşımaktadır. 

Projenin İçeriği 

 

1 •Havzann taşkn riski ön değerlendirmesinin yaplmas,  

2
•Taşkn riski ön değerlendirmesinin neticesinde belirlenen riskli yerlerde  
taşkn tehlike haritalarnn oluşturulmas, 

3 • Taşkn tehlike haritalar doğrultusunda taşkn risk haritalarnn oluşturulmas, 

4
•Taşkn riski açsndan taşkn öncesi, esnas ve sonrasnda alnmas gereken 
tedbirlerin belirlenmesi,

5 •Havzaya ait Taşkn Yönetim Plan' nn oluşturulmas hedeflenmektedir.
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Taşkn Tehlike Haritalar 

Havza bazında yapılan taşkın riski ön değerlendirmesi sonucunda belirlenen 
riskli alanlarda taşkın yayılım alanları ve su derinlikleri modelleme çalışmaları 
doğrultusunda belirlenerek taşkın tehlike haritaları hazırlanmaktadır.  
 

 
Resim 1: Taşkın Tehlike Haritası 

 
Taşkn Risk Haritalar 

Oluşturulacak taşkın tehlike haritalarında taşkın yayılım alanları belirlenecek ve 
bu alanların risk değerlendirmesi yapılarak riskli alanlar işaretlenecektir. Risk 
bölgeleri işaretlenmiş olan bu haritalar kamu hizmetine sunularak vatandaşın, 
kurum ve kuruluşların, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı ve 
görsel medyanın taşkın hususunda bilinçlenmesi ve can ve mal kayıplarının 
asgari düzeye inmesi amaçlanmaktadır.  
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Resim 2: Taşkın Rsik Haritası 

 
Taşkn Yönetim Plan 

Taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarına dayanan, taşkın riski altında olan 
alanlarda riskin yönetilmesi için uygun hedefleri ve bu hedeflere ulaşılması için 
alınması gereken tedbirleri içeren yönetim planı hazırlanmaktadır. 
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Taşkn Yönetim Plan 
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Çölleşme İle Mücadele Eylem Planının İzlenmesi Raporlanması 
Ramazan Ertuğrul APAYDIN, Uzman Yrd., ÇEM Genel Müdürlüğü 

Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan 
faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi 
bozulumunu ifade eder. (BMÇMS) Arazi bozulumu; tarım alanlarının yanı sıra, 
bozkır, mera, maki/fundalık, ağaçlık ya da ormanlık alanlarda toprağın su ve 
rüzgâr erozyonuyla kaybedilmesi başta gelmek üzere, toprağın fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik özelliklerinin bozulması, bitki örtüsünün uzun süreli kaybı ve 
bunların sonucunda arazinin ekolojik ve ekonomik verimliliğinin azalması ve/ya 
da kaybıdır.(ÇMUSEP 2015) Çölleşme ile mücadele ise; kurak, yarı-kurak ve az 
yağışlı alanlarda sürdürülebilir kalkınma için arazinin entegre olarak 
geliştirilmesinin bir parçası  olan ve arazi bozulmasını önlemeye veya azaltmaya, 
kısmen bozulmuş arazinin rehabilitasyonuna ve çölleşmiş arazinin geri 
kazanılmasına yönelik faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. (BMÇMS)  

Günümüzde çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklık küresel ölçekte yaşanan bir 
problemdir. Çölleşme dünyada insan topluluklarının yanı sıra doğal çevreyi ve 
içerisinde yaşayan canlıları da olumsuz şekilde etkilemektedir. Doğrudan 
etkilerinin yanında dolaylı etkileri de birçok toplumu etkilemekte ve küresel 
ölçekte açlık ve göç gibi büyük sorunlara sebep olmaktadır. 

Çölleşmenin mevcut durumu, eğilimleri ve geçmişteki durumu konusunda bilgi 
sahibi olmak; yaşanan olumsuz gelişmeleri takip etmek ve tersine çevirebilmek 
için çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalardan elde edilen olumlu sonuçları iyi 
uygulamalar olarak yaygınlaştırmak açısından son derece önemlidir. Bu nedenle 
yapılan çalışmaları izlemek ve yarattığı etkiyi değerlendirmek ve bu izlenimler 
sonucunda yeni politikalar geliştirmek çölleşme ile mücadele açısından oldukça 
önemlidir. 

Şekil 1.1 de görüldüğü üzere; “Çölleşmenin izlenmesi” ve “Çölleşme ile 
Mücadelenin İzlenmesi” birbiriyle ilişkili kavramlar olsa da uygulamada farklı 
değerlendirilmelidir. Çölleşmenin izlenmesi: iklimsel değişiklikler ve insan 
faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan bozulumun 
uzun yıllar boyunca izlenmesidir. Çölleşme ile Mücadelenin İzlenmesi ise; 
bozulmuş ya da bozulması muhtemel olan arazilerin iyileştirilmesi ve bozulmaya 
sebep olan etmenlerin ortandan kaldırılması ve/veya azaltılması için yapılan 
çalışmaların izlenmesidir. 
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Şekil 1.1: Çölleşme ve Çölleşme ile Mücadelenin İzlenmesi 

 
Bu açıdan; çölleşmeyi izleyerek mevcut durumu ortaya koymak geçmişe yönelik 
verileri değerlendirerek muhtemel senaryolara yönelik önlemler almak 
amaçlanmaktadır. Çölleşme ile mücadeleyi izlemek ise; çölleşme ile mücadele 
etmek için ortaya koyduğumuz faaliyetlerin ne kadarının gerçekleştiğini 
izlemektir. 

Çölleşme ile daha etkin mücadele edebilmek için; Çölleşme ile Mücadele Eylem 
Planı kapsamında kurumların yapmış olduğu çalışmalar düzenli olarak 
izlenmelidir. İzleme sonuçları uluslararası standartlara uygun olarak 
sınıflandırılarak raporlanmalıdır. Söz konusu raporlar teknik kişiler, bilim 
insanları ve karar vericilerle paylaşılarak yapılacak yeni çalışmalarda daha doğru 
karar verilmesine yardımcı olmalıdır. Ayrıca kamuoyu ile paylaşılarak 
farkındalığın arttırılması sağlanmalıdır. 

Şekil 1.2 çölleşme ile mücadele açısından değerlendirildiğinde; Ulaşmak 
istediğimiz hedef doğrultusunda bir strateji belirlenmesi, strateji kapsamında 
planlama yapılması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek ortak 
uygulama çalışmaları yapılması sağlanmalıdır. Bu doğrultuda kurumların yapmış 
yapılan çalışmalar düzenli olarak izlenmeli ve raporlanmalıdır. Rapor sonuçları 
ilgili kişilerce değerlendirilerek sonuçlar doğrultusunda yeni faaliyet ve planlar 
belirlenmelidir.  
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Şekil 1.2: Hedef, Uygulama ve İzleme Döngüsü 

 
İzleme; yapılan işlerle ilgili çıktılar, etkiler ve tepkilerin gözlendiği, sürekliliği 
olan bir süreçtir. Değerlendirme; izlemeden elde edilen sonuçları yorumlandığı 
aşamadır. Değerlendirme aynı zamanda, izleme çalışmaları sonucunda elde 
edilen verilerin ve çalışmaların amaca uygun olarak belli dönemlerde istatistiksel 
ve yorumsal olarak analizi şeklinde de tarif edilebilir. Raporlama ise izleme ve 
değerlendirme sonucunda toplanan ham verilerin ilgili birim veya karar 
vericilerin anlayabileceği şekilde sunulmasıdır.(ÇMUSEP 2015) 

İzleme, değerlendirme ve raporlama bir bütün olup birbirlerini destekleyen 
kavramlardır. Yapılan çalışmaları veya mevcut durumun değişimini izlemek 
karar verilmesinde ve yeni faaliyetlerde bulunulmasına yardımcı olmaktadır. 
Başarılı bir izleme için mevcut durum bilgilerinin doğru ve güvenilir olması, 
göstergelerin doğru tayin edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında; izlenmesi zor, 
pahalı, riskli olan göstergelerin seçilmemesi, izlemenin mümkün olduğu kadar 
aynı zaman aralıklarıyla, aynı mekânlarda ve aynı yöntemlerle yapılması, hangi 
eylemlerle ilgili neyin izleneceğinin iyi belirlenmesi, izlemenin düzenli kayıt 
altına alınması ve gerektiği zamanlarda doğruluğunun kontrol edilmesi 
gerekmektedir. 
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Çölleşme konusu birçok kurumu ve sektörü doğrudan veya dolaylı yönden 
ilgilendirmektedir Bu sebepten dolayı; çölleşme ile mücadele faaliyetleri birçok 
kurumun ve sektörün çalışmaları arasında yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar 
kendi iş tanımları ve iş planları çerçevesinde bu çalışmaları yürütmektedir. 
Önemli olan bu çalışmaların genel bir plan çerçevesinde entegre şekilde yapılarak 
ulusal bir mücadele yapılmasıdır. Böylece zaman ve mali kayıpları en aza 
indirerek daha etkin bir mücadele yapılması sağlanacaktır. 

Yukarıda bahsedilen konular doğrultusunda Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem 
Planını İzlemek ve değerlendirmek üzere web tabanlı bir izleme sistemi 
kurulmuştur. 
 

 
 
İzleme sistemi 7 ana başlıktan oluşmakta olup; tüm kurumların çölleşme ile 
mücadele kapsamında yapmış oldukları çalışmaları derleyerek gerekli yerlere 
raporlanmasını sağlamaktadır. (http://cmusep.cem.gov.tr/) 

 Kamuoyu Oluşturma, Bilinçlendirme ve Eğitim 
 Ulusal ve Uluslararası Eşgüdüm ve İşbirliği 
 Politik Çerçeve 
 Bilim ve Teknoloji, İzleme ve Değerlendirme 
 Kapasite Geliştirme 
 Finansman 
 Sürdürülebilir Arazi Yönetim 
 Projeler 
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Tür Koruma Eylem Planları 
Burak TATAR, Adem AĞIR, aagir@ormansu.gov.tr, btatar@ormansu.gov.tr, 
DKMP 

Ülkemizin biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki en önemli kuruluşlardan biri 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır. Bakanlığımızın koruma çalışmaları alan 
koruma ve tür koruma olarak öncelik kazanmaktadır. Nesli tehlike altında olan 
türlerin desteklenmesi için yapılan tür eylem planları, ekolojik restorasyonun da 
aslında önemli bir parçasıdır.  Yaptığımız çalışmalar, ekosistemin sağlıklı haline 
geliştirilmesinde türlerle ilgili yapılacak çalışmaları içermektedir. 

Bu sorumluluk kapsamında Bakanlığımızca “Tür Eylem Planı” projelerinin 
yapılması gerekli görülmüş ve 2023 yılına kadar 100 tür eylem planı hazırlanması 
hedeflenmiştir.  Bu hedef kapsamında 2013 yılından itibaren  her yıl 10 ilde 10 
adet Tür Eylem Planı hazırlanmasına karar verilmiştir. 

Tür Koruma Eylem Planı, türün doğal yaşama alanında, popülasyonunun 
sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının sağlanmasına yönelik olarak, türün besin 
tercihini, ekolojik ve biyolojik ihtiyaçlarını, koruma ve avlama ilkelerini, 
oluşturulan koruma alanının yönetimini, alandaki yerel insan faaliyetlerinin 
ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlarını içerir. 

Ülkemizde hazırlanan Tür Eylem Planlarında birlikteliği sağlamak amacıyla, Tür 
Eylem Planı Hazırlama Rehberi oluşturulmuştur.  Hazırlanan tüm eylem planı 
temelde bu rehberdeki ilkeler göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. 

Bir tür eylem planı türün mevcut durumunu tanımlar, gelecekte türü nasıl görmek 
istediğimizi ortaya koyar ve ikisi arasındaki  yolu tarif eder. Bu nedenle  bir tür 
eylem planını özenle ve titizlikle hazırlamak çok önemlidir. 

İyi bir tür eylem planı için türün yaşam döngüsü ve yaşamının değişik 
evrelerindeki habitat tercihleri ile bu dönemdeki insan faaliyetleri ve bunların tür 
üzerine olan/olabilecek etkileri iyi bilinmeli ve değerlendirilmelidir. 

Unutulmaması gereken şudur ki; bir eylem planı ne kadar iyi hazırlanmış olursa 
olsun, uygulanmadığı takdirde hiçbir değeri yoktur. 

Tür Koruma Eylem Planlarında; popülasyon dinamiklerinin kayıtlarının 
tutulması, popülasyonları zayıf olan türlerin kendi habitatlarında yeniden 
kuvvetlendirilmesi, kritik tehlike altındaki türlerin gerekirse in vitro korunması, 
toplanan verilerin Ulusal Biyoçeşitlilik Veritabanı’nın aktarılması, uzman 
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Tür Koruma Eylem Planları 
Burak TATAR, Adem AĞIR, aagir@ormansu.gov.tr, btatar@ormansu.gov.tr, 
DKMP 
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grupların veya kişilerin uygulamaya katılımı, kamuoyu bilincinin artırılması gibi 
hedeflerimiz vardır. 

Ülkemizde türlerin durumu ile ilgili olarak pek çok bilimsel çalışma yapılmakta 
ve her yıl yeni pek çok tür literatüre eklenmektedir. Ülkemizin bitki çeşitliliği ve 
bitkilerdeki endemizm oranı eşsiz olduğu gibi endemizm oranı diğer taksonlarda 
da yüksektir. 141 sürüngen ve amfibi türünden 16 endemik/ 10 tehdit altındadır. 
Kuşlardan Türkiye’ye endemik tür olmamakla birlikte, memelilerden 5 tür, 32 
alttür, sürüngenlerden 16 tür ve/veya alttür, tatlı su balıklarından 70 tür/alttür 
endemiktir.  

2013 yılında yapılan  tür eylem planları 

Adana: Saz Kedisi (Felis chaus) 
Afyonkarahisar :Piyan, Eber Sarısı (Thermopsis turcica)  
Eskişehir : Sığır Kuyruğu Bitkisi (Verbascum eskisehirensis) 
Kahramanmaraş :Kaya Sümbülü (Hyacinthus orientalis subsp. Chionophilus) 
Diyarbakır: Kabamayasıl bitkisi (Ajuga xylorrhiza) 
Malatya :Peşmen Nevruzu (Iris peshmeniana), Yer Sasalı (Ornithogalum 
malatyanum) ve 
Malatya Kantaronu (Hypericum malatyanum) 
Rize: Deniz  Alası (Karadeniz alabalığı) (Salmo trutta) 
Trabzon: Dağ Horozu (Tetrao mlokosiewiczi) 
Edirne:Avrupa Kırmızı  Orman Karıncası (Formica pratensis) 
Antalya: Alageyik (Dama dama) 
 
2014 yılında yapılan tür eylem planları 

Ankara: Beypazarı geveni (Astragalus beypazaricus) 
İzmir: Ak zambak (Lilium candidum)  
Konya:Siraz balığı (Capoeta mauricii) 
Muğla: Akdeniz foku (Monachus monachus) 
Siirt: Siirt adaçayı (Salvia siirtica) 
Şanlıurfa: Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) 
Van: Van kertenkelesi (Darevskia sapphirina) 
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Baraj Göl Aynası (Göl Alanında) Altında Kalacak Bitki 
Türlerinin Tespiti Projesi 
Ergül TERZİOĞLU, İzleme ve Değerlendirme Şb. Md. V. 

Proje DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programında yer alan baraj göl 
alanlarında  proje çalışmaları yürütülmektedir. Projenin 2013-2015( 3 yıl) 
yürütülmektedir.Proje; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’nün 10.04.2012 tarihinde imzaladıkları 
ortak protokol gereğince hazırlanmıştır. 

Protokol tarafları arasında yapılacak çalışmalarda tarafları arasında işbirliği ve 
koordinasyondan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 
sorumludur. Orman Genel Müdürlüğü, projede tespiti yapılan özellikli bitki 
türlerinin uygun alanlara taşınması/nakledilmesi, üretilerek çoğaltılması ve 
uygun habitatlara dikiminin gerçekleştirilmesinden sorumludur.  Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü 2013, 2014 ve 2015 yılında yapılacak barajlardaki 
mevcut durum ile ilgili bilgileri temin edilmesinden yükümlüdür. Doğa  
Koruma ve Milli  Parklar Genel Müdürlüğü -Baraj göl aynası altında kalacak olan 
özellikli bitki türlerinin tespiti, taşınabilecek/ nakledilecek olanların 
belirlenmesi,Taşınabilecek olanlar için uygun habitatların tespit edilmesi, 
taşınmalarına ilişkin uygun metodların ortaya konulması Üretimi 
yapılabilecek olan özellikli bitkilerin üretim metodlarının ortaya konulması 
Üretimi sağlanılan özellikli bitkilerin dikimi gerçekleştirilecek uygun 
habitatların belirlenmesi, Taşıma /nakil ve üretim dikim maliyetinin ortaya 
konulması Yeni habitatlarında özellikli bitkilerin izlenmesinden 
sorumludur.  

Projenin amacı; barajın göl aynası altında kalacak  floranın tespiti, Özellikli 
bitkilerin tespiti, taşınması/ nakli yapılacak olan, üretimi yapılarak dikimi 
sağlanılacak olan özellikli bitkilerin için uygun habitatın  belirlenmesi, taşıma ve 
üretim için uygun metodların ve maliyet cetvelinin oluşturulması, özellikli 
bitkilerin ex-situ korumasının sağlanması ve yeni habitatında özellikli bitkilerin  
proje kapsamında hazırlanan izleme planı dahilinde izlenmesidir. 
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Baraj Göl Aynası (Göl Alanında) Altında Kalacak Bitki 
Türlerinin Tespiti Projesi 
Ergül TERZİOĞLU, İzleme ve Değerlendirme Şb. Md. V. 

Proje DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programında yer alan baraj göl 
alanlarında  proje çalışmaları yürütülmektedir. Projenin 2013-2015( 3 yıl) 
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sorumludur. Orman Genel Müdürlüğü, projede tespiti yapılan özellikli bitki 
türlerinin uygun alanlara taşınması/nakledilmesi, üretilerek çoğaltılması ve 
uygun habitatlara dikiminin gerçekleştirilmesinden sorumludur.  Devlet Su 
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yapılabilecek olan özellikli bitkilerin üretim metodlarının ortaya konulması 
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2013 yılı Proje alanları 

2013 yılında yürütülen proje faaliyetleri sonucunda; 8 baraj alanında proje 
kapsamında tespit edilen toplam tür sayısı 1770 olup bunlardan 26 tanesi özellikli 
bitkiler olarak belirlenmiştir. 

2013 yılı Proje alanları 

 

2014 yılı Proje alanları 

2014 yılında yürütülen proje faaliyetleri sonucunda; toplam 776 bitki türü 
tespit edilmiş ve bunların 23 tanesinin özellikli bitki türü olarak belirlenmiştir. 
Karareis, Rahmanlar ve Girme Barajlarında çalışmalar 2014 yılında başlamış 
olup 2015 yılı sonunda tamamlanacaktır. 

No Barajın adı  İli/ Bölge Md. 

1  Başköy  Erzurum/13. Bölge Md.  

2  Pazaryolu  Erzurum/13. Bölge Md.  

3  Büyük Karaçay  Hatay/7. Bölge Md.  

4  Kirazlıköprü  Bartın/10. Bölge Md.  

5  Pamukluk  Mersin/7. Bölge Md.  

6  Hamzabey  Elazığ/15. Bölge Md.  

7  Morgedik  Van/14. Bölge Md.  

8  Kars  Kars/13. Bölge Md.  

No Barajın adı  İli/ Bölge Md. 

1 Gökçeler Antalya/6. Bölge Md. 

2 Artvin Artvin/12. Bölge 

3 Karareis* İzmir/4. Bölge Md. 

4 Rahmanlar* İzmir/4. Bölge Md. 

5 Girme* Muğla/4. Bölge Md. 

6 Sorgun Mersin/7. Bölge Md. 

7 Arsuz-Gönençay Hatay/7. Bölge Md. 

8 Geben Kahramanmaraş/15. Bölge Md. 
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2015 yılı Proje alanları 

 

2015 yılı  sonunda proje çalışmaları 9 baraj alanında tamamlanacaktır.Baraj 
alanlarında elde edilen veriler Nuh’un Gemisi Veri Tabanına girişleri 
sağlanmaktadır. 

  

No Barajın adı  İli/ Bölge Md. 

1 Aydınca  Amasya/11. Bölge Md.  

2 Aşağıçavuş  Çanakkale/3. Bölge Md.  

3 Çay  Afyon/ 5. Bölge Md.  

4 Gölecik  Bursa/2. Bölge Md.  

5 Büyük Kumla  Bursa/2. Bölge Md.  

6 Karadere  Yalova/2. Bölge Md.  

7 Rahmanlar*  İzmir/4. Bölge Md.  

8 Karareis*  İzmir/4. Bölge Md.  

9 Girme*  Muğla/4. Bölge Md.  
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Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi 
Ergül TERZİOĞLU, İzleme ve Değerlendirme Şb. Md. V. 

Biyolojik Çeşitliliği izleme faaliyetleri üç aşamada yürütülmektedir. Bunlar;     
Tür / Popülasyon düzeyinde izleme, Habitat/ Ekosistem düzeyinde izleme ve  
Bölgesel düzeyde izleme'dir. Her bir izlemeye konu tür ve habitat için izleme 
planı oluşturulmaktadır. 

Proje çalışmaları kapsamında; 
 
Tür/Popülasyon düzeyinde izleme (1-Damarlı ( Vasküler) Bitkilerin 
İzlenmesi) 

IUCN Kırmızı liste kategorisinde yer alanların yayılışları nokta ve/veya poligon 
olarak veriler belirlenerek IUCN kırmızı liste( tehlike) kategorisinde değişim 
olup olmadığı izlenecektir. İzlemeye konu olan gösterge türler ve/veya 
bulunduğu habitata yönelik tehditler belirlenecektir. Özellikle endemik 
bitkilerden IUCN tehlike kategorisine göre nesli tehlike altında olan (CR 
kategorisindeki) lokal endemik bitkilerin birey ve popülasyon düzeyinde 
koordinatları belirlenecektir.Lokal endemik ve IUCN Tehlike kategorisi CR 
olan bitkiler EUNIS habitat tipleri sayısal altlığı kullanılarak çalışma alanı içinde 
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yürütülecektir. 
 
 
 
 

165 
 

Habitat/Ekosistem düzeyinde İzleme 

(Gösterge türlerce zengin habitatlar) 

İzlemeye konu olan türlerin yoğun bulunduğu habitatların yerleri belirlenecek 
haritaları oluşturulacaktır. Bu alanlar gösterge türlerce zengin koruma 
öncelikli ve izlemeye konu habitatlar (hassas, izleme göstergesi olarak 
belirlenen habitatlar)olarak izlemeye alınacaktır. 

(Özellikli Bitki Toplumları ) 

Çalışma alanında yayılış gösteren özellikli bitki toplumları (endemik bitki 
birlikleri/asosyasyon enklavlar, subasar ormanları, zengin jeofit bitki 
alanları, özellikli sulak alanlar, turbalıklar, yüzen adalar v.s. gibi) 
belirlenecektir. Özellikli bitki toplumları haritası (endemik bitki 
birlikleri/asosyasyon, anklavlar, subasar ormanları zengin jeofit bitki alanları v.s. 
gibi özellikleri içeren detaylı tematik alan haritası) oluşturulacaktır. 

(Özellikli yaban hayvanı alanları) 

Çalışma alanında yayılış gösteren gösterge , nesli tehlike altındaki, bayrak 
veya anahtar tür niteliğindeki özellikli yaban hayvanlarının (omurgalı türler 
başta olmak üzere kelebek veya yusufçuk gibi böcek türleri v.s.) barındığı alanlar 
saptanacaktır.Özellikli yaban hayvanı alanları haritası oluşturulacaktır. 
 
Bölgesel Düzeyde İzleme 

Tüm çalışma alanı ölçeğinde ve alansal istatistiki değerlendirmelerle izleme 
gerçekleştirilmektedir. Alansal istatistik programı kullanılacaktır. İzlemede 
bölgesel göstergeler ve çeşitlilik indeksleri yararlanılacaktır. 
 
İzleme Sonuç ve Çıktıları 

Proje çalışması tamamlanan 25 ilde elde edilen  verilere göre; 

Flora 

Mevcutta 11.707 bitki tür ve tür altı takson ve bunların 3.649 endemik türler 
olduğu bilinmektedir. 

Proje sonucuna göre yaklaşık olarak ; 6000 üzerinde bitki türü ve tür altı takson 
40.004 noktada 9588 tür ve tür altı takson( Arazi ve literatür)43 lokal endemik 
tür  belirlenmiştir. 
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Fauna 

76.361 noktada 1550 fauna türü ve tür altı takon(arazi ve literatür) yaklaşık olarak 
belirlenmiştir. 

Sürüngenler ve Çift yaşamlılar  

Mevcutta 141 tanımlanmış tür, bunların 16 türü endemik ve 14 türü ise nesli 
tehlike altındaki türlerin olduğu  bilinmektedir. 

Proje sonucuna göre yaklaşık olarak;  660 noktada 105 sürüngen, 181 noktada 24 
çift yaşamlı tür ve tür altı takson  22 sürüngen ve 5 çift yaşamlı tür kaydı endemik 
olarak belirlenmiştir.  

Kuşlar 

Mevcutta 460 tanımlanmış tür, bunların 17 kuş türü nadir ve tehlike altındaki 
türlerin olduğu bilinmektedir. 

Proje sonucuna göre yaklaşık olarak;    5768 noktada 431 kuş türü ve tür altı 
takson belirlenmiştir.  

Memeliler 

Mevcutta 161 tür, bunların 37 türü endemik ve 23 türü ise nesli tehlike altındaki 
türlerin olduğu bilinmektedir. 

Proje sonucuna göre yaklaşık olarak; 1302 noktada 140 türü ve tür altı takson, 4 
endemik tür  belirlenmiştir. 

İçsu Balıkları 

Mevcutta 236 tür, bunların 70 türü endemik türün olduğu bilinmektedir. 

Proje sonucuna göre yaklaşık olarak; 222 türü ve tür altı takson belirlenmiştir.  

  

167 
 

“Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi”    
(2000-2008) 
Erdoğan Ertürk, eerturk@ormansu.gov.tr, DKMP 

Küresel Çevre Fonu (GEF) ile Dünya Bankası tarafından finansal olarak 
desteklenen ve mülga Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ağustos 2000 tarihinden itibaren 
yürütülen “Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa Kaynak Yönetimi Projesi” 2008 yılının 
Ekim ayında sona ermiştir. 
 
Proje Ortakları ve Bütçesi 

1) Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

Orman Genel Müdürlüğü 

2) Kültür ve Turizm  Bakanlığı  

GEF Katkısı  :   8.2  Milyon ABD Doları 

T.C. Katkısı  :   3.3  Milyon ABD Doları 

        TOPLAM : 11.5  Milyon ABD Doları 
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Projenin Amaçları 

Seçilen dört proje sahasındaki doğal kaynaklar ve korunan alanlar için etkili, 
sektörler arası ve katılımcı planlanma ve sürdürülebilir yönetim tesis etmek ve  
bu çalışmaların Türkiye genelinde belirlenecek olan öncelikli koruma alanlarına 
yaygınlaştırılması için ulusal düzeyde kapasite geliştirmek. 

Proje Alanları 

Türkiye’nin dört önemli biyo-coğrafik bölgesini temsil eden ve  biyolojik 
çeşitlilik açısından ulusal ve uluslar arası zenginliğe sahip  dört pilot saha proje 
alanı olarak seçilmiştir. 
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Proje Çıktıları 

 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı Sistemi (www.nuhungemisi.gov.tr) 
 Türkiye’deki Korunan Alanların Hızlı Değerlendirmesi ve 

Önceliklendirilmesi (RAPPAM) 
 Dört Proje Sahasına Ait Katılımcı Korunan Alan Yönetim Planları 
 Taslak Biyolojik ve Doğa Koruma Yasası 
 İğneada, Camili and Sultan Sazlığı Ziyaretçi Merkezleri ve Diğer Alt Yapı 

Tesisleri 
 İç Ege  Bölgesi Boşluk Analizi 
 Yeni Orman Amenajman Yönetmeliği ve Teknik Şartnameleri 
 Biyolojik Çeşitlilik İçeren İğneada, Camili ve Köprülü Kanyon Orman 

Amenajman Planları 
 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Bilinçlendirme Stratejisi ve Eylem Planı 
 Biyolojik Çeşitlilik İle İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) 

Kapasitelerinin Artırılması İçin Strateji ve Eylem Planı 
 Köprülü Kanyon Milli Parkı  Kültürel Kaynak Yönetim Planı 
 Türkiye’de Korunan Alanlar ve Çevresinde Sürdürülebilir Turizm Gelişim 

Stratejisi 
 Yaygınlaştırma Alanları Çalışmaları  

Proje kapsamında aşağıdaki yaygınlaştırma alanlarında eğitim, 
bilinçlendirme, hızlı ekolojik ve sosyo-ekonomik değerlendirme ve kapasite 
güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. 
Acarlar Longozu (Sakarya), Akgöl Tabiatı Koruma Alanı (Konya), Amanos 
Dağları (Hatay), Karagöl Tabiat Parkı (Borçka-Artvin), Kovada Gölü Milli 
Parkı (Isparta), Küre Dağları Milli Parkı (Bartın- Kastamonu), Sarıkum 
Tabiatı Koruma Alanı (Sinop), Tuzla Gölü (Kayseri), Yazılı Kanyon Tabiat 
Parkı (Isparta) 

 Korunan Alan İçerisinde ve Civarında Yaşayan Yöre Halkı Tarafından 
Gerçekleştirilen 150 adet  “Küçük Hibe Programı Projesi” 
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Yayınlar 

 “Korunan Alan Planlaması ve Yönetimi” Rehber Kitabı 
 “Türkiye’ de Korunan Alanlar Planlaması” Rehber Kitapçığı 
 “Korunan Alan Yönetiminde Eğitim” Rehber Kitabı 
 “Türkiye’de Korunan Alanlar ve Çevresinde Sürdürülebilir Turizm Gelişim 

Stratejisi” Rehber Kitabı 
 “Türkiye’de Korunan Alan Yönetiminde IUCN Kategori Sistemi” Rehber 

Kitapçığı 
 “Korunan Alan Yönetiminin Hızlı Değerlendirilmesi ve Önceliklendirmesi” 

Rehber Kitapçığı 
 “Biyolojik Çeşitlilik İle İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitelerinin 

Artırılması Stratejisi ve Eylem Planı” Rehber Kitapçığı 
 “Küçük Hibe Programı” (DVD) 
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Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi 
Hüsniye KILINÇARSLAN, Dr. Burçak KOCUKLU, Ayşe BOZDAĞ, Seda 
ERDOĞAN, Elif SAKALLI, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 
Biyolojik Çeşitlilik Daire Başkanlğ, Biyoteknoloji Şube Müdürlüğü, 
biyokacakcilik@ormansu.gov.tr 

Biyokaçakçılık basit şekliyle doğadan biyolojik/genetik kaynakların yetkili 
makamların izni olmadan toplanması ve yurt dışına çıkartılması olarak ifade 
edilebilir. Teknik tanımı ise genetik kaynakların ve geleneksel bilginin yasal 
olmayan yollardan elde edilerek ticarileştirilmesi ve sağlanan faydaların adil 
olmayan bir şekilde tahsisidir. 

Biyokaçakçılık hem biyolojik çeşitliliğin tahribatı hem de ülke için ekonomik 
kayıpla sonuçlanmaktadır.  

Biyokaçakçılık kaçakçılığa maruz kalan türün doğadaki birey sayısının 
azalmasına, popülasyonlarının daralarak kaybolmasına, giderek bazı türlerin yok 
olmasına, böylece ekosistemin bileşenlerinin etkilenerek dengesinin bozulmasına 
ve ekosistem tahribatına yol açarak biyolojik çeşitliliğin tahribi ile 
sonuçlanmaktadır.  

Biyokaçakçılığın diğer bir sonucu ise ekonomik kayıptır. Türlerin doğrudan 
kullanım amacıyla ticaretinden kaynaklanan ekonomik kayıptan daha vahim 
olanı, gelişen biyoteknoloji ile birlikte biyolojik kaynaklara dayalı ürünlerin, 
genlerin, genomların ve biyolojik süreçlerin patentlenebilir duruma gelmesi 
nedeniyle biyolojik kaynaklarımız üzerindeki hükümranlık haklarımızın ihlal 
edilmesinden doğan ölçülemez boyuttaki ekonomik kayıptır.  

“Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 1992 yılında yürürlüğe girmesinden önce 
genetik kaynaklara insanlığın ortak mirası olarak bakılmış, dolayısıyla genetik 
kaynaklara ve geleneksel bilgiye erişim tüm insanlar için serbest kabul edilmiştir. 
Ancak, 18. yy itibariyle sistematik bir keşif başlamış, başta gıda, ilaç, kozmetik 
gibi sanayi kuruluşları olmak üzere çeşitli kuruluş ve kişiler genetik kaynakları 
ve bağlantılı geleneksel bilgileri tek yönlü olarak almaya ve fayda elde etmeye 
başlamışlardır. Zaman içerisinde, yararlar üzerindeki tekelleşmeye karşı artan 
kaygı, genetik kaynakların orijini olan ülkelerce kaynağa erişimde kısıtlama 
getirme ihtiyacı doğurmuştur. Böylece genetik kaynaklara erişim ve yarar 
paylaşımının düzenlenmesi için uluslararası bir rejimin müzakereleri başlamıştır. 
Bu süreç ilk etapta Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, daha sonra da Genetik 
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Kaynaklara Erişim ve Yarar Paylaşımı Hakkında Nagoya Protokolü ile 
sonuçlanmıştır.”2  

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 3üncü maddesine göre “Ülkeler kendi 
kaynaklarını çevre politikaları doğrultusunda kullanma egemen hakkına 
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kaynaklara erişimi düzenleme yetkisi vermektedir. 
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Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi başlatılmıştır. Proje süresi 3 yıldır. Proje iç 
kaynaklarla yürütülmekte olup, proje bütçesi yaklaşık 1.500.000 TL’dir. 

Projenin üç temel hedefi bulunmaktadır: 

 Koruma, kontrol ve denetimde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi 
 Yasal ve kurumsal düzenlemelerin güçlendirilmesi 
 Halkın bilinç düzeyinin artırılması 

Projenin “kapasite geliştirme” bileşeni kapsamında biyokaçakçılığın tespit ve 
takibinde Bakanlığın taşra teşkilatı tarafından ihtiyaç duyulan ekipman tedarik 
edilmiştir. Proje kapsamında eğitim çalışmalarını yürütecek taşra personeline 
eğitim düzenlenmiştir. Uygulayıcılara ve kolluk kuvvetlerine yönelik olarak 
“Biyokaçakçılıkla Mücadele Rehberi” ve “Uygulayıcı Eğitim Filmi” hazırlanarak 
dağıtılmıştır. Rehber ve eğitim filminde nelerin, neden biyokaçakçılığa maruz 
kalabileceği, nereden, ne zaman ve nasıl kaçırılabileceği; biyokaçakçılığın nasıl 
tespit edileceği ve yaptırımların nasıl uygulanarak takip edileceği anlatılmıştır.  

Yasal ve kurumsal düzenlemelerin güçlendirilmesi kapsamında ilk olarak para 
cezalarının tebligatının kolaylaştırılması amacıyla 6 dilde tutanak (Almanca, 
İngilizce, Fransızca, Arapça, Japonca, Rusça) hazırlanmıştır.  

Biyokaçakçılıkla mücadeleye yönelik mevzuatın, kurumsal düzenlemelerin, 
tespit, kontrol, bilgilendirme ve bilinçlendirme mekanizmalarının gözden 
geçirilerek ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla “Biyokaçakçılıkla Mücadele 
Çalıştayı” düzenlenmiştir. Söz konusu önerilerden yola çıkılarak 

                                                 
2 www.icimod.org/abs The International Centre for Integrated Mountain Development 
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“Biyokaçakçılıkla Mücadele Eylem Planı” hazırlanmıştır. Eylem planı üç temel 
hedefe yönelik 30 eylemden oluşmaktadır: 

Hedef 1: Biyokaçakçılıkla mücadeleye yönelik yasal ve kurumsal sistemin 
oluşturulması 

Hedef 2: Biyokaçakçılığın tespitine yönelik teknik ihtiyaçların karşılanması 

Hedef 3: Biyokaçakçılık konusunda farkındalık sağlanması 

Projenin yasal ve kurumsal düzenlemeler bileşeni kapsamında ayrıca 
biyokaçakçılık vakalarının takibini kolaylaştırmak amacıyla “Biyokaçakçılıkla 
Mücadele Bilgi Sistemi” kurulmuştur. 

Projenin üçüncü bileşeni olan “halkın bilinçlendirilmesi” faaliyetleri için 
öncelikle ortak bir algı oluşturulması amacıyla bir logo tasarımı yapılmıştır. 
Logoda en çok biyokaçakçılığa maruz kalan türler bir kelebeğin kanatlarında 
sembolize edilmiş ve kelebeğin gövdesini oluşturan DNA sarmalı ile genetik 
kaynak değeri vurgulanmıştır. Projenin tüm faaliyetlerinde bu logo ile birlikte 
“doğada bırak” sloganı kullanılmıştır.  

Projenin üçüncü bileşeni kapsamında ikinci adım olarak hedef kitleler, hedef 
kitlelere yönelik mesajlar ve iletişim yöntemleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda 
halkın ve yabancı ziyaretçilerin bilgilendirilmesi için ayrı ayrı basılı ve görsel 
bilinçlendirme materyalleri hazırlanmıştır. Bu materyallerden birisi de ilköğretim 
öğrencilerine yönelik hazırlanan animasyon çizgi filmdir. Projenin ikinci yılında 
41 ilde çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüştür. Söz konusu 
faaliyetler projenin üçüncü yılında 81 ilin tamamına yaygınlaştırılmıştır. 
Biyokaçakçılık vaka ihbarlarında ve vakaların tespit edildiği illerin sayısında 
görülen artış, bilinçlendirme faaliyetlerinin amacına ulaştığını göstermektedir.    

Proje, 15 Bölge Müdürlüğü ve bağlı 81 İl Şube Müdürlüğünde görevli 100’ün 
üzerinde personelin özverili çalışmaları ile devam etmektedir.  
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Türkiye’nin ilk Yaban Hayatı Koridoru 
KuzeyDoğa Derneği, www.kuzeydoga.org.tr, bilgi@kuzeydoga.org.tr 

KuzeyDoğa Derneği, 2003 yılında Dr. Çağan H. Şekercioğlu’nun başlattığı Kars-
Iğdır Biyoçeşitlilik Projesi’nin bir sonucu olarak Ocak 2008’de Kars’ta kurulmuş, 
bilimsel araştırma odaklı, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 
Derneğin ufku “canl nesillerinin tükenişinin durduğu ve doğal döngülerin 
çöküşünün engellendiği, insanlarn doğann korunmasndan en az yaban hayat 
kadar fayda sağladklar bir dünya modeli”ne katkıda bulunmaktır. 

KuzeyDoğa, bilimsel araştırma, eğitim ve kapasite geliştirme, toplum tabanlı 
doğa koruma, yaban hayatı izleme ve eko-turizm gibi yerel kalkınma 
girişimlerinin geliştirilmesi yoluyla doğa korumada yerel halk ve özel sektörün 
katkısını artırmayı amaçlar Faaliyetlerin büyük bölümü Kuzey Doğu Anadolu’da 
önemli biyoçeşitlilik alanlarının toplum tabanlı korunması ve araştırma temelli 
izleme çalışmalarına odaklanır.  

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, dünyanın 34 küresel biyoçeşitlilik sıcak 
noktasından ikisi olan Kafkaslar ve Anadolu-İran  kesişiminde yer almaktadır. ve 
yüksek sayıda küresel düzeyde önemli bitki alanı (11), kuş alanı (13) ve önemli 
biyoçeşitlilik alanı (22) içermektedir. KuzeyDoğa, uzmanları tarafından bölgede 
yürütülen uzun dönemli yaban hayatı izleme çalışmalarına dayanarak, 2011 
yılında T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğiyle ve, peyzaj koruma 
yaklaşımı ile, Türkiye’nin ilk Yaban Hayatı Koridoru’nun kurulması girişiminde 
bulunmuştur. Yaban Hayatı Koridoru projesi ve Yaban Hayatı İzleme Programı, 
Orman ve Su işleri Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde, Boğaziçi 
Üniversitesi tarafından KuzeyDoğa Derneği işbirliği ile yürütülen Bozayı İzleme 
Projesi katkılarıyla gerçekleşmiştir. Projenin amacı, “Sarıkamış (Kars)’tan 
başlayan, Erzurum, Ardahan ve Artvin illerinden geçerek Posof’a ulaşan 
güzergahta ağaçlandırma yoluyla parçalı orman alanları arasındaki 
bağlantıları oluşturmak; Kuzey Anadolu ormanlarından kopmuş 
durumdaki Sarıkamış Ormanları-Allahuekber Dağları Milli Parkı’ndaki 
bozayı, kurt, vaşak gibi büyük memelilerin izlenmesi ve yaban hayatı-insan 
çatışmasının azaltılması ile bu nüfusun bu ormanlara ve Karagöl-Sahara 
Milli Parkı ve Gürcistan sınırlarındaki Borjomi Milli Parkı’na bağlanarak 
daha geniş nüfuslara erişiminin sağlanması; bu bölgedeki arazi bozunumu 
ve erozyonun önlenmesi”dir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
tarafıundan Koruma Ormanı statüsü verilen Türkiye’nin ilk Yaban Hayatı 
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Koridoru, 2/3’ü halihazırda orman olan ve kalan 1/3’ü de ağaçlandırma 
kapsamında toplam 23.533 hektar alanı kapsamaktadır ve planlanan etkinliklerin 
gerçekleşmesiyle bölgedeki korunan alan miktarı iki katına yükselecektir. 
Bununla birlikte, Yaban Hayatı Koridoru ve İzleme Programı kapsamında, tüm 
Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki kuş ve büyük memelilerin izlenmesi ve toplum 
tabanlı eko-turizmin tanıtım ve yaygınlaştırılması faaliyetleri de yürütülmektedir. 
Yaban Hayatı Koridoru Projesi, Biyolojik Çeşitlilk Sözleşmesi (CBD) ve BM 
Çölleşmeyle Mücade Sözleşmesi (UNCCD) başta olmak üzere çeşitli ulusal, 
uluslararası ve bölgesel sözleşme ve hedeflere katkıda bulunmaktadır.  
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Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanları Çalışmaları 
Adem AĞIR, Mahmut AKAN, mah_akan@hotmail.com, aagir@ormansu.gov.tr, 

DKMP 

Deniz Kaplumbağaları, 115 milyon yıldır yerkürede yaşamakta  ve son  40-50  
yıllık zaman zarfında aşağıda belirtilen faaliyetler sonucu nesilleri önemli ölçüde 
tehlike altına girmiştir.  

Çevre  kirliliği, 

-Yuvalama  kumsallarının turizm ve  ikinci  konut amaçlı  kullanımı 

-Kumsallardan kum  alımı. 
 

 
Dünya üzerinde 8  tür  deniz  kaplumbağası yaşamaktadır. 
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C.caretta

C agassizii

D. coriacea

C. mydas

L. kempi

N. depressus
L. olivacea

E. imbricata

Deniz kaplumbağalarının üremeleri 
 

Ortalama 70-180 kg ağırlıkta,90-100cm boyundadır. Çiftleşme dönemi Nisan ve 
Mayıs, Yumurtlama dönemleri ise Mayıs ve Eylül  aylarıdır. Dişi deniz 
kaplumbağaları bir yumurtlama mevsiminde 2 veya 3 kere yumurta 
bırakabilmektedir. Kuluçka dönemi iki aydır, yavrular gece ve sabahın erken 
saatlerinde yuvadan çıkarlar. Yavrular ortalama 5 cm’dir. Ay ışığı ve dalga sesi 
yardımıyla denize ulaşabilmektedirler. Deniz kaplumbağalarında eşeysel 
kromozom bulunmadığı için yuva sıcaklığı cinsiyeti tayin etmektedir. 

Yasal Mevzuat 

• Deniz Kaplumbağalar Ülkemizin de taraf olduğu uluslar arası 
sözleşmelerden Bern, Barselona ve CİTES Sözleşmeleri kapsamında Uluslar 
arası bazda,  

• -Kıyı kanunu 
• -Çevre kanunu 
• -Kara Avcılığı Kanunu 
• -Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Tebliği 
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• -Bakanlığımızın 2009/10 Sayılı Deniz Kaplumbağalarının Korunması 
Genelgesi 

Üniversiteler ve STK ile işbirliği halinde çalışmalar devam etmektedir. 

Koruma çalışmaları için 2009/10 Sayılı Deniz Kaplumbağalarının Korunması 
Konulu Genelge çıkarılmıştır. 

Deniz kaplumbağası alanlarına ilişkin Koruma-Kullanma Koşulları belirlenerek, 
bu alanlar Çevre Düzeni Planlarına işlenmiş ve Plan koşulları oluşturulmuştur.  

Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar sonucu 5 il sınırları içerisinde 143.7 km 
sahil şeridimizde (Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay) 21 adet önemli deniz 
kaplumbağaları yuvalama alanı belirlenmiştir 

 

 
2005 yılı Antalya’da “II. uluslararası Akdeniz deniz kaplumbağaları 
konferansı” 

-4 kez iki yılda bir olmak üzere Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, 

-2015 yılı Muğla Dalaman’da 35. Uluslararası Deniz Kaplumbağalarının 
Biyolojisi ve Korunması Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. 

Deniz kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezleri 

• Muğla İli Dalaman-Sarıgerme (DEKAMER),  
• Mersin İlinde 2 adet (Üniversite ve Davultepe)  
• Çanakkale’de (DEKUM), 
• İstanbul İlinde 2 adet (İstanbul Akvaryum ve Sea Life Akvaryum 
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Deniz kaplumbağalarına uydu cihazı takılması: 

Deniz Kaplumbağalarının beslenme ve kışlama alanlarının tespiti amacıyla;  

-2010 yılı içerisinde 2 adet, 

-2011 yılı içerisinde 7 adet,   

-2012 yılı içerisinde 5 adet 

-2015 yılı içerisinde 5 adet uydu cihazı takılarak denize gönderilmiştir.  

Deniz kaplumbağalarının  %3 civarının erginleşebildiği,  yaklaşık 1000 
yavrudan ancak 1 tanesinin 50 yaşlarına ulaşabildiği bu nedenle, 
koruyabilmek için denizdeki ve kumsallardaki zararlı faaliyetlerin 
önlenmesi gerekmektedir. 
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İklim Değişikliğinin Etkisinin Azaltılması ve Biyolojik 
Çeşitliliğin Korunması İçin Türkiye Sulak Alanlarının 
Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Projesi 

Şeref Hzl, DKMP 

Projenin amacı: Türkiye sulak alanlarının ekolojik ve sosyo ekonomik 
fonksiyonları ile gelecek kuşaklar için korunması. 

Projenin hedefi: Sulak alanların korunması ve 
farklı kullanımları için iklim değişikliğinin de 
etkileri göz önünde bulundurularak bir 
yaklaşım oluşturulmnası ve uygulanması. 

Proje Pilot Alanları:Yeniçağa Gölü (Bolu), 
Çeltik-Akgöl (Konya) 
 
Bileşen 1: Ulusal kapasite geliştirilmesi. 

Bu bileşenin çıktısı: “İklim değişikliği 
çerçevesinde ulusal ve yerel sulak alan 
yönetiminin güçlendirilmesi.”  

 

 

Yapılan Çalışmalar: 

• Çeşitli eğitim, çalıştay, seminer, saha çalışmaları ile iklim değişikliği 
çerçevesinde sulak alanların önemi ve turbalık alanlar konusunda kapasite 
geliştirildi. 

• Yurtdışı teknik ziyaretleri 

• Pilot alanlarda yerel eğitimler 

• İlkokul öğrencilerine eğitimler düzenlendi. Her iki alanda toplam 2.300 
öğrenci 
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Bileşen 2: İklim değişikliğinin azaltılması için model oluşturulması.    

Bu bileşenin beklenen çıktısı: “Turbalık alanların karbon stokları olarak 
sürdürülebilir yönetimi ile iklim değişikliğinin azaltılması için bir model sulak 
alan yönetimi oluşturulması.”  
 
Pilot Alan: Yeniçağa Gölü 

Yapılan Çalışmalar: 
1. Biyoçeşitlilik Araştırması (kuşlar, flora,  
2. Habitat Haritalaması, 
3. Torf Analizi Çalışması 
4. Su seviye ve kalite sistemleri 
5. Torf çıkarımı sosyo-ekonomik analizi 
6. Yerel halkda sulak alanlarla ilgili bilinç 

artışı 
7. Yeniçağa İlçesi kanalizasyon sistemi 

güçlendirilerek göle giden kirlilik önlendi, 
8. Gölü besleyen dereler temizlendi, 
9. Doğa koruma alanları belirlenerek koruma altına alındı, 
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Bileşen 3: İklim 
değişikliğine adaptasyon 
için model oluşturulması. 

Bu bileşenin beklenen çıktısı: 
“Sulan alanların iklim 
değişikliğine adaptasyonu 
için, sulak alanların 
korunması, rehabilitasyonunu 
ve ekolojik fonksiyonlarının 
sürüdürülmesini de kapsayan 
bir yönetim modeli oluşturulması.” 
 
Pilot Alan: Akgöl (Konya) 

Yapılan Çalışmalar: 
1. Alanın genel ve hidrolojik 

değerlendirmesi  
2. Turba ve toprak yapısı 

değerlendirmesi 
3. Restorasyon önlemlerinin 

belirlenmesi ve 
gerçekleştirilmesi  

4. Kuş ve bitki analizi 
 
Bileşen 4: Bilgi paylaşımı. 

Bu bileşenin beklenen çıktısı: “Proje 
kapsamında oluşturulan bilgi ve deneyimin 
ulusal düzeyde paylaşımı ve uygulanabilmesi 
için bir temel oluşturulması.” 
 
Yapılan Çalışmalar: 
1. Sulak alanlar ve iklim değişikliği 

konusunda hazırlanan 2 belgesel birçok TV 
kanalında yayınlandı 

2. Birçok ulusal ve yerel basında proje ile ilgili 
haber yayınlandı 
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3. Proje web sitesi ve basılı materyal ile proje tanıtımı yapıldı 
4. Proje Ulusal Sulak Alan Kongresinde ve bakanlık yerel teşkilatı eğitim 

programında yer aldı  
5. Pilot proje alanlarında ilköğretim öğrencileri arası sulak alanlar ve iklim 

değişikliği konusunda resim ve slogan yarışması yapılarak , toplam 2.300 
öğrenci bilinçlendirildi 

 

PROJENİN ÖNEMLİ SONUÇ VE ÇIKTILARI: 

1. Türkiye’de ilk kez bir sulak alanın karbon tutma potansiyeli hesaplandı.  
2. Turbalık alanların önemi, iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin sulak 

alanlar üzerine etkilerine ilişkin kapasite gelişimi sağlandı.  
3. Bir sulak alanın restorasyonu gerçekleştirildi 
4. Yıllık ortalama 15.000 ton CO2 nin salınımın önüne geçildi. 
 
AKGÖL (PROJE ÖNCESİ VE SONRASI DURUMU) 
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Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi 
Umut Adguzel, Ergül TERZİOĞLU, DKMP 

Proje Süresi:2013-2018 (6 YIL) 

Proje Amacı : 

1- Mevcut flora ve fauna taksonlarının literatür çalışmaları ile belirlenmesi 

2- Arazi çalışmaları ile flora, fauna habitat tipleri vb. ilgili verilerin derlenmesi 
ve mevcut flora ve fauna bilgilerinin üniversite, özel sektör ile işbirliği içinde 
güncellenmesi. 

3- Verilerin endemizm, IUCN, IUCN, BERN, CITES ve diğer önemli kriterlere 
göre gruplandırılması.  

4- Gösterge türlerin, habitatlarının ve ekosistemlerin izlenmesi. 

5- Taksonlar ve habitatlar üzerindeki tehditlerin ve bu tehditlerin kaldırılması için 
tavsiyelerin belirlenmesi.  

6- GIS verilerinin elde edilmesi ve koruma çalışmalrında fayda sağlayacak ilgili 
haritaların hazırlanması.  

7- Verilerin Nuh’un gemisi veri tabanına yüklenmesi. 
 

 
Şimdiye kadar 25 ilde çalışmalar tamamlanmış olup, 2018 yılı sonuna kadar 81 
ilde çalışmalar tamamlanacaktır. 
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Tamamlanan Devam eden 

Tekirdağ Isparta Samsun Bilecik 

Kırklareli Osmaniye Tokat Çorum 

Bursa Adana Trabzon Gümüşhane 

Yalova Nevşehir Rize Giresun 

Edirne Sivas Erzurum Artvin 

Aydın Düzce Ağrı Bitlis 

Burdur Ankara Van Protocol 

Uşak Karabük Konya**  Gaziantep* 

Sinop Tunceli Afyonkarahisar** Çanakkale* 

 
METHODOLOGY 

Envanter 
Damarlı Bitkiler (Arazi + Literatür) 
Memeliler (Arazi + Literatür) 
Kuşlar (Arazi + Literatür) 
Sürüngenler (Arazi + Literatür) 
Çiftyaşamlılar (Arazi + Literatür) 
İç Su Balıkları (Arazi + Literatür) 
Tohumsuz Bitkiler (Literatür) 
Omurgasız Hayvanlar (Literatür) 

İzleme 
Tür / Populasyon İzleme 
Ekosistem İzleme 
Bölgesel İzleme 
 

 
Beklenen Sonuçlar 

 Türler, habitatlar, korunan alanlar ve ekosistemler gibi biyolojik çeşitlilik 
elementlerinin, ulusal koordinasyon ve standart yaklaşımlarla envanter ve izleme 
çalışmalarının yapılması 

 Yeni, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan en çok tehdit altındaki türlerin, 
biyolojik çeşitlilik için tehditlerin, nesli tehlike altındaki türler ve habitatlar için 
gerekli tedbirlerin belirlenmesi 
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OUTPUTS OF PROJECT 

 

Sitta krueperi Anadolu                                                         
      Sıvacısı (endemic)                                               Kitaibelia vitifolia 

                    
 

Damarlı Bitkiler 
25 il için 6000’den fazla bitki taksonu tespit  
Koordinatlı kayıt::4386 
Endemik:1453 
Lokal endemik:43 (Tür ve alttür) 
Taksonların en çok görüldüğü iller:  
Sivas, Burdur, Ankara, Isparta, Erzurum 
 

Sürüngenler ve Çiftyaşar  
Proje öncesi çalışmalar: 141 tür, 
Endemik:16,Nesli tükenme tehlikesi altında 
:14 
Proje çalışmaları;  
Sürüngen:105, Çiftyaşar:24                                
Taksonların en çok görüldüğü iller:  
Sürüngen: Adana, Sinop, Bursa, Ağrı and 
Tekirdağ. 
Çiftyaşar: Sinop, Bursa and Kırklareli 

Kuşlar 
Proje öncesi çalışmalar: 460  tür 
Proje çalışmaları: 5768 kayıtlı veri ve 431 
kuş türü. 
Taksonların en çok görüldüğü iller:  
Samsun, Tekirdağ, Adana, Ankara and 
Erzurum.  

Memeliler  
Proje öncesi çalışmalar: 161 tür 
Proje çalışmaları: 140 takson, 1302 memeli 
kaydı. 
Taksonların en çok görüldüğü iller:  
Kırklareli, Adana, Tekirdağ, Rize ve Bursa. 
 

Balıklar 
Proje öncesi çalışmalar: 236, Endemik:70 
Proje çalışmaları: 222 
Taksonların en çok görüldüğü iller:  
Samsun and Bursa (54 species),Uşak, 
Kırklareli, Trabzon 
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Lider Çocuk Tarım Kampı 
Gamze YURTSEVEN, GTHB/EYYDB 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı kentleşme, nüfus artışı ve endüstrileşme 
gibi nedenlerle insan yaşamını tehdit etmeye başlayan çevre sorunlarına karşı 
duyarlı davranma ve çevre dostu yaşam sürdürme bilincine sahip olma 
zorunluluğu daha da önem kazanmıştır. Doğal, tarihi ve kültürel çevre;  bilinçsiz 
üretim ve tüketim alışkanlıkları, yanlış uygulamalarla hızla bozulmaktadır. Bu 
durumlar ilerleyen yıllarda bireyleri yaşamlarını tehdit eden büyük sorunlarla yüz 
yüze getirecektir. Bu nedenle her türlü eğitim olanaklarından yararlanarak 
geleceğimizin yapıtaşı çocuklarımızın doğal yaşam ortamları ve bu ortamların 
yok olmasının insan yaşamına etkileri, ekolojik tarım, bilinçli tüketim, endemik 
canlıların korunmasının önemi gibi bir çok tarımsal ve çevresel konularda 
bilgilendirmeler yapılmalıdır.  

İnsanların doğru ve güvenilir gıda ile beslenebilmek için günümüzde 
gösterdikleri özen ve itina, tarım sektörünün hayatımızdaki önemini bir kez daha 
vurgulamaktadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza doğa, çevre, tarım, 
küresel ısınma, gıda kaynakların ekonomik kullanımı, atık yönetimi, iklim 
değişikliği gibi konularında farkındalık kazandırmak, tarımsal  ürünlerin hangi 
ortamlarda yetiştirildiğini, tükettiğimiz ürünlerin hangi süreçlerden geçerek 
sofralarımıza geldiğini gezerek görerek öğrenmelerini sağlayabilmek, 
günümüzde modern hayatın getirdiği stresin sınırlarına sıkışan ve maalesef 
doğadan kopuk yetişen çocukları sıkıştıkları dört duvar arasında binalardan bir 
süreliğine de olsa çıkarabilmek ve doğa ile birlikte olmalarına fırsat tanımak 
amacı ile “Hayatın  merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk…” ilkesinden 
yola çıkarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar 
Dairesi Başkanlığı tarafından 2010 yılında Lider Çocuk Tarım Kampı Projesi 
uygulamaya geçirilmiştir.  

Başlangıçta sadece Başkanlığımızca uygulanması planlanan Çocuk Tarım Kampı 
projesinin 2014 yılından itibaren ülke genelinde yapılmasının yaralı olacağı 
düşünülerek Başkanlığımız koordinasyonunda 81 ilimizde İl Müdürlüklerinde de 
uygulanmaya başlamıştır. 2015 yılında ise Başkanlığımızca 01-04 Haziran 2015 
tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesinde bulunan 4. 
sınıf öğrencisi 20 çocukla, 72 ilimizde ise İl Müdürlükleri aracılığında yaklaşık 
2.000 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.  
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 Bilinçlendirilmesi ve  
 Farkındalık
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“Lider Çocuk Tarm Kamp” uygulaması kapsamında Başkanlığımızca bu yıl; 
Ankara Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Bilim Merkezince uygulanan “Küçük 
Bahçevanlar”, “Böcek Şenlik Okulu” ve “Yaşam Bilimleri Okulu”, Hacettepe 
Üniversitesi bünyesindeki “Güneş Evi ve Bahçesi” programları eğitimleri, 
Atatürk’ün evi,  Atatürk Orman Çiftliği (sera, müze ve sergi alanı ile süt ve meyve 
suyu fabrikası) ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müzesi gibi yerlere 
geziler düzenlenmiş, çocukların kendilerinin diktikleri 5 dekarlık alanda “Lider 
Çocuk Tarm Kamp Hatra Orman” oluşturulmuş olup, geleceğimizin yapıtaşı 
çocuklarımıza eğlenerek,  bizzat yaşayarak, doğayla iç içe olarak tarımı, tarladan 
sofraya gıda üretim teknolojilerini, doğru beslenme, bilinçli tüketici olma, iyi 
tarım, organik tarım ve gıda güvenilirliğini, etkinlik, deney, gezi ve gözlemlerle 
yaşadıkları çevreyi tanıtmak hedeflenmiştir.   
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Evlerden Evrene Çevre Bilinci Projesi 
Mehmet UÇAR, mucar@zeytinburnu.bel.tr, Zeytinburnu Belediyesi 

Ev kadınlarına çevre bilincini aşılamayı amaçlayan Zeytinburnu Belediyesi ve 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkiye’ye örnek olacak, “Evlerden Evrene Çevre 
Bilinci Projesi” ile evlerde çevre seferberliğini başlatarak kısa bir sürede 1500 ev 
kadınına ulaşmayı başardı. 

Verilen eğitimlerle kadınların geri dönüşüm ve çevre kirliliğinin sağlık 
üzerindeki etkileri konusunda bilgi sahibi olması ve davranış değiştirmesi 
hedeflenmiştir. Eğitimler iki aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada, çevre 
koordinatörleri tarafından 20 şer kişilik gruplar halinde okullar, bilgi evleri, 
kültür merkezi, camiler, dernekler vb yerlerde planlanmış olup, eğitimin ikinci 
aşaması ise 100’er kişilik gruplar halinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilmektedir. 

Kadınların üniversitede eğitim almalarının sağlanması yaşamlarına yansıyacak 
önemli ve olumlu bir değerdir. Projenin somut çıktıları ise;  çevre bilincinin 
geliştirilmesinin yanı sıra evlerden daha fazla geri dönüştürülebilir atık 
toplanması ve enerji sarfiyatının da azaltılması şeklinde olacaktır. Ayrıca atığın 
kaynağında ayrıştırılması ile geri dönüştürülebilen malzemenin kalitesi de 
artırılmış olacaktır.  

Kadınlar için sağlanacak sosyal ortam onların sosyal yönden de desteklenmesini 
sağlayacaktır. İlk aşamada;  gönüllü ev kadınlarından oluşan 30 kişilik ‘Çevre 
Koordinatörü’nün Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde 2 hafta süreyle uzman 
akademisyenler tarafından eğitici eğitimleri tamamlanmış olup, düzenli 
koordinasyon toplantıları gerçekleştirilerek isteklilik, motivasyon, kadın ve 
liderlik gibi konularda alanlarında uzman eğiticilerle eğitimleri pekiştirilmiştir. 

İkinci aşamada ise; Eğitimlere paralel olarak çevre koordinatörleriyle 
Belediyemizin Katı Atık Ayrıştırma Tesisi ile İBB Katı Atık Düzenli Depolama 
Sahası, Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi, Tıbbi Atık Yakma Tesisi ve Kompost 
ve Geri Kazanım Tesisleri ziyaret edilerek konu ile ilgili görsel öğretiler 
gerçekleştirilmiştir. 
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Toplumsal bir davranış değişimi hedeflendiğinde doğru hedef kitlenin seçilip 
eğitilmesi hedefe ulaşmak konusunda kolaylaştırıcı bir faktör olacaktır. 
Çocukların eğitimi son derece önemli olmakla birlikte bu eğitimin annelerin 
eğitimi sonucu elde edilecek bilinçle birleştirilmesi çevre farkındalığı konusunda 
atılacak oldukça önemli ve değerli bir adımdır. 

Çevre konusunda duyarlılığın en üst noktaya çıkarılması ve bunun toplumsal bir 
davranışa dönüştürülmesi için toplumun temelini oluşturan kadınların ve 
özellikle de annelerin rolü oldukça önemlidir. Bu projede amaçlanan unsurlardan 
birisi de kadının önemini ve misyonunu bir kez daha gözler önüne sermektir.  

Üçüncü aşamada; eğitici sertifikalarını alan çevre koordinatörleri tarafından 
ikişerli ekipler oluşturularak okullar, bilgi evleri, AKDEM, ZKSM, dernekler ve 
camilerde 20 kişilik gruplar halinde ev kadınlarına ulaşılarak eğitimler verildi. 
Eğitime katılan kadınlar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde ağırlanarak geri 
dönüşüm, enerji tasarrufu ve çevre bilinci konusunda eğitildi.  
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Ayrıca, projeyi renklendirecek ve ev kadınlarının sosyal yaşamını destekleyecek 
yarışmaların startı verilerek rekabet ortamı oluşturmaktan çok kadınlar arasındaki 
işbirliğini geliştirmek hedeflenmiştir. Yarışmalar farklı kategorilerde yapılacak 
olup dereceye girenlere ailesiyle birlikte gerçekleştireceği bir seyahat hediye 
edilecektir. Bu noktada amaç kadının öz güveninin ve aile içindeki konumunun 
bir kez daha altının çizilmesidir. Kadının ailesi için bir seyahat olanağı sağlaması 
statüsünü artırıcı bir faktör olacaktır.   

 

 

 

 

 

 

 
Bu proje kapsamında 5.000 ev hanımına ulaşarak eğitim vermeyi 
amaçlamaktayız. Bu sayede, Zeytinburnu’nda yaşamakta olan kadınların yaşam 
kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.  Ailenin kurucusu ve 
yöneticisi olan kadına verilecek her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışması 
mutlaka topluma yansıyacaktır.  

Ortaya çıkaracağımız her ışığın yansıması ile pek çok ev çevre bilinci ile 
donanacaktır. 

Belediye, eğitim kurumu, kamu, özel sektör, medya ve kadınlarımızın katılımıyla 
gerçekleştirilecek olan proje ile modern toplumlarda gerçekleşmesi istenen bir 
işbirliği sağlanacaktır. Bu projenin gerçekleştirilmesi dünyanın gözünde farklı bir 
Türkiye vizyonu oluşturulması açısından da son derece değerlidir. 

Toplum sağlığı için; temiz çevre ön koşuldur. Çevre bilinci oluşturmak için 
Üniversite ortamında verilecek eğitim ise, kadınlarımız üzerindeki etkisinin daha 
fazla olacağına inanmaktayız. Çünkü evrensel bilgiye ulaşmanın amaçlandığı 
üniversitelerdeki vizyon, eğitimin etkinliğini ve kalitesini büyük ölçüde 
artırmaktadır. 
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Doğanın bozulan dengesi artık dünyanın gündeminde neredeyse her gün yer alır 
oldu. Mevsimler değişiyor, seller yaşanıyor, kanserli insanların sayısı artıyor. 
Bilim adamları, bütün bu olanların çevre kirliliğiyle ilgisi olduğunu düşünüyor. 
Solunan havanın kalitesindeki bozulmanın kanser başta olmak üzere pek çok 
hastalığın oluşmasında etkili olduğu bilimsel olarak kabul gören bir görüştür. 
Başta içme suları olmak üzere bütün kaynakların hızla tükeniyor olması ise insan 
sağlığı ve geleceği açısından doğrudan bir tehdittir.  

 

Bu projenin en önemli çıkış nedeni; evlerimizdeki dengenin yegâne unsuru olan 
kadınlarımızın doğanın bozulan dengesini korumak adına neler yapabileceğini 
göstermektir. Biliyoruz ki kadınlarımız neleri başarabileceği konusunda daha 
önce çok sınav verdi. Bu konuda da ülkemiz için örnek teşkil edeceklerine 
inancımız sonsuz…  

Sadece bugünü düzeltmek için değil yarınları hazırlamak için de kadınlarımızın 
çevre duyarlılığına sahip olması son derece önemli. Proje kapsamında yapılacak 
eğitim çalışmalarını yarışmalar, kampanyalar ve kültürel etkinlikler ile 
destekleyerek, daha sağlıklı bir çevre oluşturmaya katkıda bulunulacaktır. 
Eğitimlerin üniversitede verilecek olması da kadınlarımızın vizyonunu 
geliştirmek açısından oldukça değerlidir.  
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Ekoloji Eğitimi ve İlkokul Eğitiminde Önemi Doğa Konseptli 
Eğitim Modeli ve Ekoloji Eğitimi 
Neslihan Nebi, neslihan.nebi@dogakoleji.com, Doğa Okullar 

Doğa Okulları'nda çocuklar 
her şeyi dünyanın en iyi 
öğretmeninden, doğanın 
kendisinden öğreniyorlar. 

Doğayı temel alarak 
geliştirilen eğitim 
konseptiyle, klasik kalıpları 
yıkarak eğitimde; yaparak 
ve yaşayarak öğrenme 
anlayışını sistemleştiren, 
başarıyı “eğitim hayattır” 
cümlesiyle tanımlayan Doğa Okulları; öğrencilerini sadece akademik anlamda 
değil her alanda geliştiriyor ve hayata hazırlıyor. Zihinsel ve bedensel becerilerini 
arttırarak, onlara aktif bir eğitim deneyimi sunan Doğa Okulları, Doğa Konseptli 
Eğitim Modeli ile her 
çocuğun farklı bir birey 
olduğu gerçeğini temel alır 
ve farklı bakış açıları ile 
dünyayı gözlemleyen ve 
ufkunu bu farklı bakış 
açısıyla genişleten bir 
mantığa dayanır. Doğa 
Konseptli Eğitim 
Modeli'nde eğitim anlayışı 
statik değil, dinamik ve 
yenilikçi bir yapıya sahiptir. 
Çünkü Doğa'nın temeli yeniliktir ve yenilikçilik akademik ve sosyal platformun 
her alanında kendisini gösterir. 
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Doğa Okulları’ nda Ekoloji 
Eğitimi ayrıcalıklı bir ders 
olup, olmazsa olmazları 
arasında yer alır. Anaokulu 
ve İlköğretim müfredatı “ 
Doğa Konseptli Eğitim 
Modeli” çerçevesinde 
planlanmış  ve konsept 
içerisinde yer alan Ekoloji 
Eğitimi’ nin öğrencilerin 
“Yaşam Felsefesi”ni 
değiştirmek hedeflenmiştir. 

Doğanın ve doğa sevgisinin eğitimin her parçasına katıldığı, eğitimin dört duvara 
takılmayıp her yerin eğitim alanı, her anın da eğitim zamanı olduğu bir yaklaşımla 
oluşturulan Doğa Konsetli Eğitim Modeli’ nde çocuklar yaparak yaşayarak 
öğrenmektedirler. Ekoloji dersi ile “araştıran , geliştiren, sorgulayan, 
yorumlayan, öğrendiği bilgi ile yeni bilgiler koyabilen ve uygun davranışlarla 
elde ettiği birikimleri kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.  

Misyonumuz; her 
öğrencimizin farklı bir birey 
olduğu gerçekliğini temel 
alarak, farklı bir bakış 
açısıyla dünyayı 
gözlemleyen ve ufkunu bu 
açıyla genişleten bir mantığa 
sahip olmasıdır. 

Bu bağlamda misyonumuz 
öğrencilerimize, doğa, bitki 
ve hayvan sevgisini 
aşılamak, biyolojik çeşitliliği 

tanıtmak ve korumak, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak, 
yapılan etkinlikler ile üreticiliğin önemini kavratmak, kişisel ve karakter 
gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bunları gerçekleştirirken de öğrenciyi 
eğitimin nesnesi olmaktan çıkartıp, öznesi haline getirmekte, öğrencilerin yerel 
değerlere bağlı, evrensel değerlere açık ve uluslararası bir bakış açısına sahip 
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olmasını hedefleyen Doğa Konseptli Eğitim Modeli’nin gerektirdiği tüm eğitim 
ve öğretim tekniklerini kullanmaktır. 

Vizyonumuz; Türkiye’de 
ilkokul kurumlarında bir ilk 
örnek olan Ekoloji dersinin 
doğadan aldığı ilham gereği 
devamlı kendini yenileyip, 
Doğa Okullarına sürekli yeni 
değer katması için çalışmak, 
bunun yanında doğa 
deneyimleri ile 
zenginleştirerek eğitim 

sistemine yeni bir bakış açısı getirmektir. Bunun devamında kurumumuzun 
eğitim sektöründeki liderliğini sürdürmesinde ve farklılıklar yaratmasında, diğer 
kuruluşlara üstünlükler sağlaması sürecinde üzerimize düşen görevleri yerine 
getirerek Doğa Konseptli Eğitim Modeli’nin temeli olan Ekoloji Dersi’nin 
sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 
 
Ekoloji Dersi’ nin Amaç ve Hedefleri 

Ekolojinin temel dayanağı 
olan bitkiler ve hayvanların 
çevre ile olan bütünlüğünü ve 
biz insanlarında bu bütünün 
ayrılmaz bir parçası olduğunu 
öğrencilerimize anlatmak 
Ekoloji derslerimizin 
temelidir.  Ekoloji dersleri 
kapsamında,  dünyanın ve 
yaşadığımız çevrenin, sadece 
insana endeksli olmadığını, 
insanın bu halkanın bir 
parçası olduğu ve yaşadığı 

çevreye saygılı, uyumlu olması gerektiğini içselleştirecekleri akademik-sosyal 
etkinlikler planlayarak çevresine karşı duyarlı çocuklar yetiştiriyoruz.  
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öğrencilerimize anlatmak 
Ekoloji derslerimizin 
temelidir.  Ekoloji dersleri 
kapsamında,  dünyanın ve 
yaşadığımız çevrenin, sadece 
insana endeksli olmadığını, 
insanın bu halkanın bir 
parçası olduğu ve yaşadığı 

çevreye saygılı, uyumlu olması gerektiğini içselleştirecekleri akademik-sosyal 
etkinlikler planlayarak çevresine karşı duyarlı çocuklar yetiştiriyoruz.  
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Ekolojiyi ve ekosistemi 
tanıtırken, Doğal 
ekosistemler ve suni 
ekosistemler arasındaki 
farklılıklarını,   
Ekolojinin kavram ve 
kuramlarını (habitat, 
biotop, niş) öğrenirken 
okul bahçemiz bazen 
evimizin bahçesi aktif bir 
şekilde kullanılır.  

Sürdürülebilir tarımın önemi, tarımın kavram ve kuramlarını (tarım aletleri, 
tohum, toprak havalandırma)  kavratacak bireysel ve grup projeleri ile tarım 
uygulama parsellerinde doğaya zarar vermeden gerçekleştirilen çalışmalar 
çocuğa tarımın ne kadar önemli olduğunu kavratır. Kavram ve kuramların 
yerinde yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, çocukların  kendi 
yetiştirdikleri ürünleri tüketmeleri doğayı tam olarak yaşamalarını sağlar. 

Su döngüsü, canlıların doğadaki davranışları (solucan, kuş, karınca, kedi, köpek 
gibi yakından takip edebileceğimiz hayvanların doğadaki davranışları), fosil 
yakıt dönüşümü gibi doğada gerçekleşen olayları yakından incelerken,  üretimin 
tüketimden daha önemli olduğu algısı oluşturularak tüketim odaklı değil üretim 
hedefleyen bireyler yetiştirilir. 

Geri dönüşüme önem 
vererek doğal enerji 
kaynaklarının kullanımı ve 
atık yönetimi ile toprak, 
hava ve suyumuzu korumak 
için farklı projeler 
gerçekleştirilir. Yürütülen 
projeler kapsamında 
öğrencilere farklı ortamlarda 
eğitim programları 
oluşturarak aktif katılım 

gösterebilecekleri workshoplara katılır ve dünyayı kurtaran adımlar atmasını 
sağlar. 
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Doğal felaketlerin yaşanmasının 
sonucu meydana gelen zararları 
inceleyerek, toplum ve bireyler 
olarak nasıl bir tavır ve tutum 
içerisinde olacağımız konusunda 
bilgi birikimlerimizi paylaşabilecek 
tartışma ortamları oluşturma ve bu 
doğrultuda çevresel sorumluluk 
bilinci kazandırılır. 

Öğrencilerin yenilenebilir enerji 
kaynakları konusunda bilgi ve fikir sahibi olmalarını sağlamak, Doğal 
kaynaklarımız ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanımı konusunda çocukların 
projeler üreteceği fırsat ortamları sağlanır.  

Öğrenciler; 22 Mart Dünya Su Günü, 5 Aralık Dünya Toprak Günü, 4 Ekim 
Dünya Hayvanları Koruma Günü, 16 Ekim Dünya Gıda Günü, 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü gibi uluslararası çevreye karşı farkındalık yaratmak için doğaya özgü 
etkinliklerle uluslararası açılım hedefine paralel projeler üretmeleri, katılım 
göstermeleri sağlanır. 

Çevre ve çevresel olaylara 
duyarlı, sorgulayan, çözüm 
önerileri getirebilen, 
harekete geçebilen, duyarlı, 
uluslararası arenada söz 
sahibi vizyonist bireyler 
yetiştirmek Doğa Okulları  
Ekoloji Eğitiminin en büyük 
hedefidir. 
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Toprak Bilim Okulu Çocuk, Erozyon ve Çölleşme  
Sevinç ARCAK*, Sonay SÖZÜDOĞRU OK*, Esra GÜNERİ*, Mümtaz KİBAR*, 
Meral HAKVERDİ CAN**, Selahattin GELBAL**, *Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi, **Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

Toprak her canlının yaşamı için vazgeçilmez bir öğedir. Hayat boyu her varlık 
toprak ile etkileşimde bulunur; ondan yararlanır ve hatta hayatı sonlansa bile 
toprak ile olan iletişimleri hiç kesilmez. Toprak çoğu insanın bildiğinden farklı 
olarak canlıdır ve biyolojik çevre için son derece gerekli olan birçok faaliyette 
bulunur. Üzerinde bitki yetiştirilen, tarım yapılan, ağaçlara ev sahipliği yapan ve 
barınakların temelini oluşturduğu gibi filtre görevi yaparak yeryüzünde kirlenen 
suları temizleyen ve bu sayede su ihtiyacımızı karşılayan, bunun yanı sıra tarihi 
mirasın koruyucusu olan toprak, içinde milyonlarca hatta milyarlarca canlının 
yaşadığı ve birbirlerini etkilediği bir ekosistemdir. Bu sistem, çok büyük önem 
taşımasına rağmen, hala bilgi yoksulluğu bulunmaktadır. İşte, Toprak Bilim 
Okulu’nun amacı bu yoksulluğu zenginliğe dönüştürmektir. Toprağın 
yaşamımızdaki önemini eğlenerek, dokunarak bilim insanları ile birlikte deneyler 
yaparak öğrenmeyi kim istemez? Bunun öğrenim yeri sizce neresi olabilir? 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren ve ilköğretim öğrencilerini bilim insanları ile 
buluşturan “TOPRAK BİLİM OKULU” 17 Ekim 2007 tarihinde Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde 
açılmıştır. Toprak Bilim Okulumuzda toprak ile ilgili bütün sorularınızın cevabını 
bulacaksınız. ‘Toprağa dokunun’ sloganıyla hazırlanan eğitim programımız 
sizlerin doğaya duyarlı olmanızı ve aynı zamanda da doğanın en önemli 
unsurlarından biri olan toprağı tanımanızı ve sahip çıkmanızı hedeflemektedir. 
TUBİTAK ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından kuruluşundan beri 
desteklenen Toprak Bilim Okulu projesi ilk kez 2007-2009 yılı eğitim-öğretim 
döneminde eğitime başlamıştır. Okulumuzun eğitim programı, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ve Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından 
oluşturulmuştur. TOPRAK BİLİM OKULU 2010 yılından sonraki eğitim 
çalışmalarını, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki 
Besleme Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi bilim insanları ile 
eğitimine devam etmektedir. Üniversitelerin, oluşturdukları okul dışı eğitim 
ortamları ile topluma hizmet vermede önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Bu 
amaç ile yürütülen TOPRAK BİLİM OKULU eğitim programı diğer 
üniversitelere de modellik yapmaktadır. 
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Toprak Bilim Okulu eğitim programı yaygınlaşarak farklı eğitimciler tarafından 
örnek olarak kullanılmaktadır. Özellikle de üniversite ile MEB’ e bağlı ilköğretim 
okulları arasında Toprak Bilim Okulu sayesinde işbirliği oluşturulmuştur. Toprak 
Bilim Okulu projesinin hazırlanmasındaki amaç, bu okula gelen küçük bilim 
insanlarını toprakla tanıştırarak onlara toprağın önemini, gerekliliğini ve nasıl 
korunması gerektiğini göstermek ve onları bu bilince davet etmektir. Bu toprak 
bilinci öğrencilere deney yapma fırsatı vererek ve onların aktif olduğu bir 
öğrenim sürecinde aşılanır. Toprak Bilim Okulu’nun amaçlarını şu şekilde 
özetleyebiliriz; 

1. Öğrencilerin toprağa dokunarak bilimin doğasını eğlenerek 
öğrenebileceklerini göstermek, 

2. Öğrencileri toprak bilimiyle tanıştırmak ve temel kavramları ana hatlarıyla 
anlamalarını sağlamak, 

3. Toprağın önemi ve korunması ile ilgili bilinci geliştirmek, 

4. Toprak ile ilgili olaylara eleştirel gözle bakma yeteneklerini geliştirmek, 

5. Toprak bilimiyle ilgili, sınıflarında pratik olarak uygulamanın zor olacağı, ilgi 
çekici etkinlikler geliştirmek ve bu etkinlikler yoluyla bilime güven 
duymalarını sağlamak, 

6. Bilimin günlük yaşamla bağlantısını kurmalarına yardımcı olmak, 

7. Basit malzemelerle şaşırtıcı deneysel çalışmalarla öğrencilerin bilimsel süreç 
becerilerini ve problem çözme becerilerini kullanmalarını sağlamak, 

8. Kurulacak bir bilgi ve iletişim ağı ile toplumda toprağın önemi konusunda 
bilimsel temellerin atılmasına ve gelişimine katkı sağlamak gibi birçok geniş 
kapsamlı hedeflerin olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu hedefler için geliştirilen Toprak Bilim Okulu Türkiye çapında bir ilk olma 
yolunda oldukça büyük adımlar atmıştır ve çocukların daha aktif 
öğrenebilmelerine olanak sağlamıştır. Okulumuzda eğlenceli ve öğretici deneyler 
dört farklı atölyede verilmektedir. Her atölyenin farklı etkinlikleri ve farklı 
kazanımları vardır. Toprak Bilim Okulunda eğitim, etkinlik temelli, öğrenci 
merkezli ve aktif öğrenmeyi temel alan, çocukların doğaya duyarlı olmalarını ve 
aynı zamanda da doğanın en önemli unsurlarından biri olan toprağa sahip 
çıkmalarını hedefleyen bir anlayışla oluşturulmuştur. Çocukları toprak bilimi ile 
tanıştırmanın yanında, toprağın önemi ve buna bağlı olarak korunması ile ilgili 
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bilinç geliştirmek, toprak bilimi ile ilgili sınıflarında pratik olarak uygulaması zor 
olan ilgi çekici etkinlikler geliştirmek ve bu etkinlikler yolu ile bilime güven 
duymalarını sağlamak, bilimin günlük yaşam ile bağlantısını kurmalarına 
yardımcı olmak, doğa sevgisinin geliştirilmesini sağlamak, kurulacak bir bilgi ve 
iletişim ağı ile toplumda toprağın önemi konusunda bilimsel temellerin 
atılmasına ve gelişimine katkı sağlamak amacımızdır. 

Bu sayede öğrenciler toprağı tanımaya başlarken yaratıcı düşünerek deney yapma 
veya öğrenme sırasında karşılarına çıkan problemlerle baş edebilme yeteneği 
kazanırlar. Karşılaştıkları kavramlara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşırlar, her 
şeyi etraflıca düşünürler. Laboratuvarlarımızda yapılan deneyler sayesinde de 
teknolojiyle iç içe geçerek araştırma, sorgulama duyguları gelişmektedir. Toprak 
Bilim Okulu 10-12 yaş grubu öğrencilerine eğitim vermektedir. Toprak Bilim 
Okuluna haftada bir gün 09.00-15.30 saatleri arasında yapılan eğitim programına 
sınıf öğretmeninin başvurusu ile 24 kişilik grup halinde katılabilmektedirler. 
Toprak Bilim Okulu eğitimi Milli Eğitim Bakanlığının eğitim-öğretim programı 
tarihleri ile birlikte yürütülmektedir. Eğitimimiz ilkokulların açıldığı Eylül ayının 
ikinci haftasında başlayıp okulların kapandığı Haziran ayının ikinci haftasının 
sonunda tamamlanmaktadır. Sömestre tatilinde eğitim verilmemektedir. Toprak 
Bilim Okulunda eğitim programı 5 farklı atölyelerde öğrenci katılımlı 
etkinliklerle yapılmaktadır. 
 
Etkinlikler 

1. Taş Devri Atölyesi 

2. Toprak Ana ve Canlılar Atölyesi 

3. Toprak Koruma ve Tasarım Atölyesi 

4. Doğaya Saygı Atölyesi 

5. Alçak Gönüllü Yaşam Atölyesi 
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11. Tarım Sektörünün Ulusal   
 Faaliyetleri:Türkiye’de Arazi    
 Bozulumu Dengelenmesi
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Bu yan etkinlikte GTHB’nın tüm birimlerinin katılımı ile sürdürülebilir arazi 
yönetimine yönelik faaliyetleri sunulmuştur. Katılımcı Genel Müdürlükler ( 
TRGM, TAGEM ve BÜGEM) kendi ilgili faaliyetlerini sunmuş, Bakanlığımız 
politikalarının, verilerin ve yaklaşımlarının ülke düzeyinde Sürdürülebilir Arazi 
Yönetimi bağlamında nasıl uygulandığını tartışılmıştır.  

Hakki Emrah ERDOĞAN, MoFAL COP12 Secretariat, T. +903122588145,         
E. hakki.erdogan@tarim.gov.tr 
 

Konuşmacı Listesi 

_ 13:00-14:00 - Monique BARBUT (UNCCD Genel Sekreteri) 
- Dr.Nihat PAKDIL (Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğ Müsteşar) 
- Dr.Gürsel KÜSEK (Tarm Reformu Genel Müdürü) 
- Dr.Ali Osman SARI (TAGEM Genel Müdür Yardmcs) 

 Moderator: Ümit BİNGÖL  
14:00-15:30 - Harran Ovası'nda Arazi Islahı(?), 

Ramazan ERDEM, İpek ÖZENÇ (TRGM) 
Türkiye'de Tarımsal Risk Yönetimi , Bekir ENGÜR ÜL Ü (TRGM) 
Tarımsal Sigorta Havuzu (TARSİM), Yusuf Cemil SATOĞLU (TARSİM) 
Kuraklık Yönetimi için Uygulama Planı Mehmet ÜNAL (TRGM) 
IPARD Programı'nda Tarımsal-Çevresel Tedbirler Burcu ÖZDEMİR (TRGM), 
Nergis OZMETİN (TKDK) 
- Münazara 

 Moderator: Dr.Bülent SÖNMEZ  
15:30-17:30 - Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK) 

M.Ali OLGUN, Dr. Mehmet HASDEMIR (BÜGEM) 
Organik Tarım Ve İyi Tarım Uygulamaları Fehmi MERT (BÜGEM) 
Ulusal Mera Islah Programı Fevzi KAÇAR (BÜGEM) 
Agro-Ekolojik Bölgeleme ve Arazi Elverişliliği Sınıflandırması Dr.Meral 
PEŞKİRCİOĞLU (TAGEM) 
Toprak Verimliliği için bir Ulusal Jeo-Uzamsal Veritabanı Oluşturmak Dr.Mehmet 
KEÇECİ (TAGEM) 
Çöl Arazisi Karapınar'ı Yeşillendirmek Durmuş Ali ÇARKACI (TAGEM) 
- Münazara 

 Moderator: Prof. Dr.Orhan DOGAN  
17:30-18:30 - Gıda Güvenliği - Türkiye'de İklim Değişikliği ve Ekonomik Model olarak 

Gıda Güvenliği 
Prof. Dr. Erol H. Çakmak, TED Üniversitesi İİBF Dekan 
- Kırsal Bölgelerde Çiftçi Faaliyetlerine Destek 
Özgür GÜVEN, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
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Yeşeren Çöl Karapınar 
D. Ali ÇARKACI, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştrma Enstitüsü, 
Konya 
 
Özet 

Bu çalışmada rüzgâr erozyonu ve rüzgâr erozyonuna neden olan etmenler 
açıklanmıştır. Türkiye genelinde rüzgar erozyonundan etkilenen toplam alanın 
%35.6’sı hafif şiddette, %49.6’sı orta şiddette, %13.8’i şiddetli ve %1.0’i ise çok 
şiddetli rüzgar erozyonunun etkisi altındadır. Ülke düzeyinde en geniş rüzgar 
erozyonu alanına sahip Konya İlinde ise %38.6’sı hafif şiddette, %43.0’ü orta 
şiddette, %17.6’sı şiddetli ve %0.8’i ise çok şiddetli rüzgar erozyonundan 
etkilenmektedir. Rüzgâr erozyonu konusunda Dünya literatürüne girmiş olan 
Karapınar ilçesi rüzgâr erozyonu önleme sahası tanıtılarak geçmişten günümüze 
kadar bölgede yapılanlar açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Erozyonu, Karapınar, Mücadele 
 
Abstract 

In this study, a general description of wind erosion has been made firstly. Then, 
the factors that cause wind erosion were introduced. In Turkey, 35.6% of the total 
area affected by wind erosion   under mildy erosion,% 49.6 of it under moderate 
erosion, 13.8% of it under heavy erosion and 1.0% of it under the influence of 
vary heavy. But Country level with the largest area of wind erosion in Konya 
Province, 38.6% of the total area affected by wind erosion under mildy erosion,% 
43.0 of it under moderate erosion, 17.6% of it under heavy erosion and 0.8% of 
it under the influence of vary heavy. Wind erosion in the world has entered the 
literature of the wind erosion prevention district court Karapınar be introduced in 
the region from the past to the present are explained. 
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1. Giriş 

Rüzgâr erozyonu kısaca toprağın rüzgâr kuvvetiyle aşındırılıp taşınması olayıdır. 
Rüzgâr erozyonu dünya genelinde en az su erozyonu kadar topraklarımızı tehdit 
etmektedir. Özellikle kurak iklim bölgelerinde bu kendisini daha fazla 
hissettirmektedir. Toprak materyallerinin rüzgârlar tarafından taşındığı ve 
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Özet 
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depolandığı alanlardaki üretim kapasiteleri düşmekte, çok ciddi arazi ve ürün 
kayıpları meydana gelmektedir. Rüzgâr erozyonu, arazi yüzeyinin genellikle kuru 
ve bitki örtüsünden yoksun bulunduğu bölgelerde etkisini daha şiddetli 
göstermektedir. Bu etkinin derecesi doğrudan doğruya iklim ve toprak özellikleri, 
bitki örtüsü, arazinin eğimi ve insanların arazilere müdahalesi gibi faktörlere 
bağlıdır. Dünya genelinde rüzgâr erozyonu tehdidi altında bulunan alanlar Şekil 
1’de gösterilmektedir.  

Şekil 1. Dünya genelinde rüzgar erozyonu riski altındaki alanlar. 
 

Şekil incelendiğinde rüzgâr erozyonunun dünya geneline göre ülkemizde oldukça 
ileri seviyede olduğu görülmektedir. Genellikle rüzgâr erozyonunda etkili üç 
faktör vardır. Bunlar; toprak koşulları, yağış ve bitki örtüsüdür. Türkiye iklim, 
toprak ve ekolojisi genel olarak rüzgâr erozyonun müsait durumdadır. Genellikle 
yıllık yağış toplamı 300 mm nin altında olan kurak sahalarda veya yıllık yağışı 
300 mm nin üstünde olup kurak dönemleri uzun olan yerlerde rüzgâr erozyonu 
sık sık görülmektedir. Bu bölgelerde yağışın azlığının veya dağılımının 
kötülüğünden dolayı bitki örtüsü de zayıflamaktadır. Özellikle mera bitkileri aşırı 
ve düzensiz otlatma ile yıpranmakta yağış olmayınca da yenilenme güçleri 
azalmaktadır. Zaman içinde de toprak tamamen bitkisizleşmektedir. Bu da rüzgâr 
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erozyonunu artırmaktadır. Bu özelliklere sahip olan bölgelerimizden birisi de 
Konya Kapalı Havzası içerisinde yer alan Karapınar ilçesidir. Karapınar ilçesi 
rüzgâr erozyonundan en çok etkilenen alanlardan birisidir.  
 
2. Rüzgâr Erozyonu Önleme Sahasının Tarihçesi 

Bu sahada ilk çalışmalara 1962 yılında Topraksu genel müdürlüğünce 
başlanmıştır. İlkönce Konya Topraksu VI. Bölge Müdürlüğünce ‘ Rüzgâr 
Erozyonu Plan ve Tatbikat Grubu Başmühendisliği’ kurulmuştur. İlk aşamada 
160,000 da.’lık saha tel çit ile çevrilerek kontrol altına alınmış, ıslah çalışmalarına 
başlanmıştır. Daha sonra 30,000 da’ lık saha askeri amaç için kullanılmak üzere 
silahlı kuvvetlerimize devredilmiştir. Kalan 130,000 da’lık saha üzerinde ıslah 
çalışmaları sürdürülmüştür. Başmühendislik buradaki çalışmalarını aralıksız 10 
yıl sürdürmüş ve saha araştırma, geliştirme ve üretim çalışmalarının 
yapılabilmesi için 1973 yılında Konya Topraksu Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğüne devredilmiştir. Enstitü, 1985 yılında çıkarılan kanun ile kurulan 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü içerisinde yer alarak ‘ Konya Köy Hizmetleri 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ ismini almıştır. Saha kenarlarından mahkeme 
kararları ve değişik sebeplerle bazı kişi ve kurumlara arazi devri sonucu alan 
87,000 da’ a kadar düşmüştür. 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
kapatılmasından sonra erozyon sahası “Konya Toprak ve Su Kaynakları 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma İstasyonu” adını almış daha sonra ise 
Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsüne bağlı Çölleşme ve 
Erozyon Araştırma Merkezi adı altında koruma, kontrol, geliştirme, üretim ve 
araştırma çalışmalarının yapıldığı yer olarak kullanılmaktadır. 
 
3. Rüzgâr Erozyonunun Tarifi ve Özellikleri 

Toprakların rüzgâr etkisiyle bulunduğu yerden aşındırılarak taşınması ve başka 
bir yerde birikmesi olayına rüzgâr erozyonu denir. Aşınma, taşınma ve birikme 
esastır. Rüzgâr erozyonu ile toprağın taşınmasında üç tip hareket söz konusudur. 
Bunlar sıçrama, havada asılı hareket ve yüzeyde sürüklenmedir 

Rüzgâr erozyonu oluşmasında etkili olan başlıca faktörler 
1- Yıllık yağışın az ve dağılımının düzensiz olması, 
2- Şiddetli esen rüzgârlar, 
3- Meraların erken, aşırı ve plansız otlatılması, bir kısım otların yakacak olarak 

toplanıp yakılması, 
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4- Tarımsal işlemlerin hatalı uygulanması, 
5- Yanlış alet ve donanım seçimi, 

 
4. Türkiye’de Rüzgâr Erozyonu ve Önemi 

Ülkemizde rüzgâr erozyonunun yaygın olduğu alanlar genelde kurak ve yarı 
kurak olan Orta Anadolu’nun Güney yarısı ile Doğu’da Kars ve Iğdır sınırları 
içersindedir. Rüzgâr erozyonun hâkim olduğu alanlar ve % olarak dağılımları 
Çizelge 1’de gösterilmektedir. Çizelge incelendiğinde rüzgâr erozyonu etkisi 
altında kalan en büyük alanın 322,474 ha ile Konya ili olduğu görülmektedir.  Bu 
ilimizi 122,741 ha ile Niğde-Aksaray bölgesi izlemektedir. Yüzde olarak 
bakıldığında ise Konya ili %69,22 ve Niğde-Aksaray ili ise %26,34’lük bir pay 
almaktadır. Bu iki bölgenin toplam rüzgâr erozyonu sahasının %95,56’lik bir 
kısmını kapsadığı görülür.  
 
Çizelge 1. Türkiye’deki rüzgâr erozyonu alanları 

Rüzgâr Erozyonu 
İller Alanı (ha) % 

Konya 322,474 69,22 
Niğde-Aksaray 122,741 26,34 
Kayseri 12,894 2,77 
Kars 2,910 0,62 
İçel 2,552 0,55 
Sakarya 2,342 0,50 
Toplam 465,913 100,00 

 
Aslında bu bölgelerin rüzgar erozyonu etkisi altında kalmalarının ana nedeni 
bölgelerin bitişik olması, topografyanın benzerliği, aynı ekolojik özelliklere sahip 
olmaları ve benzer toprak özelliklerine sahip olmaları olarak değerlendirilebilir.  
Bu iki bölgenin dışında kalan alanlarda görülen rüzgâr erozyonu miktarı oldukça 
düşüktür. Ancak düşük olması tedbir alınmamasını elbette gerektirmemektedir. 
Özellikle son yıllarda genişleme eğiliminde olan rüzgâr erozyonu alanlarının 
daha da genişlemesi muhtemeldir. Bu nedenle alan küçük olsa da gerekli 
tedbirlerin alınması gerekmektedir.  
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Çizelge 2. Türkiye ve Konya İli Rüzgar Erozyonundan Etkilenme Dereceleri 

Türkiye ve Konya İli Rüzgar Erozyonu Alanları (ha) 

Rüzgar Erozyonu Şiddeti Türkiye Konya İli 
Hafif 165,664 124,521 
Orta 231,041 138,794 
Şiddetli 64,385   56,678 
Çok Şiddetli 4,823     2,481 

 
Çizelgeden de görüleceği gibi, Türkiye genelinde rüzgar erozyonundan etkilenen 
toplam alanın %35.6’sı hafif şiddette, %49.6’sı orta şiddette, %13.8’i şiddetli ve 
%1.0’i ise çok şiddetli rüzgar erozyonunun etkisi altındadır. Ülke düzeyinde en 
geniş rüzgar erozyonu alanına sahip Konya İlinde ise %38.6’sı hafif şiddette, 
%43.0’ü orta şiddette, %17.6’sı şiddetli ve %0.8’i ise çok şiddetli rüzgar 
erozyonundan etkilenmektedir. 
 
5. Karapınar İlçesinin Genel Özellikleri 

Karapınar, Konya-Adana karayolu üzerinde olup, Konya’ya 95 km. uzaklıktadır 
(Şekil 2). Karapınar, Konya'ya bağlı 2675 km2 yüzölçümü ve 42.259 nüfusa 
sahip, tarihi zenginlikleri olan bir ilçemizdir. Kuzeyi ve batısı Konya Ovasının 
devamı olup Doğu’dan Karacadağ, Güney’den ise Andıklı, Küçük ve Büyük 
Tartan Tepe ile çevrilidir. İlçenin uzun yıllar ortalama yağışı 275 mm., ortalama 
sıcaklığı 11oC , hakim rüzgar yönü Kuzey-Kuzeydoğu, yıllık ortalama rüzgar hızı 
3.5 m/sn.’dir. Erozyon yönünden önemli rüzgarlar ise Güney-Güneybatı 
yönünden esmekte olup zaman zaman 110-120 km/h’e varan rüzgar hızına 
ulaşmaktadır. Arazilerinde dört büyük toprak grubu (Alüviyal, kolüviyal, 
sierozem ve regoseller) görülür. Rüzgar erozyonu görülen arazilerde toprak 
bünyesi genellikle üst toprakta hafif (tınlı kum), profil derinliğinde ise ağır (kil) 
bir yapı gösterir. Toprak kireç ve potasca zengin, organik madde ve fosfor 
açısından oldukça fakirdir. 
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Şekil 2. Karapınar ilçesinin haritadan görüntüsü 
 
6. Rüzgâr Erozyonunun Doğuşu 

Karapınar’da rüzgâr erozyonunun etkili olmasına neden olan başlıca faktörler 
şunlardır: 

1- Bu yörenin eski bir göl yatağı olması, gölün kuruyarak tabandaki kumulların 
yüzeye çıkması 

2- İklim yönünden yörenin son derece sıcak ve kurak olması, 
3- Yörede hayvancılığın yaygın olması sebebiyle aşırı mera kullanımı, 
4- Meralarda hayvanların sevmediği, fakat toprağı tutucu özelliği iyi olan bazı 

bitkilerin (geven, tapir, sığırkuyruğu ve kirpi otu vb.) yöre halkı tarafından 
sökülerek yakacak olarak kullanılması, 

5- Toprak işleme aletlerinin yanlış seçilmesiyle tohum yatağı hazırlamada 
toprağın çok küçük taneciklere parçalanması, 

6- İlçe arazilerinin etkili rüzgâr kuşağında bulunması, 
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toprağın çok küçük taneciklere parçalanması, 

6- İlçe arazilerinin etkili rüzgâr kuşağında bulunması, 
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7. Problemli Sahalar Üzerinde Yapılan Çalışmalar 

A) Kum Eksibeleri ( Kumul Barkanları) sahası (43 000 da).; 

Bu alanda 1.derece erozyon etkisi görülmüş ve tamamen çöl görünümünde olan 
üzerinde hiçbir bitki örtüsü bulunmayan kumul tepeleri oluşmuştur. Bu sahada 
yapılan ıslah çalışmaları birbirinin devamı şeklinde iki kademede 
gerçekleştirilmiştir. 

a) Fiziki Tedbirler: Bitki örtüsünden yoksun rüzgar etkisiyle hareket edecek 
özellikteki kumul tepeleri üzerine önce rüzgarın hızını kırıcı, hareketi önleyici 
kamış perdeler tesis edilmiştir. Bu perdelerin özelliği hakim rüzgar esme yönüne 
dik olarak tesis edilmeleri, perde yüksekliği 1.5-2.0 m. ve iki perde arası mesafesi 
perde yüksekliğinin 8-10 misli olmalarıdır. Kamış perdeler projenin uygulandığı 
dönemde en ucuz ve kolay temin edilebilir materyal olduğundan tercih edilmiştir. 
Kamış perdeler alt ve üst ucundan 40 cm. kalacak şekilde iki sıralı tel ile 
örülmüştür. Araziye tespit yapılırken her 2.0 m.’de bir olacak şekilde tahta 
kazıklar ile sabitlenmiştir.  

b) Kültürel tedbirler:  Kültürel tedbirler Otlandırma ve ağaçlandırma olmak 
üzere iki şekilde uygulanmıştır. 

1- Otlandırma: Kamış perdeler ile rüzgar hızı kesilip kum hareketi 
durdurulduktan sonra perdeler arası yöre meralarından toplanan değişik ot 
tohumlarının yanında kurağa ve sıcağa dayanıklı çavdar (Secale sp.), otlak 
ayrığı (Agropyron cristatum), yüksek otlak ayrığı (Agropyron elongatum) 
bitkilerinin tohumlarıyla otlandırılmıştır. 

2- Ağaçlandırma: Kamış perdeler arası otlandırılmaya başlanmıştır. Burada 
amaç toprak yüzeyini iyice kapatmak ve rüzgarın etkisiyle hareket eden 
kumulları durdurmaktır. Bu işlemlerden sonra toprak hareketini tamamen 
durdurucu ve kalıcı tedbir olan ağaçlandırma çalışmalarına geçilmiştir. Saha 
içerisinde oluşturulan fidanlıktan ve dışarıdan temin edilen yöreye 
adaptasyonu iyi ve kurağa dayanıklı İğde (Eleagnus sp.L.). Akasya (Robinia 
pseudeaccacia), Dişbudak (Fraxinus sp.), Karaağaç (Ulmus sp.) ve Akçaağaç 
(Acer sp.) fidanları dikilmiştir.  

B) Hareketli Kumul sahası (40 000 da)  

Bu alanda hayvanlarca yenmeyen yöreye adapte olmuş kurağa dayanıklı Tapir 
(Marrubium parviflarum), Geven (Astragalus micracophalus) Yandak (Alhagi 
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camalorum) ve Püren (Artemisia) gibi bazı bitkiler bulunuyordu. Bu bitkiler 
etrafında rüzgarın etkisi ile kumullar birikerek 0.3–1.2 m. yüksekliğinde ve 0.25- 
2.0 m. genişliğinde tepecikler oluşmuş durumdaydı. Proje sahasında bulunan bu 
alanlar tel çit ile çevrilip hayvan ve insan müdahalesi kaldırılmıştır. Böylece 
bitkiler hızlı bir şekilde klimaks vejetasyon oluşturma eğilimine girmişlerdir. 
Zaman içerisinde bitki örtüsü toprak yüzeyini tamamen kaplamıştır. 

C) Erozyona Duyarlı Düz Topraklar Sahası (30 000 da.) 

Bu saha vaktiyle kuru tarım yapılıp erozyon sebebiyle terk edilen arazilerdir. 
Islah çalışmaları sırasında burada hakim rüzgara dik 40-60 m. genişliğinde 
şeritler oluşturularak nadas-hububat şeklinde üretim sistemi uygulanmıştır. Bu 
arazilerden 10 000 da.’lık kısmı daha sonra yöre çiftçilerine geri devredilmiş, bir 
kısmı da fidanlık, demostrasyon amaçlı bağ ve meyvelik olarak 
değerlendirilmiştir.  

D) Ketir Tepesi Sahası (15 000 da.) 

İlçenin hemen güney batısından başlayıp kumul tepelerine kadar olan sahadır. 
Üzeri bazalt kayaları ile kaplıdır. Islah çalışmalarından önce üzerinde hiçbir ağaç 
bulunmayan bu alanda kum hareketleri durunca Karaçalı, yabani badem gibi 
ağaçlar ve böğürtlen gibi çalılar görülmeye başlamıştır. Ayrıca çalışmalar 
esnasında tepe eteğine çekirdekten yetiştirilmek üzere 700 000 adet badem, çam 
ve sedir ağaçları dikilmiştir. 
 
8. Yapılan Yatırımlar Ve Faydaları 

Karapınar erozyon sahasına yapılan yatırımların gerek sosyal gerekse 
ekonomik olarak çok yönlü faydaları olmuştur. Bir ilçe merkezinin taşınması 
bile söz konusu olan bir yerde cüzi miktar bir para ile bu afet önlenmiş ve 
günümüze kadar gelinmiştir. Bu yatırımlar ve maliyet değerlerine göre 
yapılan işlerin faydasını şöyle sıralayabiliriz.  

1- Karapınar İlçesinin bir başka yere taşınmasının önlenmesi: Eğer bu 
çalışmalar yapılmamış olsaydı ilçenin 1965 yılında 2600 hane ve 13000 
nüfusu ile başka bir yere taşınması gerekirdi. Taşınma maliyetinin nerede ise 
¼  masraf ile bu çalışmalar yapılmıştır. Yeni taşınacak yerde yapılacak olan 
alt yapı, okul, çarşı vb. tesisler maliyete dâhil değildir.  

2- Arazinin değer artışı: Erozyon sebebiyle verim alınamayan araziler artık 
tarım arazisi haline getirilmesiyle değeri çok artmıştır.  

213 
 

3- Trafik: Rüzgâr hızlı estiği zamanlarda Karapınar-Konya karayolunun 8 
km.lik bir bölümünde trafik akışı durmaktaydı. Günümüzde ise yolda hiçbir 
problem kalmamıştır.  

4- İnsan ve hayvan sağlığı: Erozyon sırasında havada asılı hareket eden kum 
zerreleri insan ve hayvanlar kulak, burun ve ağız yoluyla sağlık sorunu 
yaşamaktaydı. Hatta kum fırtınası sırasında hayvan sürülerinin kaybolduğu 
ve bir bölümünün de öldüğü görülmüştür. 

5- İlçe tarımına etkisi: Proje çalışmaları sırasında yapılan çiftçi eğitim 
faaliyetleri neticesinde yöre çiftçisine sulu tarım benimsetilmiş yeni bitki 
çeşitleri yetiştirilmeye başlanılmış ve halen devam eden uygulamalı eğitimler 
sayesinde tarımdaki son gelişmeler çiftçilere aktarılmaktadır.  

6- Erozyon önleme amacıyla yapılan çalışmalara katkı: Erozyon sahasında 
üretilen fidanlar ve çayır mera tohumları ilçenin değişik yerlerinde erozyon 
önleme amacıyla kullanılmıştır. Günümüzde üretilen fidanlar yöre ve bölge 
halkına dağıtılarak erozyonla mücadele sürdürülmektedir.  

7- Eğitime olan katkısı: Burada yapılan çalışmaları görmek için yerli ve yabancı 
üniversitelerden gelen akademisyenler, öğrenciler ve konuya ilgi duyanlar 
yapılan teknik gezilerde teorik bilgilerin uygulamadaki yansımalarını 
görmektedirler.  

8- Piknik ve mesire yeri olması: İlçe halkı ve dışarıdan gelen misafirler giriş 
müsaadesi alınmak suretiyle havuz başlarında ve ağaçlar altında piknik 
yaparak yorgunluklarını gidermektedirler.  

9- Araştırma çalışmalarının yapılması: Enstitü bünyesindeki bütün bölümlerin 
yeni deneme, proje ve araştırmalarını rahatlıkla yapabildikleri bir saha 
oluşturulmuş ve günümüze kadar onlarca proje geliştirilmiştir.  
 

9. Bugünkü Durum 

Bugün burası Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele  Araştırma Enstitüsüne 
bağlı  Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi olarak devam etmektedir. 
Burada erozyon kontrol çalışmalarının devamının yanında araştırma ve 
üretime yönelik tarımsal faaliyetlerde yürütülmektedir. Bunları şu şekilde 
sıralayabiliriz.  
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1- 15.000 da’lık saha bazalt kayaları ile kaplı olup mera durumundadır. Bu 
sahaya her yıl imkanlar ölçüsünde fidan dikilmekle beraber ketir tepelerine 
önceden dikilmiş olan 700.000 adet badem ağacının da bakımı yapılmaktadır.  

2- 40.000 da’lık saha kumul tepelerinin bulunduğu ve ağaçlandırma çalışmaları 
ile tamamen suni bir orman görünümü kazandırılmış durumdadır. Buradaki 
ağaçların hastalık ve zararlılarla mücadelesi budama ve yangından korunması 
gibi işlemlerin yanında alana yeni fidan dikimleri her yıl yapılmaktadır. 2007 
yılında yayınlanan Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde ağaçlandırma 
kampanyası ile sahaya 5 yıl içerisinde 1.000.000 adet yeni fidan dikimi 
hedeflenmiştir. 2008 ve 2009 yıllarında hedefe uygun olarak 250.000 adet 
iğde, akasya, gladiçya ve mahlep fidanı sahaya dikilmiş durumda olup 
bakımları devam etmektedir. Bu ağaçlandırma çalışmalarında gönüllü sivil 
toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.   

3- 20.000 da’lık saha koruma altına alınmış mera alanıdır. Buralarda tabii bitki 
örtüsü toprağı tamamen kapatmıştır. Mera dışarıdan havyan tecavüzlerine 
karşı 24 saat koruma altında tutulmaktadır. Arazinin hassasiyeti dikkate 
alınarak merada otlatma işlemi yapılmamakta, yetişen bitkiler biçilip balya 
yapılarak değerlendirilmektedir. 

4- Yaklaşık 2.000 da ‘lık saha da önceden açılmış olan sondaj kuyuları ile 
sulama yapılarak bağ ve bahçeler tesis edilmiştir. Bu alanlarda Orta Anadolu 
şartlarına uygun üzüm, elma, armut, kayısı, vişne, erik ağaçları mevcuttur.  

5- 6.000 da’lık bir alan da sulu tarım yapılarak tohumluk yonca, şeker pancarı, 
buğday, arpa, tritikale, mısır, patates ve ayçiçeği gibi ürünlerin yöre çiftçisine 
örnek olmak için alternatif kurağa dayanıklı aspir vb. ürünler uygulamalı 
eğitim amaçlı üretimleri yapılmaktadır.  

6- Yaklaşık 2.000 da’lık bir alanda fidan yetiştirilmektedir. Ayrıca araştırma, 
geliştirme ve adaptasyona yönelik proje çalışmaları devam etmektedir. 

7- Kurak alanlarda hem mera ıslahında hem de erozyonla mücadelede 
kullanılabilecek bir C4 bitkisi olan 4 kanatlı Amerikan  tuz çalısı bitkisi ile 
yürütülen çalışma sonuçlandırılmıştır. Bu bitkinin sadece dikim yılında 
sulama gerektirdiği ve daha sonraki yıllarda sulama gerektirmediği 
sıcağa,kuraklığa ve soğuğa karşı mukavemetinin çok iyi olduğu 
belirlenmiştir.Projeden elde edilen sonuçların kurak alanlarda başarılı ve 
ümitvar sonuçlar içermesi nedeni ile bu bitkinin çoğaltımı yapılmış , daha 
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fazla miktarda çoğaltım ve dağıtım için Ereğli Orman Fidanlığı ile ortak 
üretime geçilmiş olup ayrıca ÇEM Genel Müdürlüğü ile ortak Kırşehir 
Malya'da bir proje başlatılmıştır. 

8- Mısırda kısıtlı su çalışmasının sonuçlarından özellikle Pan kabı kullanımı 
KOP  ve diğer paydaşlar tarafından ilgi çekmiş ve bölgede kullanımın 
yaygınlaştırılması konusunda yeni çalışmalara yapılabileceği fikri 
doğmuştur.Konya bölgesinde 300.000 dekarı aşan bir alanda mısır tarımı 
yapılmakta olup damla sulama kullanılmasına rağmen üreticinin ne kadar su 
vereceğini bilmediğinden kayda değer bir su tasarrufu sağlanamamakta olup 
Pan kabının kullanılmasıyla birlikte önemli bir tasarruf sağlanabilecektir. 

9- Devam eden projelerden özellikle su hasadı ile ilgili projeler havza için 
önemli bir konu olup projelerin ilk yıl çıktılarına göre erozyona karşı 
ağaçlandırmada farklı su hasadı yöntemlerinin etkili olabileceği görüşmüştür. 

10- Yine çölleşmede önemli bir faktör olan toprak bozunumu ile olarak yeni 
başlayacak olan projelerde önemli bir yer tutmaktadır. Bunlardan Farklı 
münavebe sistemi ve toprak işleme yöntemlerinin toprağın fiziksel özellikleri 
ve erozyona etkilerinin belirlenmesi projesi ile toprak karbon yapısını 
koruyacak ,organik maddeyi ve agregatlaşmayı artıracak ürün ve işleme 
modellerinin belirlenmesine çalışılacaktır. 

11- Yine yeni başlayacak Arıtma Çamurunun meralarda ve toprak yapısındaki 
etkilerini araştıracak proje ile hem toprak  ıslahı hem atıkların telafisi ve hem 
de kaba yem temini sağlanacaktır. 

12- Yine yeni başlayacak olan Havuç ve ayçiçeğindeki kısıtlı su çalışmaları da 
bölgede kıt olan su kaynaklarının en rantabl şekilde değerlendirilme 
olanaklarını araştıracaktır. 

13- Müdürlüğümüzce bitirilen devam eden ve yeni başlayacak çalışmaların 
sonuçları konu ile ilgili kurum kuruluş ve kişilerle paylaşılmakta ve her yıl 
10-17 Haziran tarihinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen Çölleşme Günü 
etkinliklerinde konu yerel ve ulusal bazda  sunumu 
yapılmaktadır.Müdürlüğümüz Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma 
Merkezinde ziyaretçilerde erozyon ve çölleşme bilincini oluşturmak için ve 
eğitimlerde kullanmak için bir doğa okulu sahası tesis edilmiş bu alanda 
rüzgar tünelleriyle yapay rüzgar erozyonu oluşturulması,farklı tip koruyucu 
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kuşakların gösterilmesi,Toprak profillerinin ve kayaçlar ve çeşitli bitkilerin 
görülebilmesi amaçlanmıştır. 

14- Bütün bu yapılanlara ilave olarak Çölleşme ve Erozyona karşı bilincin 
oluşturulması için Karapınar da Orta öğretim ve liselerde seminerle verilmiş 
tüm Konya genelinde Çölleşme ve Erozyon temalı resim yarışmaları 
düzenlenmiştir.Yine Tübitak destekli yürütülen  ''Rüzgarda Uçuşan 
Topraklar  '' isimli sosyal proje ile çölleşme ve erozyona vurgu yapılmıştır. 

15- Bu projelerle birlikte Müdürlüğümüz farklı kurumlar tarafından yürütülen 
projelere de iştirak etmiş olup bunlardan biri 3E (Erozyon,Emisyon,Enerji) 
projesi olup farklı toprak işleme aletlerinin topraktaki etkilerini inceleyen 
Tübitak kaynaklı projede Müdürlüğümüz projenin erozyonla ilgili ayağı 
yürütmüştür. 

16- Yine Tübitak kaynaklı bir diğer projede Su tüketimi az olan ve aynı zamanda 
biyoyakıt olarak kullanılabilecek türlerin tesbiti ile ilgili çalışmada 
Müdürlüğümüz Erozyona etkisi ve su tüketimiyle ilgili kısmını 
yürütmektedir. 
 

10. Rüzgâr Erozyonuna Karşı Alınması Gerekli Tedbirler 

I- Kumullar (Barkan) Üzerinde Alınacak Tedbirler: 

Kumullarla kaplı çok şiddetli rüzgâr erozyonu alanlarında alınacak tedbirler 
birbirlerinin devamı olacak şekilde iki kademede yapılır.  

a- Geçici tedbirler: Rüzgâr hızını azaltmak ve toprakla temasına engel olmak 
amacı güdülür. Bunlar çitler, siperler, ahşap veya kamış perdeler, dal örtüsü, 
kil, petrol artıkları, asfalt, özel geliştirilmiş sentetik polimerlerdir. 

b- Daimi tedbirler: Burada amaç toprağın organik maddece zenginleştirilmesi, 
yapı teşekkülü, su tutma kapasitesinin artması ve dolayısıyla uzun müddet 
aşınıp taşınmasına mani olmaktır. Bu da kumulların üzerini otlandırma ve 
ağaçlandırma ile mümkündür.  

II- Tarım ve Mera Arazilerinde Alınacak Tedbirler: 

Bu tedbirleri şu şekilde incelemek mümkündür.  

a- Toprağa uygun alet ve ekipmanla işlemek: Toprağı devirmeden işleyen 
kulağı küçültülmüş pulluk veya Anadolu sabanı gibi aletlerle işlemek  
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b- Ekim nöbeti: Amaç toprağı ıslah edici ve koruyucu bitki örtüsünü temin 
etmektir. Hububat nadas metodunda nadas yerine buğdaygil veya baklagil 
yem bitkilerini koymak ana amaçtır.  

c- Bitki artıklı ve anız malçlı tarım: Anızın biçerken yüksek bırakılması veya 
sapların tarla yüzeyine serilmesidir.  

d- Gübre uygulaması: Yeşil gübre uygulaması, organik  (ahır) gübresi 
uygulaması ve ticari gübre uygulaması ile topraktaki organik maddeyi 
arttırmak gereklidir.  

e- Tesviye eğrili tarım: Hafif meyilli arazilerde araziyi meyile dik olarak kesekli 
sürüm yapmak gerekir.  

f- Şeritvari ekim: Tarlaları erozyona uğratan rüzgarın esiş yönüne dik olarak 
40-60 m genişliğinde şeritlere ayırıp şeritlerde farklı ürün ya da nadas 
münavebesi yapmak suretiyle rüzgara dik sürüm ve ekim yapmaktır.  

g- Mera ıslahı: Meraların işlenerek yeniden kurulması veya üsten tohumlama 
ile ıslah edilmesi, erken ve ağır otlatmanın önüne geçilmesi amacı güdülür.  

h- Koruyucu ağaç perdeleri: Bu metotta tarlanın rüzgar erozyonuna dik 
kenarlarına yada tüm kenarlarına bir veya birkaç sıra ağaç dikilmesidir.  

i- Diğer tedbirler: Arazinin dış tesirlerden korunması, ekim sahalarının tahdidi, 
yer üstü ve yeraltı sularından istifade imkânlarının aranması, yakacak ve yem 
maddelerinin sağlanması, mera hayvancılığından ahır hayvancılığına geçme 
imkânlarının aranması, tarımla uğraşan halkın geçim kaynağının tarımdan 
başka alanlara yönlendirilmesi gibi tedbirler alınmalıdır. 
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Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Ve Eylem 
Planı Faaliyetleri 
Mehmet ÜNAL,Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlğ-Tarm Reformu Genel 
Müdürlüğü - Eskişehir yolu 10. Km Yeni bina 10. Kat Lodumlu /ANKARA ; 
mehmet.unal@tarim.gov.tr  ; (0312) 258 79 61  
 
1. GİRİŞ: 

Kuraklık, canlıların yaşamı üzerinde çok büyük olumsuz etkileri olan, insanların 
çeşitli etkinliklerini sınırlayan önemli ekolojik sorunların yaşanmasına neden 
olan ve her an afete dönüşebilen bir doğal tehlikedir. Çok yavaş gelişerek belirli 
bir süreçte oluşan bu doğal olayın, devam süresi uzadıkça sonuçları da çok 
tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır.   

Günümüzde; karşılaştığımız küresel ölçekte en büyük sorunlardan birisi olan 
kuraklık, bugün gelinen nokta itibariyle fiziksel ve doğal çevre, kent yaşamı, 
kalkınma ve ekonomi, teknoloji, tarım ve gıda, temiz su ve sağlık olmak üzere 
hayatımızın her aşamasını etkilemektedir.  

Ekstrem olaylar içinde kuraklık genellikle yavaş gelişir, sıklıkla uzun bir 
süreklilik gösterir ve doğal afetler içinde tahmini en zor olmasıyla birlikte etkileri 
çok geniştir. Dünyadaki ve ülkemizdeki kuraklık yönündeki olumsuz iklim 
değişimleri ve artan su talepleri kuraklık riskini göz önünde bulunduracak şekilde 
bir planlama ve yönetimi gerekli kılmaktadır. Bu noktada kuraklık ile ilgili ulusal 
düzeyde ısınmanın ülkemizi de etkileyeceği, özellikle Akdeniz havzası içine 
giren bölgelerimizde daha fazla hissedileceği ön görülmektedir. Küresel ısınma 
ile birlikte yaşanması muhtemel tarımsal kuraklıktan, sadece bir coğrafik 
bölgemizin etkileneceği gibi bütün bölgelerimizin de etkilenmesi mümkündür.  

Ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve bu 
hususta alınacak tedbirleri belirlemek için, ilk olarak, ilgili bakanlıklar, 
üniversiteler, valilikler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının 
katılımıyla yapılacak çalışmalardaki koordinasyonu sağlamak ve bu çalışmalarda 
görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla; 

İlk olarak Tarımsal Kuraklıkla Mücadele İle Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar 07/08/2007 tarihinde Resmi Gazete 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve karar kapsamında da “Tarımsal Kuraklık 
Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 02 Mart 
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2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu doğrultuda 2008-2012 
dönemini kapsayan 5 yıllık Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem 
Planı hazırlanarak faaliyete konulmuştur. 

Bakanlığımızın ve Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulunda görevli 
olan bazı bakanlıkların yeniden yapılandırılması ve 2008-2012 dönemini 
kapsayan birinci 5 yıllık Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem 
Planının süresinin dolması nedeniyle yeniden mevzuat çalışması yapılarak, 
Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında 
Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Karar gereği de, Tarımsal Kuraklık 
Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 
Çıkarılmıştır.  

Doğal bir afet olan kuraklığın her an yaşanma riski nedeniyle ülkemiz şartlarına 
uygun, Bakanlığımız koordinasyonunda; Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen 
ilgili bakanlıklar, üniversiteler, valilikler, yerel yönetimler ve sivil toplum 
kuruluşlarının katılımı ile 2013-2017 dönemini kapsayan ikinci 5 yıllık Tarımsal 
Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak faaliyete 
konulmuştur. 

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planın koordineli bir şekilde 
yürütülmesi için iki kısımdan oluşan görev dağılımı yapılmıştır. Merkezde 
yapılacak çalışmalar ve taşrada yapılacak çalışmalar belirlenmiştir.  

A-Merkez Yönetimi;  
1-İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi, 
2-Risk Değerlendirme Komitesi, 
3-Veri Akış Birimi,  oluşturulmuştur.  

B-İl Yönetimi; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri koordinasyonunda 
Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezleri oluşturulmuştur.  
 
2. TARIMSAL KURAKLIKLA MÜCADELE STRATEJİSİ VE EYLEM 
PLANI UYGULAMALARI: 

Amaç ve strateji; Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisinde temel amaç, 
kamuoyunun bilinç düzeyini artırarak tüm paydaşların sürece dahil edilmesiyle 
arz ve talep yönetimini de dikkate alarak, çevresel açıdan sürdürülebilir tarımsal 
su kullanım planlaması ile kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde ileriye dönük 
gerekli bütün tedbirlerin alınmasını; kriz dönemlerinde ise, etkin bir mücadele 
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programını uygulayarak kuraklığın etkilerinin asgari düzeyde kalmasını 
sağlamaktır. 

Tarımsal kuraklıkla mücadelede temel strateji, yeterli kapasiteye ulaşmış 
kurumsal bir yapıyı geliştirmek, mücadeleyi bütüncül ve kapsamlı bir plan 
kapsamında yapılır hale getirmek ve tarım sektörünün kuraklıktan en az 
etkilendiği bir yapıya ulaşmaktır.    

Söz konusu amaç doğrultusunda, kuraklıkla mücadele faaliyetlerinin, tarım 
sektörünü etkileyen diğer afetlerle mücadele faaliyetlerini tamamlayıcı nitelikte 
yürütülmesine öncelik verilecek; konu ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan 
bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak; toplumun bütün bireyleri, sivil toplum 
kuruluşları ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kuraklıkla mücadele 
konusunda katkı ve katılımı esas alınacaktır.  

Ayrıca, ilgili kuruluşların sorumlu oldukları tedbirlerin, yıllık iş programlarında 
yer alması ve bu tedbirlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, bütçelerinde gerekli 
kaynakların tahsis edilmesine özel önem verilecektir. (Türkiye Tarımsal 
Kuraklıkla Mücadele Stratejisive Eylem Planı, 2013-2017) 
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toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılacak çalışmalardaki koordinasyonu 
sağlamak ve bu çalışmalarda görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve 
esasları düzenlemek amacıyla; 

İlk olarak Tarımsal Kuraklıkla Mücadele İle Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar  07/08/2007 tarihinde Resmi Gazete 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve karar kapsamında da “Tarımsal Kuraklık 
Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 02 Mart 
2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu doğrultuda 2008-2012 
dönemini kapsayan 5 yıllık Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem 
Planı hazırlanarak faaliyete konulmuştur.   

Bakanlığımızın ve Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulunda görevli 
olan bazı bakanlıkların yeniden yapılandırılması ve 2008-2012 dönemini 
kapsayan 5 yıllık Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının 
süresinin dolması nedeniyle yeniden mevzuat çalışması yapılarak, Tarımsal 
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Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında Bakanlar 
Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Karar gereğide, Tarımsal Kuraklık Yönetiminin 
Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Çıkarılmıştır. 
Yönetmelik gereğide; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarının 
Başkanlığında; Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kurularak 
çalışmalarına başlamış ve yönetim şeması belirlenmiştir.  

Şekil 1.Tarmsal kuraklk yönetim tablosu 

TARIMSAL KURAKLIK YÖNETİMİ 
TARIMSAL 
KURAKLIK 
YÖNETİMİ 

KOORDİNASYON 
KURULU
(TKYKK)

İZLEME ERKEN 
UYARI ve TAHMİN 

KOMİTESİ
(İEUTK)

RİSK 
DEĞERLENDİR
ME KOMİTESİ 

(RDK)

ÇALIŞMA 
GRUPLARI

(ÇG)

VERİ AKIŞ 
BİRİMLERİ

(VAB) TARIMSAL 
KURAKLIK İL 

KRİZ MERKEZİ
(TKİKM)

Merkez Yönetimi

İl Yönetimi
 

Doğal bir afet olan kuraklığın her an yaşanma riski nedeniyle ülkemiz şartlarına 
uygun, Bakanlığımız koordinasyonunda; Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen 
ilgili bakanlıklar, üniversiteler, valilikler, yerel yönetimler ve sivil toplum 
kuruluşlarının katılımı ile 2013-2017 dönemini kapsayan 5 yıllık Tarımsal 
Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak faaliyete 
konulmuştur. Eylem Planında yer alan faaliyetler, belirtilen strateji temelinde, 
temel gelişme eksenleri ve öncelikler kapsamında gruplanarak hazırlanmıştır. 
 
3. KOMİTELERİN VE TARIMSAL KURAKLIK İL KRİZ 
MERKEZLERİNİN OLUŞTURULMASI: 

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planın koordineli bir şekilde 
yürütülmesi için iki kısımdan oluşan görev dağılımı yapılmıştır. Merkezde 
yapılacak çalışmalar ve taşrada yapılacak çalışmalar belirlenmiştir.  

a) Merkez Yönetimi;  
1. İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi, 
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2. Risk Değerlendirme Komitesi, 
3. Veri Akış Birimi,  oluşturulmuştur.  
b) İl Yönetimi; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri koordinasyonunda 

Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezleri oluşturulmuştur.  

3.a.1.İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi; Her ayın 15 ile 20 si arasındaki 
bir tarihte toplantı yapılır. Veri Akış Birimindeki görevli kurumlardan gerekli 
olan veriler alınarak İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi raporu hazırlanır. 
Burada amaç yaşanabilecek kuraklığın düzenli olarak takibe alınmasıdır. Bu 
komite ilgili kurumların 18 uzmanından oluşmaktadır. İzleme, Erken Uyarı ve 
Tahmin Komitesi raporu hazırlarken; 81 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüklerinden ilde yetişen tarımsal ürünler için “Ürün gelişim bilgileri” 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden; Sulama Amaçlı Barajların Doluluk 
Oranları, Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinden Gelen, Üç Aylık Tahmin 
Haritaları, 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden; Bölgesel, Aylık ve Kümülatif Yağış Analizi, 
Su Havzaları Yağış Analizi, Tarım Havzaları Yağış Analizi, Sıcaklık Analizi, 
Bölgeler İtibarıyla Aylık ve Kümülatif yağış değerlendirme Grafikleri 
alınmaktadır.  

Kuraklık Analizi için de;  

Normalin Yüzdesi İndeksi (Percent Of Normal Index-Pnı) (Normalin yüzdesi 
indeksi kuraklık indeksleri arasında en basitidir ve esas olarak belirlenen zaman 
dilimi içinde yağış miktarının ortalamasına bölünmesiyle yüzdelik halinde elde 
edilir.) 

Standart Yağış İndeksi (Standardızed Precıpıtatıon Index-Spı) (Standart Yağış 
İndeksi (SPI) esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan 
farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. Program istenilen istasyon 
için 3, 6, 12 ve 24 ay bazında bunların herhangi bir kombinasyonu için kuraklık 
indeksinin zaman ve yüzde oluşumunu hesaplayabilmekte ve aynı zamanda farklı 
kuraklık şiddeti kategorilerinde analize imkan vermektedir.) 

PALMER Kuraklık Şiddet İndeksi (PALMER Drought Severity Index - PDSI) 
(PDSI genellikle aylık olarak hesaplanmaktadır. Girdi olarak yağış, sıcaklık ve 
toprağın su tutma kapasitesi kullanılmaktadır. Bu girdiler yardımıyla su dengesi 
eşitliğinin temel bileşenlerinden olan evapotranspirasyon, toprağa giren, yüzey 
akışı ve yüzeyden olan nem kaybı belirlenebilmektedir.) Ülkemizde çalışılan 

223 
 

farklı kuraklık analizleri alınarak genel bir değerlendirilmesi yapılmaktadır ancak 
tarımsal kuraklığın tespitinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinden 
gelen fenelojik gözlem raporları daha çok belirleyici olmaktadır.  

Yukarıda belirtilen veriler alınarak “İzleme Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi 
raporu” hazırlanır ve komite üyelerinin onayına sunularak imzalanır. Hazırlanan, 
“İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi Raporu” değerlendirilmek üzere “Risk 
Değerlendirme Komitesine” sunulmaktadır.  

3.a.2.Risk Değerlendirme Komitesi; Tarımsal Kuraklık Yönetimi 
Koordinasyon Kuruluna bağlı olarak çalışır.  Her ayın 20 ile 25 arasında bir günde 
toplantısını yaparak İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesinden gelen Raporu 
inceler. Risk Değerlendirme Komitesi Orta Vadeli Hava Tahminleri 
Merkezinden aldığı üç ve altı aylık tahmin haritaları ile diğer verileri kullanarak 
6 aylık periyotta; Yağış senaryoları yaparak ileriye dönük 6 aylık kuraklık 
tahmini yapmakta ve bu tahmini yaparken, bu senaryoları üç başlıkta ele 
alınmaktadır. 

1- İyi senaryo (Yağışların normalden  %20 daha fazla olması)  
2- Normal senaryo (Yağışların mevsim normalleri seviyesinde olması) 
3- Kötü senaryo (Yağışların normalden %20 daha az olması)  

Bu senaryolara göre raporda, ülkesel ve bölgesel kuraklık tahminleri 
yapılmaktadır. Rapor sonuçlarına göre gerek duyulması halinde Tarımsal 
Kuraklık İl Kriz Merkezleri uyarılmaktadır.  

3.b.Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi; Vali veya görevlendireceği vali 
yardımcısı başkanlığında;  ilgili bakanlıkların il temsilcileri ilgili bakanlıklara 
bağlı ve ilgili genel müdürlüklerinin taşra birimleri temsilcileri, il sağlık müdürü 
valinin uygun göreceği ilçe kaymakamları, il özel idaresi temsilcisi büyükşehir 
ya da il belediyesi temsilcisi, ilçe belediye başkanları, üniversite temsilcisi, ziraat 
odası başkanı, sulama, içme suyu ve üretici birlikleri, kooperatif başkanları ve 
diğer sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşmaktadır. Her il kendi şartlarına 
göre, Tarımsal Kuraklık Eylem Planını hazırlamıştır. Hazırlanan il eylem 
planında;  

 İl’e ait genel bilgiler 
 Toprak ve Arazi Kaynakları 
 Kuru ve Sulu Tarım Arazileri Sınıfları 
 Su Kaynakları Varlığı 
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 Normal Koşullarda Yapılacak Orta ve Uzun Dönem Çalışma Planları 
 Kurak Dönemlerde Alınacak Önlemler 
 Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Planları 
 İçme ve Kullanma Suyu Planlamaları 
 Geliştirilecek tarım dışı faaliyetler 
 Eğitim Planları başlıklarına yer verilmiştir. 

Kuraklıkla mücadelede, kurak yıllarda alınması gereken tedbirlerden önce 
normal şartlardaki yıllarda alınması gereken tedbirler daha çok önem 
kazanmaktadır. Eylem planında kuraklık yaşanmadığı yılarda yapılacak işlemler 
belirtilmektedir. Hazırlanan İl Kuraklık Eylem planında sulu ve kuru tarım 
alanlarında yapılacak işler için 4 adım belirlenmiştir. Bu adımlar; 

     1.Adım kuraklığa hazırlanma,  
     2.Adım kuraklık alarmı, 
     3.Adım acil eylem, 
     4.Adım kısıtlama şeklindedir.  
 
4. SONUÇ: 

-Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı ile önemli adımlar 
atılmış, kuraklık konusunda ülke genelinde farkındalık oluşturulmuştur. 

-İller kapsamında il kriz merkezleri oluşturulmuş ve İl Eylem planları 
hazırlanmıştır. 

-İlgili bütün kurumlar sürece dahil edilerek koordineli bir şekilde çalışılmıştır.  
-Veri Akış Birimi oluşturularak düzenli olarak veriler alınmıştır. 
-Risk Değerlendirme ile İzleme Erken Uyarı ve Tahmin Komiteleri kurulmuştur. 
-Komiteler her ay düzenli toplantılar yaparak raporlarını oluşturmuştur. 
-Komiteler aracılığıyla, veriler toplanmakta, kuraklık sonuçları izlenmektedir. 
-Her kurum ve kuruluşun konuya ilişkin çalışmaları takip edilmiş ve 
raporlandırılmıştır. 

Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulunun, komitelerin ve il kriz 
merkezlerinin çalışmalarının kesintiye uğramaması amacıyla; Tarımsal 
Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde tarımsal kuraklıkla 
mücadeleye etkin bir şekilde devam edilecektir. 
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Düzeltilebilir Çölleşme Sorunlarına Harran Ovası Örneği 
İpek ÖZENÇ, Gda, Tarm Ve Hayvanclk Bakanlğ, Tarm Reformu Genel 
Müdürlüğü, Arazi Islah Ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlğ 
 
ARAZİ ISLAHI VE DRENAJ 

Arazi Islahı; Toprağın verimli şekilde işletilmesini, korunmasını, birim alandan 
azami ekonomik verimin alınmasını, tarım üretiminin sürekli olarak artırılmasını 
sağlamak için tuzlu ve alkali toprakların ıslahı, yüzey tahliye, toprak koruma, 
tesviye, teraslama, taş toplama, taşkın ve sel koruma gibi işlemlerin yapılması 
işidir.  

Drenaj; Bitki kök bölgesinde bulunan fazla suyun (taban suyu) uzaklaştırılarak, 
bitkiye doğal gelişmesini sağlayabilecek bir ortam hazırlamaktır.  
 
HARRAN OVASINDA SULAMA 

Şanlıurfa Harran ovalarında ilk sulamalar 1978 yılında Akçakale Yer altı 
sulamaları ile daha sonra 1995 yılından itibaren Atatürk barajından cazibe 
sulamaları başlamıştır. Sulu tarımla birlikte ovada yüksek taban suyu sorunun 
boyutları artmıştır. Ovada pek çok yerleşim yeri yüksek taban suyunun etkisi 
altındadır.  
 
PROBLEMİ YARATAN NEDENLER 

 Sulama problemleri 

 Yüksek taban suyu problemleri 

 Tuzluluk-alkalilik problemleri 

 Erozyon problemleri 

 Tahliye problemleri 

 Mansap şartları problemleri 

 Bitki desenin uygulanmaması 

 Tahliye kanalı üzerindeki regülatörler 

 Çiftçinin eğitimsizliği 
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ÇÖZÜM VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI 

Problem Tedbir 

- Yüksek Taban Suyu 
Drenaj + Bilinçli Kullanım 

- Tuzluluk 

- Alkalilik Drenaj + kimyasal madde ile Islah + Bilinçli Kullanım 

Erozyon (Sulanan alanlarda) Sanat Yapıları ve Kontrollü Tahliye 

 
KAPALI DRENAJ ETÜT, PLANLAMA VE PROJE ÇALIŞMALARI 

- DRENAJ VE TOPRAK ETÜDLERİ  
Drenaj etütleri drenaj sistemlerinin planlanması ve projelenmesi için gerekli 
doneleri elde etmek için yapılmaktadır.  

Drenaj etüt çalışmaları: 

• Ön etüt çalışmaları (İstikşafi) 

• Mevcut proje verileriyle büro çalışması  

• Arazi etütlerinin yapılması (Ek arazi bilgilerinin toplanması) 

• Elde edilen proje verilerinin değerlendirilmesi  

• Arazi etütlerinin sonuçları ve etüt raporun yazılması 
 

PROJE YAPIMI 

Etüdler sonucunda elde edilen verilerden kullanılarak drenaj projesinin yapımına 
geçilir.  

-  PROJE KRİTERLERİ:  

• Drene edilecek alanın belirlenmesi, 

• Bariyer katmanının tesbiti, 

• Ort. Toprak geçirgenliğinin (permeabilite) tespiti, 

• Drenaj katsayısının hesaplanması, 

• Dren derinliğinin tespiti, 

• Dren aralığının saptanması, 
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• Drenaj sisteminin tespiti ve yerleştirilmesi,  

• Lateral ve kolektör eğimlerinin hesabı, 

• Lateral ve kolektör çaplarının hesap edilmesi,  

• Islah maddesinin hesaplanması, 

• Proje metrajının ve keşfinin hazırlanması 
 

     Trencher İle  Geotekstil Filitre Sargılı           Trencher İle Kollektörlerde Koruge 
           Drenaj Borusunun Döşenmesi                         Drenaj Borusu Döşenmesi 

   

                      Drenajdan Önce                                             Drenajdan Sonra 
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               Köy İçi Göl Alanı Öncesi                             Köy İçi Göl Alanı Sonrası 

   

                   Tarla İçi Yolu Öncesi                                    Tarla İçi Yolu Sonrası 

   

                  Köy İçi Yolu Öncesi                                     Köy İçi Yolu Sonrası 
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12. Çölleşmeyle Mücadelede  
 Destek, Sigorta ve Teşvik     
 Stratejileri
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Dünya’da Tarım Sigortaları 
Tarımda, tarım sigortası ilk olarak dolu sigortası şeklinde; Avrupa’da 1797, 
ABD’de 1879, Türkiye’de 1957 yılında başlamıştır. 
 
 Dünya’da Tarım Sigortası Modelleri 

o Devlet Sigortası (Fon Sistemi) 
o Özel Sektör Sigortası  
o Devlet - Özel Sektör İşbirliği 

 
 Dünya’da Tarım Sigortası Programları 

o Risk Sigortası (Hasar Bazlı) 
o İndeks Sigortaları 
o Verim Sigortası 
o Gelir Sigortası  

 
 Dünya’da Tarım Sigortaları Prim Üretimi 
2014 yılında Dünya’da gerçekleşen Tarım Sigortası Prim Üretimi 28,4 Milyar $ 
olup, kıtalar arası dağılıma bakıldığında; 

 ABD & Kanada - 12,2 Milyar $ 
 Asya - 9,4 Milyar $ 
 Latin Amerika - 2 Milyar $ 
 Afrika - 1,6 Milyar $ 

 
 
 
 
 
 Bazı ülkelerde Uygulanan Devlet Desteği Oranları 

 Prim desteği oranı % 50 olan ülkelerABD, Kanada, İspanya, Portekiz, 
Hindistan, Şili, Senegal, Rusya 

o Prim desteği oranı % 50 üstünde olan ülkeler 
 Türkiye,  Brezilya, Çin, Gürcistan, Meksika 
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 Ülkeler Bazında Sigortalılık Oranları 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Kamu - Özel Sektör İşbirliğindeki Gelişme 

 Devlet Desteği  
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 Tarım Sigortalarının Ülkelere Göre Farklı Uygulanmasında Rol 
Oynayan Temel Faktörler 

o Ülkenin ekonomik gelişme düzeyi, 
o Tarımsal yapı, 
o Ülkenin izlemek istediği tarım politikası, yasal düzenlemeler, pazar 

koşulları, 
o Tarım sektörünün ülkenin sosyo-ekonomik açısından önemi,  
o İklim özellikleri, 
o Meteorolojik verilerin varlığı,  
o Tarımsal veri kayıtları, 
o Sigorta sektörünün gelişmişliği, 
o Sigortacılık uygulamalarındaki deneyim. 
 
Türkiye’de Devlet Destekli Tarim Sigortalari Sistemi 

 Yasal Düzenlemeler 
o 14.06.2005 / 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 
o 18.05.2006  Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul  

ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
o 18.05.2006 Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği 
o 15.12.2014 / 7093 sayılı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama 

Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı  
 

 Kurumsal Yapı 
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 Primler Ve Tazminatlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TARSİM’ in Amacı; 
Doğal afetlerin tarımsal üretimde neden olduğu zararları; sigorta prensiplerine 
göre belirli oranlarda karşılayıp, üreticileri uzun vadede gelir istikrarına 
kavuşturarak üretimde devamlılığı sağlamaktır. 

TARSİM, kâr amacı olmayan, şeffaf, güvenilir, çağdaş ve sürdürülebilir bir 
sigorta sistemidir. 
 
 Sistemin Temel Özellikleri 

o Devletin Prim Desteği 
o Devletin Hasar Desteği 
o Gönüllülük Esası 
o Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 
o Denetim 
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TARIM SİGORTALARI SONUÇLARI 

 Poliçe Sayısı 

 
                                                                                               Sigortalı Alan 

Sigortalı Hayvan Sayısı 
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 Sigortalı Sera Sayısı 

 
 

 Sigorta Bedeli 

 
 Prim Üretimi 
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 Sigortalı Sera Sayısı 

 
 

 Sigorta Bedeli 

 
 Prim Üretimi 

 



228

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

236 
 

 Ödenen Tazminat 

 
 

 Hasar prim Dengesi (2006-2015) 
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SİSTEMİN PAYDAŞLARI 

 
 

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI 

 
 

 Bitkisel Ürün Sigortası 
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230

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

238 
 

 Sera Sigortası 

 
 
 Çiftlik Hayvanları Sigortaları  

 
 

İklim Değişikliğininin Tarım Sigortaları Kapsamında Değerlendirilmesi 

 Küresel Isınma Nedeniyle Gelecekte Karşılaşılacak Durumlar  

o Toprak ve su kaynaklarının daha kısıtlı olması geçmişe göre ürünlerde 
daha çok strese yol açacak,  

o Toprak daha fazla bozulmuş olacak, 

o Sulanan araziler tuzlulaşacak,  

o Toprağın tarım dışı diğer amaçlarla olan kullanımı artacak, yani tarımdaki 
büyüme daha yavaş olacak,  

o Küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle ülke çapında dolu, 
kuraklık, aşırı ve zamansız yağışlar, sel ve su baskını gibi risklerin 
frekansının şiddetinin artacağı öngörülmektedir. 
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Tarım Sigortaları Uygulamaları 

 Kuraklık ve Aşırı Zamansız Yağış Teminatına ilişkin Çalışmalar  

TARSİM, teminat kapsamını her yıl genişleterek gelecekte tüm risklere karşı 
çiftçilerimizi güvence altına alma amacına yönelik olarak yürüttüğü 
çalışmalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir. 

o Kuraklık Sigortası Çalışma Grubu 

o Reasürörler ile çalışmalar ve değerlendirmeler 

o Parsel bazlı Referans verim belirleme pilot projesi 

o Türkiye’ye özgü uygun sigorta programının geliştirilmesi  

o Meyvelerde aşırı ve zamansız yağışların etkisinin araştırılma projesi  

 

TARIM SİGORTALARINDA HEDEFİMİZ 
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Executive Summary 

Twenty five experts from seven Mediterranean countries (Portugal, Turkey, 
Morocco, Tunisia, Spain, France and Lebanon) attended the workshop on 
"Desertification and Restoration in Mediterranean Drylands" held in Ankara, 
Turkey on 16 October 2015. Taking into account the results of the evaluation of 
Silva Mediterranea, the workshop was a brainstorming to prepare a Road Map 
for the working group on "Desertification and Restoration of Mediterranean 
dryland". 

It was concluded that the working group will be focusing on the implementation 
of the Strategic Line 6 of the Strategic Framework on Mediterranean Forests 
(SFMF): "Restore degraded Mediterranean forests landscapes" at 
national/regional level by: 

1) Promoting the dissemination and implementation of FAO's "Global 
guidelines for the restoration of degraded forests and landscapes in drylands 
- Building resilience and sustainable livelihoods" at the Mediterranean level; 

2) Capitalizing on existing successful restorations efforts already implemented 
in the Mediterranean and sharing best practices and lessons learned at the 
regional level through projects, programs and other initiatives on restoration 
of forest and landscapes in drylands with, in particular, the support of the new 
Forest and Landscape Restoration Mechanism (FLRM); 

3) Preparing a significant chapter focused on restoration in the next edition of 
the State of Mediterranean Forests; 

4) Focusing the next edition of the Mediterranean Forest Week (V MFW) to be 
held in Morocco in 2017 on Forest and Landscape Restoration; 

5) Establishing partnerships with organization supporting the development of 
innovative financing mechanisms for FLR and LDN. 
 

Background 

A significant part of the Mediterranean region is considered as drylands and a 
large part of the Mediterranean area is affected by desertification. These areas are 
under increasing pressure caused by demographic and economic drivers, and are 
prone to desertification, land degradation and drought. Moreover, these effects 
will be exacerbated by climate change. According to the State of Mediterranean 
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Forests (FAO, 2013), it is expected that climate change will strongly affect the 
region, through increased mean temperatures and extreme weather events 
including heat waves, resulting in increased drought and forest fires. 

If no action is taken, land degradation will cause major losses of the goods and 
services provided by these landscapes, with severe consequences on the 
environment, biodiversity and the economy, and in particular for rural vulnerable 
livelihoods. 

Although Mediterranean forests have low productivity in terms of wood 
production, they provide a wide range of ecosystem goods and services; they are 
in fact of great economic, social, and ecological significance, increase resilience 
and are an essential provider of the productive functions (of wood and non-wood 
forest products such as cork, nuts, medicinal and aromatic plants, fodder) and 
protective functions (such as protection against soil and water erosion, flooding) 
of dryland ecosystems. 

Forest and Landscape Restoration (FLR) is being increasingly recognized for its 
potential to reverse land degradation processes. Countries have started to engage 
in global commitments to restore degraded lands, such as with the Bonn 
Challenge, a global aspiration to restore 150 million hectares by 2020. Efforts are 
also being made at the regional level, for example through the Initiative 20x20, 
aiming to bring 20 million hectares of degraded land in Latin America and the 
Caribbean into restoration by 2020. 

During its twenty-first session in February 2012 in Antalya, Turkey, the 
Committee on Mediterranean Forestry Questions Silva Mediterranea adopted a 
decision to create a working group on "Desertification and Restoration of Forest 
Ecosystems in Arid Zones"(WG8). It was agreed that this new working group 
was to be led as a start by Turkey. It was also agreed that technical support was 
to be provided by FAO, recognizing FAO's Forestry Department expertise on 
dryland forestry and Forest and Landscape Restoration matters and other led 
initiatives. 

The need to address degradation in the Mediterranean region has also been 
prioritized during the III Mediterranean Forest Week (III MFW) in March 2013, 
through the policy orientations that were conceptualized under the Strategic 
Framework for Mediterranean Forests (SFMF). Strategic line 6 explicitly calls to 
"Restore degraded Mediterranean forest landscapes" through a series of eleven 
recommendations. 
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Restoration is promoted as a way to enhance resilience, food security and 
livelihoods, regain environmental and cultural services, while managing, 
monitoring and evaluating restored forest ecosystems. 

The policy orientations of the SFMF were endorsed in the Tlemcen Declaration 
and adopted during the high-level segment of the III MFW. The Declaration calls 
for an effective implementation of the Strategic Framework on Mediterranean 
Forest. It also explicitly"reflects a strong political support to the "promotion of 
resilience in forest ecosystems [...]" also by "restoring degraded Mediterranean 
forest landscapes". 

In this context FAO and Turkish partners launched the new working group for 
addressing the issues of desertification and restoration in the Mediterranean 
region on the occasion of the UNCCD Cop 12 in Ankara on October 16, 2015. 
 
Report 

On October 16, 2015, on the occasion of the 12th session of the Conference of the 
Parties (COP 12) to the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) 
held in Ankara, Turkey, it was held the Workshop on "Desertification and 
Restoration in Mediterranean Drylands" to launch the new working group of Silva 
Mediterranea aiming to address issues of desertification and restoration in the 
Mediterranean region (See Annex 1 - Agenda of the Workshop). 

Twenty five experts from seven different Mediterranean countries (Portugal, 
Turkey, Morocco, Tunisia, Spain, France and Lebanon) attended this workshop 
(See Annex 2 - List of participants). The event was supported and organised by 
several technical organizations such as: FAO/Forestry Department /the FLRM 
team, the Global Mechanism of the UNCCD and TUBITAK. 

After the presentation of the global and the regional context by FAO (See the 
PowerPoint presented by FAO http://www.fao.org/forestry/flrm/89477/en/) the 
sessions focused on a brainstorming for preparing a future Road Map of this 
working group/thematic group on "Desertification and Restoration of 
Mediterranean drylands" (See Annex 4 - Activities of Silva Mediterranea 
Working Group 8). 

Taking into consideration the results of the evaluation of the Silva Mediterranea 
working groups, carried out in 2013, this one day workshop on "Desertification 
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and Restoration of Mediterranean drylands" focused on how to build support for 
the development of this new working group and especially to: 

1) Support the implementation of Strategic Line 6 "Restore degraded 
Mediterranean forests landscapes" of the SFMF in Mediterranean countries; 

2) Promote and support the implementation of FAO's "Global guidelines for the 
restoration of degraded forests and landscapes in drylands - Building resilience 
and sustainable livelihoods" at the Mediterranean level; 

3) Promote and share best practices and lessons learned at the regional level 
through projects, programs and other initiatives on restoration of forest and 
landscapes in drylands with, in particular, the support of the new Forest and 
Landscape Restoration Mechanism (FLRM) launched by FAO at the occasion of 
COFO in June 2014; 

4) Support and contribute to the future editions of the State of Mediterranean 
Forests with regard to issues related to degradation/restoration affecting the 
Mediterranean region (e.g. degradation of Mediterranean dryland forests, post-
fire restoration, etc.); 

5) Target the next edition of the Mediterranean Forest week (V MFW) to be held 
in Morocco in March/April 2017 on Forest and Landscape Restoration; 

Main results of the workshop and key recommendations for the new working 
group on ''Desertification and Restoration of Mediterranean drylands" 

The working group/thematic group will be focusing its effort on the 
implementation of the Strategic Line 6 "Restore degraded Mediterranean forests 
landscapes" of the Strategic Framework on Mediterranean Forests (SFMF) at 
national/regional level by: 

1. Promoting the dissemination and implementation of FAO's "Global 
guidelines for the restoration of degraded forests and landscapes in drylands - 
Building resilience and sustainable livelihoods" at the Mediterranean level. Those 
guidelines prepared jointly by FAO and Turkey with the support of TIKA could 
be adapted to national/local contexts and used as a key tool for promoting good 
practices on restoration, in particular on assisted natural regeneration options, in 
the Mediterranean; 

2. Capitalizing on existing successful restorations efforts already implemented 
in the Mediterranean and sharing best practices and lessons learned at the regional 
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level through projects, programs and other initiatives on restoration of forest and 
landscapes in drylands with, in particular, the support of the new Forest and 
Landscape Restoration Mechanism (FLRM) launched by FAO at the occasion of 
the Committee on Forestry (COFO) in June 2014. The integration of the 
Mediterranean region in global initiatives on restoration could be supported by 
this FLRM team taking advantage of other existing regional initiatives like the 
Initiative 20x20 in Latin America, or other global initiatives such as "The 
Restoration Initiative" currently in preparation as a GEF 6 Programmatic 
Approach with several members of the Global Partnership on Forest and 
Landscape Restoration, and led by IUCN, UNEP and FAO; 

3. Preparing a strong chapter focused on restoration in the next edition of the 
State of Mediterranean Forests to be prepared with the key support of FAO 
(Secretariat of Silva Mediterranea and other experts within the Forestry 
Department) by end of 2017. Taking into consideration that land degradation and 
restoration are key issues for the Mediterranean this chapter could provide 
information/recent knowledge on: (a) land degradation assessment, building on 
the new Land Degradation Neutrality concept formally adopted in Ankara and 
recently recognized as one of the new SDGs (SDG 15.3); (b) identification of the 
main restoration opportunities in the region, taking into consideration the multi-
functionality of Mediterranean landscapes (agriculture, forest, pasture, 
recreation...) and the need to identify a well-balanced package of restoration 
options; and (c) provision of recommendations in order to deal with the main 
current barriers for the implementation of large scale restoration programs in the 
Mediterranean. 

4. Focusing the next edition of the Mediterranean Forest Week (V MFW) to be 
held in Morocco in March/April 2017 on Forest and Landscape Restoration. This 

option could be an excellent opportunity to highlight the efforts already made by 
the region on "Desertification and Restoration of Mediterranean drylands" and to 
disseminate the first results/new recommendations/publications of the working 
group at the regional level. Some participants also highlighted the need to use 
several upcoming events by 2017 to promote the Road Map/Results of this new 
working group on "Desertification and Restoration of Mediterranean drylands" 
with, in particular, the NEFRC to be held in Algeria (Tlemcen) from 13 to 16 
December 2015 and the UNFCCC COP 22 to be held in Morocco at the end of 
2016 
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State of Mediterranean Forests to be prepared with the key support of FAO 
(Secretariat of Silva Mediterranea and other experts within the Forestry 
Department) by end of 2017. Taking into consideration that land degradation and 
restoration are key issues for the Mediterranean this chapter could provide 
information/recent knowledge on: (a) land degradation assessment, building on 
the new Land Degradation Neutrality concept formally adopted in Ankara and 
recently recognized as one of the new SDGs (SDG 15.3); (b) identification of the 
main restoration opportunities in the region, taking into consideration the multi-
functionality of Mediterranean landscapes (agriculture, forest, pasture, 
recreation...) and the need to identify a well-balanced package of restoration 
options; and (c) provision of recommendations in order to deal with the main 
current barriers for the implementation of large scale restoration programs in the 
Mediterranean. 

4. Focusing the next edition of the Mediterranean Forest Week (V MFW) to be 
held in Morocco in March/April 2017 on Forest and Landscape Restoration. This 

option could be an excellent opportunity to highlight the efforts already made by 
the region on "Desertification and Restoration of Mediterranean drylands" and to 
disseminate the first results/new recommendations/publications of the working 
group at the regional level. Some participants also highlighted the need to use 
several upcoming events by 2017 to promote the Road Map/Results of this new 
working group on "Desertification and Restoration of Mediterranean drylands" 
with, in particular, the NEFRC to be held in Algeria (Tlemcen) from 13 to 16 
December 2015 and the UNFCCC COP 22 to be held in Morocco at the end of 
2016 
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5. Establishing partnerships with organization supporting the development of 
innovative financing mechanisms for FLR and LDN, e.g. the FAO FLRM and 
the Global Mechanism of the UNCCD, following the recommendations of the 
newly published discussion paper "Sustainable financing for forest and landscape 
restoration" (FAO & UNCCD, 2015) and related policy brief. 

All those proposals from the participants are totally in line with several adopted 
recommendations of the evaluation of the Committee on Mediterranean Forestry 
Questions - Silva Mediterranea, such as: (i) "the Committee should have a shared 
vision and strategy based on the identification of priority thematic areas from the 
Strategic Framework for Mediterranean Forests", (ii) "the Committee should 
focus on the "areas for which the FAO Forestry Department has experts" 
including the thematic "combating desertification and restoration of degraded 
lands'', (iii) "the Committee should regularly publish/update the State of 
Mediterranean Forests (SoMF)" and the (iv) "the Committee should regularly 
organize Mediterranean Forest Week (MFW) with the support of the Forestry 
Department within FAO (Secretariat of Silva Mediterranea and other thematic 
teams)". 

  



239239

14. Uluslararası İşbirliği ve Eğitim
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Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) 
Uluslararası Eğitim Faaliyetleri 
Mediha HALİLOĞLU, Uzman, ÇEM Genel Müdürlüğü 

İklim değişikliği ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden 
kaynaklanan toprak bozulması olan çölleşme, özellikle kurak, yarı-kurak 
alanlarda yer alan ülkelerde şiddetli olarak hissedilmekte ve küresel bir problem 
olarak algılanmaktadır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ülkeleri 1992 yılında 
Rio Konferansı’nda çevre alanında Çölleşme ile Mücadele’nin de yer aldığı üç 
ana sözleşme imzalamışlardır. Ülkemiz Birleşmiş Milletler Çölleşme ile 
Mücadele Sözleşmesi’ne 1998 yılında resmen taraf olmuştur. Sözleşmenin 
Türkiye odak noktası Orman ve Su işleri Bakanlığı, ÇEM Genel Müdürlüğü’dür 

Gelecekte sürdürülebilir arazi yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması için 
üzerinde durulması gereken önemli bir sorun olarak kaydedilen çölleşme/arazi 
bozulumu ile mücadelede ülkemiz oldukça önemli deneyimlere sahiptir ve 
Birleşmiş Milletler tarafından da eğitici lider ülkeler arasında ifade edilmektedir.  

Ülkemizin sahip olduğu bu deneyimleri, çölleşme tehlikesi altında olan Orta 
Asya, Orta Doğu, Balkanlar ve Afrika’da yer alan ülkelerle paylaşması ülkemizin 
misyonunu da destekler niteliktedir. Ayrıca, teknik işbirliği çalışmaları, ülkemize 
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi süreci içerisinde ciddi bir itibar da 
sağlamaktadır.  

Ulusal ve uluslararası işbirliğini önemseyen ÇEM Genel Müdürlüğü; 
 110 ülkenin Çölleşme/Arazi bozulumu ve kuraklıktan etkilenmesi 
 Çölleşmenin/Arazi bozulumunun bir küresel problem olması 
 Bölge ülkelerinde erozyon, ,ormansızlaşma ve arazi bozulumu/ çölleşmenin 

ortak bir sorun olması 
 Bölge ülkelerinin benzer ekolojik ve sosyo-ekonomik koşullara sahip 

olması 
 Türkiye’nin deneyimleri ve uygulamaları 
 Daha önce yapılmış olan seminer ve toplantılarda bölge ülkelerinden gelen 

yardım talebi 
 Karşılaşılan sorunların çözüm yolları için ortak bir çaba sarf edilmesi 

gerektiği 
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 Proje kapsamında yer alan ülkelerin çölleşme/arazi bozulumu ve 
ormancılık konularında bilgi paylaşımına olan ihtiyacı  

göz önünde bulundurularak; 
 Başta Afrika olmak üzere Orta Asya, Orta Doğu, Balkanlar ile olan 

ilişkilerini güçlendirmiş, 
 Bölgeye teknik seyahatler düzenlemiş, 
 Oradan gelen uzmanları ağırlamış,  
 Bölgenin ihtiyaçlarını dikkate alarak örnek alınabilecek ve özellikle uzman 

eğitimine yönelik olarak  projeler hazırlamıştır. 

2009 yılı öncesinde sınırlı düzeyde seyreden Afrika ülkeleriyle ikili ilişkiler, 
2009-2014 yılları arasında TİKA’nın mali desteğiyle Arazi 
Rehabilitasyonu/Çölleşme ile Mücadele ve Ormancılık Konulu Bölgesel İşbirliği 
projeleri yoluyla ivme kazanmıştır.   

Her yıl farklı bir yabancı uzmanın katıldığı söz konusu eğitim ve çalıştay 
faaliyetleriyle, katılımcıların bireysel ve kurumsal kapasitelerinin gelişmesine 
önemli katkılar verilmiştir. Arazi gezileri sayesinde yeni teknolojileri, teknikleri 
gören katılımcılar, tarım, ormancılık, mera yönetimi konularında ülkelerinde 
farkındalık yaratacak düzeyde vizyon sahibi olmuşlardır. 2009-2014 yılları 
arasında Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlardan olmak üzere toplam 371 
uzmana eğitim verilmiştir. 

Ayrıca, TİKA işbirliğiyle yürütülen söz konusu çalışmalar, Birleşmiş Milletler 
nezdinde ses getirmiş, çalışmalar örnek olarak gösterilmiş, ülkemiz ve TİKA’nın 
tanınırlığına katkıda bulunmuştur. 

Ulusal ve uluslararası işbirliğinin yanı sıra ulusal kapasite gelişimini önemseyen 
ÇEM Genel Müdürlüğü; 

“1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun” 
kapsamında Genel Müdürlüğün yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 
resmi burslu statüde lisansüstü öğrenci gönderilmesine karar vermiştir.  Bu 
kapsamda Genel Müdürlüğümüzce, faaliyet alanlarımızla ilgili burslu yüksek 
lisans eğitimi için yurtdışına gönderilmesi gayesi ile Milli Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile gerekli irtibat ve yazımlar yapılmıştır.  
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1416 sayılı kanun kapsamında; Erozyon Kontrolü, Sel ve Heyalan Risk 
Haritacılığı, Toprak Erozyonu Haritacılığı, Toprak Sistematiği ve Haritacılığı, 
Ormancılıkta CBS Uygulamaları, Havza Amenajmanında Veri Değerlendirme 
Sistemleri, Doğal Kaynak Planlaması, Çölleşme ile Mücadele Yöntemleri, Yağız 
Havzalarında Erozyon İndikatörleri, Çığ kontrolü, Sel Kontrolü, Mera hidrolojisi, 
Havza Amenajmanı, Doğal Kaynak kullanımı ve yönetimi,  Ağaçlandırma ve 
Genetik Islahı, Uzaktan algılama yöntemleri ile çölleşme ve erozyonun 
izlenmesi, Kurak ve yarı kurak bölgelerde bozuk alanların ıslahı, Çevre ve Doğal 
Kaynak Hukuku(çevre hukuku), Çölleşmenin Etkilerinin Sosyolojik Boyutu, 
Orman Envanteri ve Uzaktan Algılama, Heyelan Risk Değerlendirmesi ve 
Kontrolü, Su ve Toprak Yönetimi, Ekosistem Restorasyonu, Arazi Bozulumunun 
İzlenmesi ve Modelleme, Orman Kaynakları Yönetimi (Kurak Alan Ekolojisi) 
konularında öğrenim görmek üzere Orman Mühendisi, Ziraat mühendisi, Harita 
Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Peyzaj Mimarı, Hukuk, 
sosyoloji bölümü mezunlarından oluşan toplam 43 öğrenci ABD, AB ve 
Kanada’ya gönderilmiştir. 
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15. Kırsal Alanda Kadınla  
 Yeşeren Yaşamlar
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Kırsalda Kadının Güçlendirilmesi 
HATİCE BARTU/Kadn Çiftçi, Zonguldak Devrek Merkez Dedeoğlu Ve 
Çolakpehlivan Köyleri Kalknma Kooperatifi Kurucu Ortağ 

Zonguldak’ ta bulunan ilk Kadın kooperatifi olan S.S. Devrek Merkez Dedeoğlu 
ve Çolakpehlivan Köyleri Kalkınma Kooperatifinin kurucu ortağıyım. 1959 
Devrek doğumluyum.   Evliyim ve 1 çocuk annesiyim.  

Oğlum büyüdükçe evde olmak beni mutsuz etmeye başlamıştı. Biliyordum ki 
benim durumumda olan ama üretmek isteyen çok kadın tanıdığım vardı. Devrek 
merkez ve 2 ayrı köyde yaşayan ev kadını ve çiftçilik yapan kadınlarla bir arayış 
içerisine girdik. Tek başımıza bir şeyler yapmamız ve başarmamız çok zordu. 
Ama her birimiz bir şeyler yapmak ve başarmak istiyorduk.  

Tarım İl Müdürlüğümüzün kadın kooperatifleri hakkında toplantılarından sonra 
kooperatifçiliğin bize en uygun iş olduğuna karar verdik. Bu konuda 
araştırmalara başladık. Başarılı kadın dernekleri, kooperatifleri ile görüşmeler 
yaptık. Onların desteklerini aldık. Kooperatif kurulmasındaki hukuki zorluklar 
gözümüzü korkuttu. Nihayet çok küçük bir sermayeyle 2010 yılında 8’i çiftçi 
olmak üzere 13 kadınla birlikte kooperatifimizi kurduk. Yönetim seçildi, bana da 
muhasiplik görevi verildi.  Bir büro kiraladık. Fakat kooperatifte neler 
üretecektik?  Nasıl üretecektik? Bilmiyorduk. 

Çözüm olarak evlerimizden kendimiz için ürettiğimiz turşu, reçel, salça, makarna 
ve tarhanaları getirerek büromuzdaki raflara koyduk. Pazar yerinde sebze- meyve 
satmaya başladık.  Tanıtım için magnet ve el ilanları bastırdık. İnternet sitesi 
kurduk, facebook  ve Instangram üzerinden  tanıtım yapmaya ve sipariş almaya  
başladık.  Sıfırdan başlamak çok zordu. Korkuyorduk. Bir işe başlayıp rezil 
olmak ta vardı. Üstelik akşam eve gittiğimizde hesap vereceğimiz ailelerimiz de 
vardı. Büronun kirasını ödeyebilmek için gözleme yapıp satmaya başladık. İlk yıl 
böyle idare ettik. İkinci yılımızda ev yemekleri işine girip küçük, aile sıcaklığında 
bir lokanta kurduk. Lokantanın bir tarafı aynı zamanda imalathane görevi 
görüyordu. Kazancımızla sürekli yatırım yapıyor ve ihtiyaçlarımızı alıyorduk.  
Öncelikle  “Devrek Güneşi” markamızı tescil ettirdik. Marka tescili, işimizi 
ciddiye almamızı sağlarken müşterilerde güven oluşturdu.  Artık 
kurumsallaşıyorduk. Unlu mamuller üretim iznimizi aldık. Bu arada bürokrasinin 
çok zor olduğunu öğrendik. Fakat sıfırdan başladığımız işte hem lokanta, 
imalathane hem de marka sahibi olmak güzeldi. 
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Başlangıçta çok bocaladık.  İlk zamanlar da işleyiş ve görevlerde tartışmalarımız, 
kırılmalarımız oluyordu. Kooperatifçiliğin güvene dayalı olduğunu aldığımız 
eğitimlerle öğrendik. Güven her şey demekti.  Kooperatifimiz hiçbir yerden 
maddi destek almadı. İşi büyüttükçe ihtiyaçlarımız artmaya başladı.  Ne zaman 
paraya ihtiyacımız olduysa ortaklardan birkaçımız mikro kredi aldı ve en kısa 
sürede ödedik. Büyük yatırımlar yapılacağı zamanlarda ise yönetimden bir iki 
ortak bankadan ihtiyaç kredisi çekiyorduk. Her geçen gün büyüdük. Şu anda 
borcumuz yok üretimdeyiz.  

Hiç bir şey bilmeden kurduğumuz kooperatifle 5 yıl boyunca bizler de 
olgunlaştık. Zorluklar yaşadığımız zamanlarda Tarım İl Müdürlüğümüz ve İlçe 
Müdürlüğümüz bizlere yol göstererek cesaret verdiler. Hiçbir zaman kendimizi 
yalnız ve çaresiz hissetmedik, onlar arkamızdaki en büyük güç kaynağıydı.  

Kuruluş amacımız çalışmak ve para kazanmakken Zonguldak’ın ve Devrek’in 
tanıtımında büyük rol oynadığımızı fark ettik. Kültür Müdürlüğü ile 
yürüttüğümüz bir projede Zonguldak Yöresel Yemekleri kitabının 
hazırlanmasında katkıda bulunduk. İlimizi fuarlarda temsil etmek için stantlar 
kurmaya başladık. Dergilerde ve televizyonlarda haberlerimiz çıkmaya başladı. 
Bu konuda birde belgesel çekimi yapıldı. 

Bir taraftan Kooperatifçilik hakkında farklı zamanlarda ortaklarımıza Tarım 
Bakanlığımız tarafından eğitimler veriliyordu ve bizler yavaş yavaş ilimizin 
dışına çıkarak yeni yerler görüyor ve yeni kişilerle tanışıyorduk. Öğrenmenin 
sonu yokmuş meğer. Öğrendik ki reklam ve tanıtım çok önemliydi. Kooperatif 
olarak yöresel değerlerimizden Devrek ekmeği, beyaz baklava, kızılcık tarhanası, 
kızılcık şurubu ve bastonumuzun tanıtımı, üretilmesi ve pazarlanması için başka 
şeyler de yapmamız gerekiyordu. Bu amaçla ürün çeşitliliğimizi genişlettik.  

Geride bıraktığımız 5 yıl içinde büyük zorluklar yaşadık. Bu arada 13 kadın 
ortakla kurulan kooperatifimiz 5. yılın sonunda 51 kadın 1 erkek ortakla 
çalışmalarına devam ediyor.  

Atalarımızdan kalan sebze meyve tohumları ve meyvelerin korunması ve gelecek 
nesillere aktarılması konusunda kooperatif olarak çok hassas davranıyoruz.  

Şimdi ortaklarımızı tarlalarını işlemeleri için teşvik ediyoruz, kooperatifte 
öncelikle ortaklarımızın ürünlerini alıp işliyoruz. 

Kooperatifimiz olarak dünyamızın bize çocuklarımızdan emanet olduğu 
bilinciyle onlara, toprağımızı, doğamızı, genetik çeşitliliklerimizi koruduğumuz 
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bilinciyle onlara, toprağımızı, doğamızı, genetik çeşitliliklerimizi koruduğumuz 
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yaşanılır bir dünya devretmeyi istiyoruz. Bunun için hepimizin yapabileceği çok 
şey olduğunu biliyoruz. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 

Kırsalda üretimin her alanında yer alan kadınlar daha iyi üretim, daha iyi 
pazarlama ve daha iyi gelecek için bir araya gelerek kooperatifleşin yada 
bulunduğunuz yörede yer alan kooperatife ortak olun unutmayın ki VERİRSEK 
ELELE ULAŞIRIZ HER YERE  … 
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Bir Zeytinlik Bahçesinden Asırlık Bir Şifahaneye: Bezm-i Âlem 
Valide Sultan Vakfı 
Mevlüt ÇAM, Vakflar Gen. Müd. Arşiv ve Tescil Şube Müdürü 

Vakıf; kişinin mülkiyetine sahip olduğu menkul ve gayri-menkullerinden bir 
kısmını veya tamamını, Allah’ın rızasını kazanma niyetiyle, kamunun her hangi 
bir ihtiyacını gidermek üzere dini, hayri ve ictimai bir gaye için ebediyyen tahsis 
etmesi diye tarif edilebilir.Vakfiye ise: Vakıf kurucusunun, akar, hayrat, 
şartları ve hükümlerinin kayıtlı olduğu vakfın kuruluş nizamnamesidir. 
Günümüzdeki kullanılan hali ile vakıf senedi de diyebiliriz. 

Bu tariflerden sonra kişiler ne amaçla vakıf kurarlar? sorusunu sorduktan sonra 
cevabını yine vakıflardan aktaralım. Fatih Sultan Mehmet 875 h. (1470 m.) tarihli 
vakfiyesinde vakıf kurmadaki genel amacını;  

Hüner bir şehr bünyâd eylemekdür 
Reâyâ kalbin âbâd eylemekdür 

Kanuni Sultan Süleyman vakfiyesinde vakfedilen eserlerden faydalanan 
insanlarn halini şöyle vasfeder. «… erâmilu u eytâm ve havâss u  avam ve âmme-
i enâm-ı muğtenem ve mütena'am müreffehü’l-hâl ve müferrahu'l-bâl 
olmışlardır…» yine vakfiyede geçen başka bir ifade ile «asûde-i hâl, 
müreffehü’l-bâl» olurlar. Yine Kanuni Sultan اّن المبانى يحكى همة البانى ifadesiyle 
yapılan eserlerin banisinin himmetini/büyüklüğünü hikaye ettiğini beyan eder. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi bünyesinde bulundurduğu 
vakfiye, hurufat, atik (hazine), şahsiyet, ahkam, tafsil, tafsil-i nizâmât, mukataa, 
muhasebe, berat, hüccet, maarif, eytam, hülasa ve sair fonlardan oluşan 
Osmanlıca-Arapça 8300 üzerinde defter ve 1 000 000 civarında Osmanlıca parça 
evrak ile Türkiye’deki en önemli arşivlerden birisidir. Hatta vakfiye anlamında 
dünyanın en büyük vakfiye arşividir.Vakıf kurucuları profilinile bakıldığında 
başta padişahlar olmak üzere hanım sultanlar olarak adlandırılan padişah eşleri, 
kızları, sadrazamlar, vezirler, paşalar, darussaade ağaları, şeyhulislamlar ile sair 
devlet adamları ve ahalinin bu hizmet ve hamiyyet yarışına eşlik ettiğini görürüz.   

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivinde Osmanlı Döneminde vakıf 
kuran padişah annesi ve kızlarından 29 Hanım Sultan’a ait tamamına yakını 
tezhipli orijinal vakfiyeleri bulunmaktadır. Kısaca günümüzde akar ve hayrat 
yapıları yaşayan birkaç hanım sultanı zikredecek olursak, Hafsa Sultan, Haseki 
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Hürrem Sultan, Nurbanu (Atik Valide) Sultan, Mahpeyker (Çinili, Kösem) 
Valide Sultan, Gülnuş Emetullah Sultan, Hatice Turhan Valide Sultan, Mihrişah 
Sultan, Nakşidil Valide Sultan ve Bezm-i Alem Valide Sultan ilk akla gelenlerdir. 

Bu gün üzerinde duracağımız Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakfı, hayır hizmetleri, 
yapıları ve şartları ile hanım sultan vakıflarının en müstesna örneklerinden 
birisidir. Bezm-i Âlem Valide Sultan’ın yaşadığı döneme bir göz atacak olursak 
1826 yılı İstanbul ve    Anadolu’da büyük bir kolera hastalığının yaygınlaştığı bir 
dönemdir. 1843 yılında ise İstanbul’da çiçek hastalığı yaygınlaşmış ve mevcut 
darüşşifalar ve sağlık merkezleri hastalıkla mücadelede yetersiz kalmıştır. Bu 
durumu ilk görenlerden birisi Bezm-i Âlem Valide Sultan’dır.  Bezm-i Âlem 
Valide Sultan bu arzusunu oğlu Sultan Abdulmecid’e iletmiş, padişah’da 
annesinin bu talebini uygun görerek kurulacak bir vakıf yoluyla hastanenin 
inşasını emretmiştir. 

Sultan II. Mahmud’un ikinci kadını Bezm-i Âlem Valide Sultan  1839 yılında 
oğlu Sultan Abdulmecid’in cülusu ile padişah anneliği rütbesine nail olmuştur.  
1852 yılında vefat eden Bezm-i Âlem Valide Sultan hayır ve hasenat için çalışan, 
kerem sahibi, cömert bir hanım sultandır kurduğu vakıflarla Dolmabahçe’de bir 
cami, Yenibahçe’de bir hastane,hastane bahçesinde bir cami bir Dâru’l-Maârif ve 
muhtelif yerlerde çeşmeler yaptırmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde 11 
numara ile kayıtlı defterde Bezm-i Âlem Valide Sultan’a ait 1 adet vakfiye ve 13 
adet zeyl vakfiye kayıtlı bulunmaktadır. Bu vakfiyelerden en erken tarihli olanı 
1256 (1840) tarihli en son tarihli olanı ise 1267 (1851)  tarihlidir.   

Bezm-i Âlem Valide Sultan vakfiyede sayılan akar ve hayratların onarımlarının 
yapılabilmesi ve görevlilerin ücretlerinin ödenebilmesi ve vakfiyede zeyl 
vakfiyelerde belirtilen diğer hizmetlerin yapılabilmesi için; 

İstanbul Göksu’da 130 dönüm çayır, 1 çömlekhane, 4 değirmen, 50 evi, 1 köşkü, 
2 kireç ocağını, Paşaköyü arazisini, 996 arşın sahilhane arazisini, 24  dükkanı, 2 
fırını, 1 şerbethaneyi, 91 dönüm bağı, 8090 arşın arsayı, Ağa Hanındaki 37 sehim 
hissesini, bir bahçeyi, Terkos’da Alacık Mezraası, Balabanburnu ve Silahtar 
Çayırı denen çayır ve ormanlıkları, Katip Efendi Çiftliğini, 9090 arşı arsayı, 27,5 
dönüm tarlayı, 5 parça bağı, bir menzil arsasını, iki sahilhane, Revancık 
(Riva/İrve) Köyü, 300 arşın arsasını, 150.000 kuruş nakit parayı, 

Edremit ve Kemer Edremit (Burhaniye) 25240 kök zeytin ağacını, 68 
adet zeytinyağı mengenehanesini,  1 hanını, içilebilir bir su kaynağını, 1 adet 
zeytinyağı mağazasını, 
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İzmir’de  ev, dükkan ve mağazalarını, 

Kocaeli’nde Harmankaya, Yeniköy, Küçüktokat, Umuryeri  arazleri, 
tarlaları ve çayırlarını ve içindeki hayvalarla birlikte Beyli Mandırasını, 89 
dönüm arsasını, Avcıkoru Ormanını (Vakfiyede bu arazilerin Beykoz ile Kocaeli 
arasından Riva Deresi civarında olduğu yazılıdır) 

Çanakkale’de Elmas Tabyası denen tabyayı ve Topçu Kışlasını, 

Bursa’da 15 dönüm zeytin bahçesini, Gemlik’de 4 parça dut bahçesini, 
bir su değirmenini, 

İstanköy’de Limon bahçesini, 

Selanik’de 646 arşın gümrük arsasını, 

Silistre’de 3147 arşın va kahve sayfiyesini, 

Varna’da bir çiftliğini,  

Bezm-i Âlem Valide Sultan 1 adet vakfiye 13 adet zeyl vakfiyelerinde vakfettiği 
akarların gelirleri ile şu hizmetlerin yerine getirilmesini hüküm altına almıştır. 
1- Galata’da yaptırdığı çeşmenin bakım-onarımının yapılması görevli 
ücretlerinin verilmesi, 

2- Eyüp Türbesine hediye ettiği sakal-ı şerifin her sene bayramdan önce halkın 
ziyaretine açılması, sakal-ı şerifin ve kutusunu bakım onarımı, 

3- Beşiktaş’da Yahya Efendi Tekkesinde Nakşi usulü üzere  hatme okunması, 
cami görevli ücretlerinin ödenmesi, 

4-Medine’de Ravza-i Mutahhareye Enam ve bazı dini ve tasavvufi kitaplar 
konulması, okunması, hatimler, Yasin, Nebe, Fetih, İhlas, Mülk sureleri 
okunması ve Ravza’nın kandilleri için her yıl 300 okka zeytinyağı gönderilmesi, 
yaptırdığı sebilin bakım onarım ve görevli giderlerinin ödenmesi, Mekke’de 
haftada iki gün şifa-i şerif okunması, cüz okunması,Hac esnasında Safa ile Merve 
arasındaki yolun temizlenmesi,  Harem-i Şerif imam ve müezzininin ücretinin 
ödenmesi, Medine’de bulunan Şeyh Mehmet Can Efendi Tekkesine su 
götürülmesi, 

5- Yaptırdığı hastanede görev yapan müdür, tabib, cerrah, eczacı, sülükçü,  
havancı, elbiseci, kilerci, vekil-i harc, hademe, meydancı, berber, kapıcı, camide 
görev yapan vaiz, hatib, imam, müezzin, kayyım, devirhan, ser-mahfil, muhafız-
ı lihye, yasinhan, tebarekehan, fetihhan, mülkhan, cüzhan, hafız-ı kütüb, kandilci, 
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temizlikçi, gassal, temcidhan, salahan gibi görevli ücretlerinin ödenmesi, 
(burada dikkat çeken bir husus cami imamlarından birinin hastalara moral 
vermek üzere görevlendirilmesidir) 

6- İstanbul’da Merkez Efendi Tekkesinde dervişlere yemek pişirilmesi, 

7- Yaptırdığı Rüşdiye Mektebi ve Yeşil Mektep’de görev yapan muallim, 
muallim asistanı, katip, denetçi, sülüs hocası, hat hocası, kütüphane memuru, 
odacı, pabuççu, sucunun ücretlerinin verilmesi okulların ısınma ve aydınlatma 
giderlerinin karşılanması, 

8- Limni’de medfun Niyazi Mısri hazretleri türbedarı ücretinin verilmesini 
hüküm altına almış ayrıca Mekteplere tarih, coğrafya, edebiyat, lügat, tasavvuf, 
tefsir, ahlak gibi konularda 431 adet kitap ile Rüşdiye mektebi ve kütüphaneye 
iki adet çalar saat vakfetmiştir. 

173 sene önce kurulan Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakfı Osmanlı döneminde 
mektepleri ve hastanesi ile kültürel ve sosyal alanlarda büyük hizmetler 
gerçekleştirdiği gibi günümüzde de yöneticisi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü 
eliyle hizmetlerine devam eden bir vakıftır. Ayrıca Edremit’de bulunan Vakıf 
Zeytinlik işletmelerinin gelirlerinin büyük bir kısmı (parça halinde Edremit, 
Burhaniye ve Havran’da 219 parça zeytinlik)  Bezm-i Âlem Vakfından elde 
edilmekte ve elde edilen gelir Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi aktarılmakta olup, 
günümüz itibariyle işletmelerde 59 kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca işletmede 
üretilen zeytin,  zeytin yan ürünleri ile bal İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya’da 
11 adet mağazada satışa sunulmaktadır. 

Ayrıca Gureba Hastanesi günümüzde de hizmetlerine devam etmektedir, bu 
anlamda Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakfına bir tanımlama yapacaksak başlıkta 
da belirtildiği gibi “Bir Zeytinlik Bahçesinden Asırlık Bir Şifahaneye: Bezm-
i Âlem Valide Sultan Vakfı” en uygun tanımlama olacaktır. 
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Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakfiyesi Giriş Sayfası. 
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T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsalda 
Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmaları 
Nimet KALELİ, Krsalda Kadn Hizmetleri Koordinatörü, GTHB-Eğitim Yaym 
ve Yaynlar Dairesi Başkanlğ  

Çölleşme ve kuraklığın etkilerini önlemek ve/veya azaltmak için mücadelede 
kadınlar hayati roller oynamaktadır. Kırsalda yaşayan kadınlar, salt deneyimleri 
sayesinde, çölleşme ile mücadele konusunda erkeklerden daha çok bilgiye 
sahiptirler.  

Genel olarak tüm dünyada kadınlar iklim değişikliğinden, biyolojik çeşitliliğin 
kaybından, çölleşmeden, tehlikeli, zararlı atıkların kontrol dışı doğal alanlara 
bırakılmasından, hemen ilk elden etkilenenlerdir. Kadınlar çölleşme ve 
kuraklığın etkilerinden mağdur olan aynı zamanda da bu konuda olumlu yönde 
değişim sağlayabilen, gelecek kuşaklara aktarabilen bir gruptur.  

Bu nedenle kadınlara özellikle kırsaldaki kadınlara yönelik güçlendirici, gelir 
yaratıcı ya da artırıcı faaliyetlerin çölleşme ile mücadele ve çevrenin korunması 
konusunda bilinçlendirme ve kapasite geliştirme çalışmaları ile birlikte 
düşünülmesi önemli bir konudur. Kırsalda kadının sosyo-ekonomik yönden 
güçlendirilmesi hem sürdürülebilir kırsal kalkınma için hem de çölleşmeye 
yönelik sorunların kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için 
gereklidir. 

Kırsal kalkınmada özellikle sürdürülebilir bir kalkınmada kadınların önemli bir 
rolünün olduğu artık kabul edilen bir gerçektir. Kadınlar, sürdürülebilir kırsal 
kalkınmada kilit rol oynamaktadırlar. Tarımsal üretimde, eğitimde, sağlıkta, aile 
ilişkilerinde, gıda güvenliği ve beslenme gibi her konuda sorumluluk alan 
kadınların kalkınmaya katılımı hem ülke ekonomisinin güçlenmesi hem de 
kadının statüsünün yükselmesi açısından önem taşımaktadır.  

Dünya’da tarımsal işgücünün % 40'nı kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye’de 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2015 yılı verilerine göre istihdam edilen 
kadınların % 34’ü, istihdam edilen erkeklerin ise % 17’si tarım sektöründe yer 
almaktadır. Bu veriler kadınların kırsal alandaki yerini ve önemini 
göstermektedir. 

Sürdürülebilir bir tarımsal üretim ve kırsal kalkınmada kadının tarımsal üretime 
yaptığı katkıları görmezlikten gelmek mümkün değildir. Kırsal alanda 
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yaşayanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uygulanan programlarda 
kadın varlığı önemlidir. Toplumsal cinsiyet duyarlığı olmayan kırsal kalkınma 
yaklaşımlarında kadınlar ve onlar gibi dezavantajlı gruplar kalkınmadan 
yararlanmak bir yana, olumsuz etkilenebilmektedir. Bu bağlamda Bakanlığımız 
tarafından kırsalda kadınlara yönelik yürütülen tüm çalışmalar toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin giderilmesi girişimcilik ve istihdamın artırılması esasına 
dayanmaktadır. 

Kırsalda kadınlar kaynaklara ulaşmada erkeklerle aynı fırsata sahip oldukları 
zaman tarımsal üretim ve verimi arttırabilirler, ekonomik ve sosyal alanda 
güçlendirildikleri zaman ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve sürdürebilir 
kalkınma için liderlik ve değişimin temsilcisi olabilirler. 

Ekonomik olarak canlı, ekolojik olarak sürdürülebilir, sosyal refahın olduğu 
alanlar yaratmak amacıyla bilinçli, girişimci ve üretken olan kırsalda kadınlar için 
eğitim ve yayım çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 

Bakanlığımız proje, eğitim ve desteklemelerle kırsalda kadınların güçlenmesine 
yönelik çalışmalarına özel bir önem ve ağırlık vermektedir. Kadının kırsal alanda 
örgütlenmesini artıracak ve teşvik edecek uygulamaların, eğitimlerin istihdamın 
artırılması için gerekli olduğunun farkındadır.  

Kadınların tarımsal üretim faaliyetine erkeklerden daha fazla katılımları dikkate 
alındığında, kadınlara tarımsal eğitim hizmetleri verilmesi çok önemli ve 
kaçınılmazdır. Tarım politikalarımız içinde Bakanlığımızca kadına yönelik 
eğitimler ve faaliyetler, kadın emeğinin artık göz ardı edilmediğinin 
göstergesidir. 

2003 yılından bugüne kadar kırsalda kadına yönelik yaklaşık 171 bin faaliyette 2 
milyondan fazla kadn eğitilmiştir. 

Bakanlğmz tarafndan krsalda kadnlarn güçlendirilmesine yönelik; 

 Kırsalda yaşayan kadınlara bilgi ve teknik öğretmek, becerilerini geliştirmek, 
sosyal ve ekonomik statüsünü yükseltebilmek için eğitim ve yayım 
hizmetleri verilmekte, 

 Tarıma dayalı iş kollarında kadın girişimciliğinin özendirilmesi, kadınların 
kooperatif kurmasının desteklenmesi, mevcut kooperatifler içerisinde 
üyeliklerinin artırılması ve aktif rol almalarının sağlanmasına yönelik 
çalışmalar yürütülmekte, 
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 Kırsalda yaşayan kadınlar için gelir getirici,  çalışma koşullarını iyileştirici, 
faaliyet çeşitliliğini artırıcı ve sosyo- ekonomik yönden güçlendirici projeler 
hayata geçirilmekte, 

 Kırsalda yaşayan kadınların sorunlarının tespit edilmesi sorunların çözümüne 
yönelik stratejilerin oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır. 

Bugün ülkemizde Bakanlığımız bünyesinde kadınlar tarafından kurulmuş ve 
üyelerinin çoğunluğu kadınlardan oluşan 49 adet Tarmsal Kalknma 
Kooperatifi bulunmaktadır. Çalışmalar neticesinde 18 adet kooperatif 
Bakanlığımızın destek programından yararlandırılarak işletmeye geçmiştir. 
Bakanlığımızca kadın çiftçilerin ekonomik yaşama katılması, kadın istihdamının 
artırılması ve desteklerden daha fazla faydalanması adına da pozitif ayrmclk 
ilkesi uygulanmaktadır. 

Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program kapsamında, proje 
sahibinin kadın çiftçi olması veya kadın çiftçinin tarımsal amaçlı kooperatif ve 
birlik üyesi olması durumlarında + puan verilmektedir. 

Makine-ekipman almlarnn desteklenmesinde yaklaşık 5000 kadın çiftçi 
makine ekipman desteğinden faydalanmıştır. 

Yine IPARD değerlendirme kriterlerinde başvuran kişinin kadın olmasına, 
üyelerinin en az %50’ si kadın olan üretici gruplarına öncelik verilmektedir. 

Kırsalda kadınların sorunlarını çözmeden sürdürülebilir bir kalkınmanın 
sağlanamayacağı inancıyla, Bakanlığımızca 2012 yılında hazırlanan ve kamuoyu 
ile paylaşılan Krsal Alanda Kadnn Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Plan 
(2012-2016) hayata geçirilmiştir. Altı ayda bir izleme değerlendirmesi yapılan 
Eylem Planı, kırsalda kadınların sorunlarının çözülmesine yönelik kurum ve 
kuruluşlarla yürütülen işbirliği sayesinde önemli adımların atılmasına imkân 
sağlamaktadır. 

Tarımsal faaliyetlerde çalışan kadınların daha üretken ve verimli olarak tarıma 
katılımlarını sağlamak için projelerle onları desteklemek gerektiğinin 
inancındayız. Çünkü kadının verimli çalışması, tarımsal üretimin artışı, çiftçi 
ailelerinin gelir düzeylerinin artışı yönünden bu durum çok önemlidir. 

Bu kapsamda 2000 yılından itibaren yürütülen Kadn Çiftçiler Tarmsal Yaym 
Projesi, kırsal alanda yaşayan kadınları tarımsal konularda ve ekonomik 
faaliyetlerde eğitmek, tarımsal üretimdeki kaliteyi artırmak, kalkınmada 
kadınların daha aktif rol almalarını sağlamak ve kırsaldaki kadının ekonomik ve 
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sosyal konumunu iyileştirmek ve güçlendirmek adına kadın çiftçilerimiz 
açısından önemli bir proje olmuştur.Son 12 yılda 120.716 kadnn eğitim ve 
projelerle desteklendiği “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi” kadın 
çiftçilerin hayatlarında bir farkındalık ve ivme kazandırmış tarımda başarılı 
kadınların artmasını, güçlenmesini sağlamıştır. 

Bakanlık olarak kırsal alanda yaşayan, girişimci özelliği taşıyan kadınlara 
girişimcilik eğitimleri verilerek bilgi ve beceri geliştirme yoluyla istihdamlarına 
yönelik katkı sağlamak, iş kurmalarına imkân vermek ve hibe programlarından 
faydalanmalarını öğretmek amacıyla 2014 yılında bir ilde (İzmir) başlattığımız 
Tarmda Kadn Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Program, 2015 yılında 8 ile 
(Balıkesir, Çankırı, Gaziantep, Kırklareli, Konya, Malatya, Muğla, Zonguldak) 
yaygınlaştırılmıştır. 457 kadın çiftçi KOSGEB / İŞKUR işbirliği ile 70 saat 10 
gün süreli ‘Uygulamalı Girişimcilik’ eğitimleri alarak sertifika sahibi 
olmuşlardır. Eğitim alan kadınlar tarafından girişimcilik fikri ile hazırlanan 
projeler Girişimcilik proje yarışmasında değerlendirilerek dereceye girenler 
ödüllendirilmiş ve işletme kurmaları sağlanmıştır.   

Kırsal alanda kadına yönelik her faaliyet ve proje az ya da çok kadınların 
güçlenmesi için önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye’de ilk kez kırsalda kadına 
yönelik yapılan tarımda kadın girişimciliği çalışması üretici ve girişimci ruha 
sahip kadınları bilgilendirerek, uygulanabilecek projelerinin hayata 
geçirilmesinde etkinliklerini artırarak, tarımda kadın girişimciliğini en üst 
seviyeye çıkarmak adına önemli bir adım olmuştur. 

Ayrıca Bakanlık dış kaynaklı projeler ile kapasite geliştirme yoluna gitmiştir. 
Yerelde cinsiyete duyarl yaym hizmetlerinin ve cinsiyete dayal verilerin 
geliştirilmesini sağlamak için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
işbirliği ile 2 proje yürütülmektedir. Bu projeler ile kırsal alanda yaşayan 
kadınların, bilgi, beceri ve özgüvenlerinin arttırılması yolu ile tarımsal üretim 
kapasitelerinin geliştirilmesi ve sosyo-ekonomik güçlenmesinin sağlanması; tüm 
bunların sonucunda ailelerin gıda güvenliği ve geçim kaynaklarının 
iyileştirilmesi, yayım hizmetlerinin cinsiyete duyarlı hale getirilmesi 
beklenmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınmada kırsal kadının rolünü ortaya çıkaracak ve 
güçlendirecek, hem ülke ekonomisine hem de tarım sektörüne önemli katkıları 
bulunan kadınları hak ettiği konuma gelmesini sağlayacak olan faaliyetlerimiz 
bugüne kadar devam ettiği gibi bundan sonra da devam edecektir.
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Anaerkildir Sarıkeçililer'de Yaşam 
Pervin Savran, Sarkeçililer Yaşatma ve Dayanşma Derneği Başkan  

Biz Sarıkeçililer, kış aylarını Akdeniz'de Mersin sahillerinde, yaz aylarını ise 
Konya ve Karaman'ın yaylalarında geçiren konar-göçer topluluğuz. Yaşantımız 
sürekli ev dediğimiz kara kıl çadırlarımızda geçer. Günlük yaşantımızda 
kadınlarımıza düşen sorumluluk çok önemli ve ağırdır.  

Toroslar'da kadınlarımız yakar sabahın ilk ışıklarıyla ateşi. Gün başlangıcında 
alevlenen ocağın ateşi bazen harlanır, bazen de korlanır. Hiç sönmeyen bu ocak 
neler neler pişirir, kimilerini doyurur, kimilerini ısıtır, kimilerini kurutur. Ana ile 
ataş, doğa ile gardaş bir bütünün parçaları, ateşi yakan kadının hamurludur her 
daim elleri. Ekmek pişecek, aş pişecek, şehre benzemez buraları. Sevgi dolu 
yüreğimizle incecik açılan yufkalarımız, yağlayıp peynir de konuldu mu içine her 
derde devadır. Davar otlatılacak, derken oğlaklar analarına emiştirilecek. Fazla 
gelen sütler sağılıp, ekdi (annesi ölmüş ya da ikiz eşine) oğlaklar emzirilecek. 
Ocağın ateşi harlanıp, üzerine koyduğumuz haranı da (tencere) sulu bir aş ya da 
bulgur pilavı, yorulan hepimiz için sıcacık ortamımızın tadını artırır. Günün 
devamı için odun toplayıp akşama hazırlıktır sonraki çabalar. Elde kirmen, önde 
yoldaşlarımız olan keçilerin karınlarını doyurunca döneriz obaya. Zaman varsa 
eğer yıkanacaktır çamaşırlar gün batmadan. Bir gün yetmez Sarıkeçili kadınına. 
Ağır ağır yanan ateş, atılan odunla harlanıp üzerine konur gök çaydanlık. Yorgun 
gelenlere demleyeceğimiz çay, hepimizi toplar ateşin başına. Sohbetlerimizin 
konusu göç mevsimi ise göçle ilgili, döl alma zamanı ise onunla ilgilidir. 
Belirlidir yapacağımız işlerimiz. Ne kadın ne de erkek ayrıdır bizde. Bireydir 
herkes ve sorumluluğunu bilir yaşlısı, genci, çocuğu. Doğa bu bilinci verir saygısı 
olan herkese. Canlılara verdiğin önem ve emek öğretir sana her şeyi. Arayıp 
bulamazsın oğlağın melemesini, anasına kavuştuğu anı. Sen de hayransan 
doğaya, yemyeşil ormana, şırıl şırıl akan derelere, gün doğup da batarken dağların 
arasından, fark edebilirsen gerçeği, işte o an insan olabilirsin. Hepimiz bir 
parçasıyız doğanın. Doğurgan doğa ananın içinde ana olabilmek de bir ödüldür 
kadına. Yaşam bir değerdir bilene. Kimse kendisini diğer canlılardan üstün 
görmezse, yeryüzünde her şeyin birbirine bağlı olduğu bilinciyle yaşarsa, 
insandır.  

Bizim yaşamımızda sezgileri güçlü olup, kötü olaylara karşı önlem almamızı 
sağlayan kadınlarımızdır. Yaşanabileceklerin acısını çeken de kadınlarımızdır. 
Kadınlarımızdır, ölmeden sır olan. Hayatın her alanında daima eşit olduğumuzu 
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bildik. İşte bu nedenle yiğittir kadınlarımız. Ne ekmek ne de yurt kavgasında 
yalnız bıraktı biri diğerini. Türk olmamızın temel gereklerinden biri olarak kadın 
sözcüğünü iyi, güzel anlamında kullanırız. Bu yüzden kadının değmediği alanın 
boş kaldığını, kadının gezmediği dağın, derenin kuruduğunu, kadının olmadığı 
zamanın anlamsız olduğunu anlatmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.  
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Küçük Destekler Doğal Öyküler 
Gökmen Argun, Birleşmiş Milletler GEF Küçük Destek Program (SGP)  

Sivil toplumun süreçleri belirlemekte sorumluluk alması başarılı bir kalkınmanın 
olmazsa olmazıdır. Politika üretmede ve kamu hizmetlerinde STK, sivil, yerel 
toplulukların ve özellikle kadınların doğrudan katılımı devletin başarısında da en 
önemli unsurdur. Bunu sağlamak bu süreçlerde toplumların refahı ve kapasitesine 
olumlu katkılar sağlayabilmekten geçer ki, SGP bu değerli platformların 
oluşmasıyla GEF’in uluslararası öncelikleri olan biyoçeşitliliğin korunması, 
iklim değişikliğine karşı dayanıklı olma ve arazi bozunumunu engelleme 
yönünde kritik çalışmaları desteklemektedir.  

SGP günümüze kadar bu hedefle 149 farklı sivil toplum kurumunun, devlet ve 
özel sektörün ortaklığında gerçekleştirdiği 236 projenin hayata geçirilmesini 
sağladı. Bu 149 farklı sivil toplum kurumunun yalnızca 15’i ulusal ölçekte 
çalışma yürütmekte, kalan 134’ü son derece küçük çaplı yerelde etkin yapılardır. 
SGP’nin özellikle ortaklıklara gösterdiği azami önem bu 149 kuruluşun 714 farklı 
ortağın ayni ve nakdi katkılarının da bu alandaki çalışmalara destek vermesiyle 
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varılmıştır. İlgili projelerin hayata geçirildiği yerleşim alanlarında hesaba 
katılması mümkün olmayan pek çok kapasitenin güçlendirildiği, eğitim 
oranlarının ve farkındalığın yükseldiği, kadınların ve engellilerin süreçlerde daha 
önde yer aldıkları projelerin değerlendirme raporlarında vurgulanmıştır.    
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Keten Projesi ve Kadın  
Coşkun Ylmaz, Bartn Kültür ve Dayanşma Derneği 

Küre Dağlarında Alternatif bir Geçim Stratejisi olarak Doğa Dostu Sürdürülebilir 
Keten Tarımı Başlangıç Projesi; Küre dağları milli parkının bir parçası olan Ulus 
İlçesinde göçler ve sosyo-ekonomik şartların değişmesi sonucu zarar gören doğal 
zincirin, çeşitli yönleriyle doğa koruma stratejisinin önemli bir parçasını 
oluşturan Keten Tarımının yaygınlaştırılması ile korunmasını hedefledi. Doğa 
dostu tarım yöntemlerinin bu alanda kullanılması amacıyla çalışmalar yapan 
dernek, bölgenin geçmişte keten tarımı ve işlemesi yönünden zengin bir 
deneyime sahip oluşundan hareketle 2006 yılında “Alternatif Tarım, Alternatif 
Kalkınma, keten üretimi ve değerlendirilmesi” adlı proje ile Ulus Merkezde 0,5 
Hektar arazi içinde keten üretimi demonstrasyon alanı kurdu. Yerel desteklerle 
uygulanan proje sonucunda keten bitkisinin, yörenin toprak ve iklim koşullarında 
korunan alan zincirine zarar vermeden üretilebileceği görüldü. Ayrıca keten 
bitkisinin kullanımının yaygınlaştırılmasının ancak ketenin işlenmesi ve satış 
tekniklerinin geliştirilmesi ile şekillenecek uygun üretim-işleme ve pazarlama 
ağlarını içeren bir strateji ile sürdürülebilirlik kazanabileceği sonucuna varıldı. 
Uygulama Ulus ilçesi sınırları içinde kalan 10 Hektar atıl arazi üzerinde, 20 
kadından oluşan bir ekiple hiçbir şekilde üretimi gerçekleştirilmeyen Keten 
konusunda eğitim almaları ve bu kişilerin keten üretimi ve pazarlanması yönünde 
desteklenmesi ile bu anlamda tüm ilgi gruplarında bilinç artırımı sağlanarak doğa 
dostu tarım yönünde dönüşüm sağlanması gerçekleştirildi. Proje kapsamında 
öncelikli olarak atıl alanlarda uygulanan keten ekiminin proje sonunda 
doğrulanmış doğa dostu bir tarımsal geçim yöntemi olarak benimsendi ve keten 
işleme makinası temini gibi ileri adımlar atıldı.  
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Orhanlı Deresi Rehabilitasyonu ve Kadınlar 
Raziye İçtepe, Orhanl Köyü Derneği 

Orhanlı Deresi, Seferihisar’ın Orhanlı köyü sınırları içinde kalan ve doğallığını 
bu güne kadar korumuş olan bir akarsu sistemidir. Dere sistemi biyolojik 
zenginlik için olduğu kadar hem bölgedeki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını 
beslemesi açısından hem de arazi kullanımı ve köyümüz halkının iklim 
değişikliğine karşı dayanıklılığının artması için büyük önem taşımaktadır.  
Önceki yıllarda dere kenarından çakıl çekilmiş olması dere yatağının 
mukavemetini bozmuş ve doğal hızından çok daha fazla toprak aşındırmasına 
neden olmuştur. Orhanlı Köyü Derneği, 2012 yılında derenin kenarındaki 
arazilerde görülen toprak kayıplarını önlemek ve zarar görmüş dere ekosistemini 
ve biyolojik çeşitliliği geri kazanabilmek için bir proje geliştirmiştir. Bu proje, 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) GEF- SGP tarafından 
desteklenmiş ve uygulanmıştır. Karakoç Deresi Arazi Yapısını Koruma Projesi 
ile bölge halkı tarafından “su çalıdan korkar” söylemiyle uzun yıllardır süregelen 
geleneksel dere bitkilendirme tekniği beş pilot alanda uygulanmıştır. Projenin bu 
ilk safhası değerlendiğinde projedeki yaklaşımın son derece başarılı olduğu ancak 
yaklaşımın yaygınlaşması için bazı temel eksiklikler ve aynı zamanda fırsatlar 
olduğu anlaşılmıştır. Bu eksikliklerden en temel olanı iyileştirme çalışmasının 
gerçekleştirilmesi için gerekli yerel bitki fidanlarının kesintisiz bir şekilde, doğal 
afetlerden etkilenmeden ve ucuz maliyetle temin edilmesidir. En önemli fırsat ise 
Orhanlı’da ve İzmir Yarımada’da arazi sahiplerinin bitkilendirme çalışmalarını 
kendi inisiyatifleriyle ve sürekli olarak gerçekleştirebilme potansiyelidir. 
Projenin burada sunulan ikinci safhası, bu temel eksiklik ve fırsatları bir araya 
getirilebilecek ve doğal bitkilerle iyileştirme çalışmaları proje tamamlandıktan 
sonra da sürebilecek şekilde kurgulanmıştır. Projenin ikinci safhasında sürekli ve 
ucuz yerel fidan temini için dere kenarında Seferihisar Belediyesi tarafından 
tahsis edilmiş olan alanda Orhanlı Deresi “Bitki Pınarı” adı verilen bir bitki 
üretme istasyonu kurulacaktır. Öte yandan projede uygulanan doğal 
bitkilendirme tekniğini yaygınlaştırmak amacıyla bir poster ve gösteri alanları 
oluşturulacak, aynı zamanda İzmir Yarımada’daki paydaşların katılacağı bir 
çalıştay gerçekleştirilecektir. Proje, merkezi Orhanlı Köyü’nde olan Anadolu 
Doğa Kültürü Derneği ile ilk safhanın yürütücüsü Orhanlı Köyü Derneği, 
Seferihisar Belediyesi ve Orhanlı Köyü Muhtarlığı ortaklığıyla yürütülecektir. 
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Women And Young Farmers Education And Extension 
Activities 
Neşe Tezer, Agricultural Engineer Technical Advisorn.Tezer@Tzob.Org.Tr 
,Union Of Turkish Chambers Of Agriculture 

Chambers of Agriculture, which are the legal institutions  of  those who are 
dealing with Agriculture, are  professional institutions defined in the form of a 
public institutions as stated in the Constitution.   

The Chamber of Agriculture are established for the purpose of performing 
professional services, assisting the agricultural sector to develop in all fields and 
in conformance with public interest, supporting the public efforts in the 
realization of the State’s agricultural plans and programs, meeting the common 
needs of farmers, facilitating their activities.  

 Purpose of Foundation; To serve farmers, Supply farmers’ common needs, 
ease their farming activities, develop agricultural sector according to common 
benefits.  

Main Duties of Union;  

 To take farmers’ registration,  
 To supply inputs,  
 To propose for or to cooperate in activities of public or private sector 

organizations, 
 To organize and participate meetings in agriculture,  
 Establish laboratories for soil analysis, Agriculture museums, good 

agricultural businesses and farmer consulting centers,  
 Support water administration,  
 Establish drying plants for Agricultural products,  
 Work on forestation, soil conservation,  
 Improve productivity, and  
 Develop social projects. 
 TZOB represent farmers both in national and international levels.  
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Organizations as members and board member found 

Economic and Social Council of Turkey (ESK), EU-Turkey Joint Consultative 
Committee, Tobacco and Alcohol Market Regulatory Authority (TAPDK),  
Economic Development Foundation (İKV), Advertisement Regulation 
Authority, Agricultural Insurance Pool, Taxation Council, Member of Social 
Security Authority (SGK) Board. 

Structure of Turkish Chambers of Agriculture; 4.5 million farmers are 
presently registered to 761 Chambers of Agriculture have a delegate in almost 
every district, village and country.  

There are more than 2500 staff and 15.000 administrators in all Chambers which 
are the members of TZOB. 

COOPERATIVE EFFORTS: Three different protocols were signed in May 
2012, with: Ministry of Agriculture Food and Livestock;  cooperating on farmers’ 
education programs, Ministry of Forestry and Water Management;  cooperating 
on environmental protection and afforestation programs, Ministry of Family and 
Social Policies; cooperating on education of female farmers. 

In this context,  we are traning Turkish women about fallowing issues : 

 Social security, cooperatives, entrepreneurship and leadership, women rights, 
gender equality, climate change alongside the main training issues were 
concentrated in the agricultural activities of all kinds.  In 2013 we have trained 
771 women farmers in five pilot provinces. In 2014, 1776 and in 2015 4172 
women farmers have been trained so for. These trainings are continiuing  across 
Turkey. On the other hand, we are appliying a project named 'agricultural 
population to be younger' among Turkey Union of Chambers of Agriculture, 
Food, Agriculture and Livestock Ministry and Turkish Employment Office  
aiming Young Farmers training . In 2013, our young female farmers were trained 
in 2 of the 7 pilot cities selected by us. training 3294 young farmers whose 2145 
of them are women in 30 cities have been trained in 2014. For 2015, the requests 
was collected from 37 provinces and the project will going on.  Our study shows 
that women farmers are showing great interest in our training programme. 

Why Climate Change and Women? Agricultural sector has been more affected 
by climate change. Depending on  the increasing of temperature, all  types of 
agricultural pests in the area will be increased. In our country, women are directly 
in agriculture sector. In order to minimize the effects of climate change, education 
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of women is very important. Usage of natural resources (water, food, soil, etc..) 
directly and indirectly affecting the climate change. Women are more and more 
effected by climate change. The policies, strategies, plans and programs regadig 
to climate change should deal with  gender-related issues. 

Under climate change and women's issues; Modern Water-saving Irrigation 
Methods, 

Water and Soil Pollution, What is it? Reasons? Implementation of the Nitrates 
Directive project, Consciousness about Irrigation….and that issues such as 
training women farmers are given. Women Farmers Training in 2015, has spread 
throughout Turkey too. 

We can grow up healthy generations through women. We are entrusting to 
women  Our future generations, our children. We are therefore giving great 
importance to education. Thus, with such training, raising awareness of women 
farmers, not only reconstruct their families, but also  will help in the development 
of the country's economy. 

From our experiences, women farmers traning are providing important 
contribution to their life both agricultural point of wiev and Social life women. 

Şemsi Bayraktar, our general chairman of the board of directors since due to be 
in the Social Security Administration, with his initiative has enabled women 
farmers and the farmers do make the legal arrangements for the favor. 
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16. Çölleşmenin Sosyo-Ekonomik   
 Boyutları
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Çölleşme ve Kuraklığın Göç ve Yoksulluk Üzerine Etkileri: 
Yeniyapan Köyü Örneği 
Yrd. Doç. Dr. Ömer EKER, Kahramanmaraş Sütçü İmam Universitesi, Orman 
Mühendisliği Bölümü, Orman Ekonomisi Anabilim Dal, e-posta: 
omereker@ksu.edu.tr 
 
ÖZET 

Bu araştırma; iklim, iklim değişikliği ve kaynak kullanımı arasındaki ilişkilere 
vurgu yaparak çölleşme ve kuraklığın göç ve yoksulluk üzerine etkilerini ortaya 
çıkarmaya yönelik Yeniyapan Köyünü kapsamaktadır. Araştırmada  Yeniyapan 
Köyü'nde yaşayan 80 kişiye anket tekniği uygulanmıştır. 

Araştırma bulgularına göre kuraklık ile göç ve köy genelinde yaz ayları boyunca 
hüküm süren yüksek sıcaklıklardan dolayı yeterli sulama suyunun sağlanmasında 
karşılaşılan sorunlar  arasında sıkı ilişkiler bulunduğu saptanmıştır. Katılımcıların 
%70'i uzun süren yaz kuraklığının  tarımsal gıda üretimini olumsuz yönde 
etkilediğini vurgulamışlardır.  Ankete katılanların bir kısmı ise köyden kent 
alanlarına yapılan göçlere eğitim, daha iyi bir iş bulabilme fırsatları ve ekilebilir 
tarım alanlarının yetersizliğini  gerekçe olarak göstermişlerdir. Bununla birlikte, 
diğer faktörlerle kıyaslandığında iklim koşullarıyla bağlantılı olarak seyreden  
uzun dönem kuraklıkların lokal halkın tercihleri ve davranışları üzerinde en fazla 
etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 
 
GİRİŞ  

1992 yılında Rio'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansının çıktılarından Gündem 21'de, Çölleşme: iklim değişkenlerinin ve 
çeşitli insan aktivitelerinin de etkili olduğu, kurak ve yarı-kurak alanlardaki arazi 
bozulması olarak tanımlanmaktadır (Houreoru, 1995). Bu tanımlamalar 
Hükümetler arası Çölleşmeyle Mücadele Kongresinde de kabul edilmiştir (ICCD, 
1994). Kuraklık terimi Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafınca yapılan 
tanımlamalardan (1975) alıntılanarak tarımsal ve ekolojik kuraklığı açıklamaya 
yönelik kullanılmıştır. Bu tanımlamaya göre, kuraklık; doğal ekosistemlerde ya 
da yağmur suyuyla beslenen tarımsal alanlarda temel üretimi çok şiddetli 
derecede düşüren ve aynı zamanda geniş alanları bir ya da birkaç mevsim hatta 
bazen yıllarca etkileyen, uzun dönem ortalama yağış ölçümlerini esas alarak ifade 
edilen bir yağış noksanlığıdır (Houreoru, 1995). 
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İklim değişikliği, kuraklık ve çölleşmenin etkileri birbirleriyle çok yakın ilişkili 
olup, geçimleri temel olarak doğal kaynaklara sıkı sıkıya bağlı olan 
popülasyonları daha fazla etkilemektedir (Stringer et al, 2009). Bununla birlikte 
iklim değişiklikleri, ekonomik büyüme bağlamında yoksulluk ve güvenilir gıda 
yetersizliği (FAO, 2006) ile birlikte çevresel değişimler, kuraklık ve arazi 
bozunumu gibi faktörlerin etkisiyle de ortaya çıkmaktadır.   

Kuraklık ve azalan toprak verimliliği kırsal nüfusu göçe yöneltmektedir. Kırsal 
nüfuslar, çoğu zaman uzun süren şiddetli kuraklıklardan dolayı mülk kaybına 
uğramaktadır.Çölleşme ise toplumun tüm bireylerini yaşam şartlarının daha 
güvenilir ve umut verici olduğu şehir ve bölgelere göçe  sürükleyebilmektedir. 
Ancak bu bölgelerde yaşam zor olmakla birlikte sosyal denge ve kültürel 
kimliklerin tehdit altında kalmaları da söz konusudur (UNESCO, 2015). 

Resim 1. Kuraklıktan dolayı göç eden insanlar (Source: ohio.edu) 

   
Kuraklıktan başka insanları göçe zorlayan nedenler; yeterli su kaynaklarının 
olmayışı, arazi mülkiyet sorunları, arazi hasılalarının düşük olması, temel altyapı 
olanaklarının yetersizliği, düşük gelir düzeyi, istihdam sorunu ve gıda güvenliği 
olarak sıralanabilir. Bu faktörlerin bir çoğu doğrudan veya dolaylı olarak çevre 
bozulması ve aynı zamanda çölleşmeyle de ilişkilidir (UNCCD, 2008). 
 
VAKA ÇALIŞMASI: YENİYAPAN KÖYÜ 

Yeniyapan Köyü Türkiye'nin güneyinde yer alan Kahramanmaraş ili merkezine 
112 kilometre uzaklıktadır. Köy, tipik Akdeniz iklim kuşağının etkisi altındadır. 
Yazları sıcak ve kurak bir hava hüküm sürerken kışın  ılıman bir iklimin etkisi 
altındadır.  Köy hemen hemen tüm yağışı kış aylarında almaktadır. Ancak, kış 
aylarında alınan yağışlar yetersiz olduğundan yazın yüksek sıcaklık ve 
evaporasyonun etkisiyle ortaya çıkan su açığı giderilememektedir. Köyde 
yaşanların büyük bir bölümü geçimlerini tarım ve hayvancılık uğraşılarıyla 
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İklim değişikliği, kuraklık ve çölleşmenin etkileri birbirleriyle çok yakın ilişkili 
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karşılamaktadır. Köyde sağlık ocağı mevcut olmayıp en yakın sağlık birimi 
köyden 20 kilometre uzaklıktadır. Köyde kanalizasyon sisteminin olmaması da 
yetersiz altyapı hizmetlerinden kaynaklanan temel sorunlardan birisi olarak tespit 
edilmiştir.   

Resim 2. Yeniyapan Köyünden bir görüntü. 

 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bağlı olarak köyün çeşitli yıllarda 

nüfusunu gösteren bilgiler Tablo 1'de verilmektedir. 

Yıllar Nüfus 
2000 671 
2010 453 
2012 430 
2013 414 

Tablo 1. Farklı yıllara göre köydeki nüfus değişimi 

Köydeki nüfus düşüşünün nedenlerini ortaya çıkarmak üzere köylülerle yüzyüze 
görüşmeler kapsamında bir anket tekniği uygulanmıştır. Katılımcıların %70'i 
uzun süren yaz mevsimlerinin tarımsal faaliyetlerle elde edilen ürün verimini 
azalttığını ve bunun da geçimlerini zorlaştırdığını vurgulamışlardır. Bu durum 
hayvancılık uğraşılarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Geçmiş yıllarda her ne 
kadar köy sınırları içerisinde tarımsal arazileri sulamaya yönelik küçük çapta bir 
havuz inşa edilmiş olsa da bunun tüm köy hanelerinin suya olan taleplerini 
karşıladığı söylenemez.  Bununla birlikte yazın yüksek oranlarda görülen 
evoporasyon, hem ürün verimliliğine hem de ürün kalitesine olumsuz etkilerde 
bulunmaktadır.  Katılımcıların yaklaşık %42'si yoksulluk ve  köyde ekilebilir 
yeterli tarım alanlarının bulunmaması nedeniyle bazı ailelerin daha az beceri 
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gerektiren iş fırsatlarından faydalanmak üzere köyden kentlere göç ettiklerini 
belirtmişlerdir. Soruları yanıtlayanların %38'i ise bazı ailelerin çocuklarına köyde 
verilen eğitime kıyasla daha iyi ve daha yüksek düzeyde eğitim olanakları 
sunabilmek amacıyla kent merkezlerine göç etmek zorunda kalmış 
olabileceklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların bir kısmı ise düşük gelir düzeyi 
ve üreticiye ödenen ücretin yetersizliğini ileri sürerek tarımsal sübvansiyonların 
azlığı ve sürekli artan faiz oranlarının da kişileri göçe zorlayan etmenler arasında 
olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Ayrıca 1980'lerden itibaren köydeki yaşlı nüfus 
oranında hızlı bir şekilde artış yaşandığı da yapılan bildirimler arasındadır.  
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Anket sonuçları; uzun süren yaz mevsimi kuraklıkları, yetersiz ve uygun olmayan 
eğitim ve sağlık hizmetleri, kötü altyapı ile birlikte yoksulluk ve sınırlı ekonomik 
fırsatların Yeniyapan Köyünde yaşayan bazı kişi ve aileleri köyden şehre göç 
etmeye yöneltmiş olabileceğini göstermektedir. 

Yoksulluk ve kent alanlarına göçün şiddetini azaltmak üzere, 

-Hükümetler tarım, ormancılık ve hayvancılık gibi bazı anahtar sektörlerde 
ekonomik verimliliği artırmaya yönelik faaliyet girişimlerinde bulunabilirler.  

-Özellikle ekilebilir ve verimli arazilerin kıt olduğu yerlerde bazı tarımsal 
ormancılık (agroforestry) faaliyetleri uygulanabilir. Tarımsal ormancılık 
teknikleriyle lokal iklim üzerinde düzenleyici etkiler oluşturulacağı gibi aynı 
zamanda kuraklık ve çölleşmenin şiddeti de asgari düzeye indirgenebilecektir. 

-Ormancılık uygulamaları aracılığıyla iş fırsatlarının yaratılması ve 
yaygınlaştırılması, temel sosyal ve ekonomik altyapının tesisi, yoksul ve düşük 
gelir düzeyine sahip kırsal alanlarda yaşayan kişilere finansal kaynaklara daha 
kolay ulaşımları için kredi olanaklarının ve kolaylıklarının sağlanması, 
güvenliğin ve katılımcılığın artırılması gibi önlemler de göç hızını azaltıcı önemli 
faktörler olarak düşünülebilir. 

-Kaynakların aşırı tüketimi, ormansızlaşma, sürdürülebilirlik anlayışından uzak 
uygulamalar, ağır toksik kimyasalların doğaya salımı ve ekosistem hizmetlerinin 
sekteye uğratılmasına neden olan kapasite üzerinde kullanımlar gibi çevre 
tahribine neden olan faaliyetlere karşı önlemlerin alınması da hem yoksulluğun 
şiddetini hem de kent alanlarına göçleri azaltmada etkili olabilecektir.     
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Erozyon Önleme Çalişmalarinin Önceliklendirmesine Sosyo-
Ekonomik Boyutun Engetrasyonu (Antalya İli Örneği) 
Ufuk COŞGUN ufukcoşgun@karabu.edu.tr, Karabük Üniversitesi Orman 
Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Ormanclk Politikas ve Yönetim 
Anabilim Dal Başkan-Karabük/Türkiye 

Kurak, yarı kurak ve kuru alt nemli alanlarda iklim değişimleri ve insan 
aktivitelerinin de dahil olduğu çeşitli etmenlerin sonucunda oluşan arazi 
bozulumu “çölleşme” olarak adlandırılmaktadır. “toprak bozulumu” ise; insanlar 
tarafından genellikle yanlış kullanımların neden olduğu eylemler sonucunda 
toprağın fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik özelliklerinin bozulmaları 
sonrasında ortaya çıkan ve verimliliklerinin düşmesine neden olan toprak 
kalitesindeki azalmalardır. Erozyonu etkileyen başlıca etmenler, yağmur, 
yüzeysel akış, rüzgar, toprak bitki örtüsü eğim ve yamaç uzunluğu gibi doğal ve 
fiziksel yapı ile insan aktiviteleridir.  

Erozyon ve çölleşmeyi önleme çalışmaları yoğun emek ve kaynak gerektiren 
çalışmalardır Bunun için de erozyon ve çölleşmenin önlenmesi için kısıtlı olan 
kaynakların rasyonel kullanımı gereklidir. Kaynakların rasyonel kullanılabilmesi 
için de erozyona duyarlı bölgelerin belirlenerek çalışmalar için gerekli yatırım 
öncelik alanlarının planlanması gerekmektedir. 

Çalışmanın amacı; erozyon ve çölleşmeye neden olan etmelere göre, çalışma 
yapılacak alanların önceliklendirilmesini ortaya koymaktır. 

Çalışmanın materyalini; Antalya ili ilçeleri bazında erozyona neden olan teknik 
(arazilerin toprak derinliği, eğim gruplarına dağılım, yaşlılık/çoraklık, arazi 
kullanma kabiliyet sınıflarının ilçelere göre dağılım, orman alanlarının nitelik 
yapıları vb. gibi etmenlerin ilçeler düzeyinde dağılımı vb gibi) ve insan etkileri 
odaklı bazı sosyo-ekonomik (ilçe nüfusu içerisinde orman köy nüfusu oranı, 
tarım alanları varlığı, ilçelerde hane başına düşen büyük ve küçükbaş hayvan 
varlığı, ilçelerin mera alanları dağılımı, ilçelerdeki otlatma yoğunluğu, ilçelerin 
soyo-ekonomik gelişmişlik değerleri, ilçelerdeki nüfusun eğitim durumu, 
ilçelerdeki nüfusun istihdam durumu, orman suçlarından özellikle kaçak kesim 
ile açma suçlarının dağılımı vb) ölçütler oluşturmaktadır. Teknik ve sosyo-
ekonomik nitelikli bu materyal, çoğul sayısal analizlerle, (temel bileşenler 
analizi/principle component analysis, kümeleme analizi/cluster analysis ve faktör 
analizi/factor analysis analiz edilmiştir. 
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Sonuçta; bu ölçütler yardımıyla Antalya ili ilçeleri düzeyinde erozyonla 
mücadele için öncelik sıralaması oluşturulmaktadır. Böylece oldukça büyük 
yatırım gerektiren bir çalışma olan erozyon önleme çalışmaları için öncelikle 
hangi bölgelerde çalışmaların yürütülebileceği yani önceliklendirileceği, 
kaynakların nasıl rasyonel dağıtılabileceği yaklaşımı ortaya konularak 
tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Erozyon ve çölleşme, sosyo-ekonomik yapı ölçütleri, 
yatırımların önceliklendirilmesi, factör analizi. 
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Desertification in the Context of Sustainable Development: 
International Policy and Measurement Issues 
Bekir KAYACAN, Faculty of Economics, Department of Economic Development 
and International Economics,  Istanbul University, Beyazt 34452 Fatih, İstanbul, 
Turkey, bekirkayacan@istanbul.edu.tr, COP12, Oct. 19, 2015, Ankara 

Particular concern on the phenomenon of desertification at global context can 
well be said to have decades of past. In accordance with its mandate, the UN 
unsurprisingly appears to have assumed an initiating and, to some extent, 
coordinating role in this regard. There has been a persistent progress in tackling 
desertification after the UN General Assembly Resolution on international co-
operation to combat desertification in 1974 through the adoption of the United 
Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) in 1994. Since then, 
the UNCCD has been aimed to be an international impetus of policy and action 
to fight desertification in particular. Such a role, of course, would be of little 
effect, without collaboration with other relevant UN bodies and processes (e.g., 
with FAO, UNEP, UNFF, UNFCCC). 

In the way of combating desertification a series of questions need to be posed. 
For instance:  

 How do know whether we are progressing in the combat? 

 What is the degree of such progress, if any? 

 Who is doing better in the combat? 

 What measures should be taken for a more effective combat? 

Without measuring and monitoring of desertification, and of relevant phenomena, 
an answer to the above questions would inevitably be overly subjective and 
unconvincing, thus of little use for collaborative and comparative policy and 
action issues, if any. 

In spite of the relevance of appropriate actions to counter and to combat 
desertification, however, there appears be is no standardized and integrated 
procedures of desertification assessment and forecasting. This can arguably be 
attributed to the lack of definite or agreed set of indicators of desertification. Of 
many existing relevant indices, most are based, solely or partly, upon quality or 
cover of vegetation, although the focus may be on vegetation itself, dryness, 
aridity, albedo, and temperature or soil quality. Not too surprisingly, different 
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coordinating role in this regard. There has been a persistent progress in tackling 
desertification after the UN General Assembly Resolution on international co-
operation to combat desertification in 1974 through the adoption of the United 
Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) in 1994. Since then, 
the UNCCD has been aimed to be an international impetus of policy and action 
to fight desertification in particular. Such a role, of course, would be of little 
effect, without collaboration with other relevant UN bodies and processes (e.g., 
with FAO, UNEP, UNFF, UNFCCC). 

In the way of combating desertification a series of questions need to be posed. 
For instance:  

 How do know whether we are progressing in the combat? 

 What is the degree of such progress, if any? 

 Who is doing better in the combat? 

 What measures should be taken for a more effective combat? 

Without measuring and monitoring of desertification, and of relevant phenomena, 
an answer to the above questions would inevitably be overly subjective and 
unconvincing, thus of little use for collaborative and comparative policy and 
action issues, if any. 

In spite of the relevance of appropriate actions to counter and to combat 
desertification, however, there appears be is no standardized and integrated 
procedures of desertification assessment and forecasting. This can arguably be 
attributed to the lack of definite or agreed set of indicators of desertification. Of 
many existing relevant indices, most are based, solely or partly, upon quality or 
cover of vegetation, although the focus may be on vegetation itself, dryness, 
aridity, albedo, and temperature or soil quality. Not too surprisingly, different 



274

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

282 
 

indices tend to give somewhat different results on the extent and direction of 
desertification in a given area. 

Measuring desertification is important not just because of mere ecological 
concerns. As a matter of fact desertification can be regarded as a critical 
component of a bigger picture: Sustainable development. For example, although 
not expressly phrased, desertification is addressed in Millennium Development 
Goals (MDGs) that covered the 15-year period between 2000 and 2015. The 7th 
of the eight MDGs, (Ensure Environmental Sustainability) was meant to 
particularly address, under its Target 7.a, issues including deforestation, forest 
degradation, GHG emissions, water resources and water scarcity that are directly 
linked to the phenomenon of desertification.  

Following the MDGs, the post-2015 development agenda of the UN appears to 
have conceived the issue of desertification even more specifically and shown 
earnestness by addressing it expressly. In fact, of the 17 aspiration goals 
constituting the Sustainable Development Goals (SDGs) adopted in September 
2015 at the UN Sustainable Development Summit, the Goal 15 reads “Protect, 
restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt 
biodiversity loss.” 

In order to measure the progress in accomplishing the SDGs a total of 100 Global 
Monitoring Indicators (GMIs) have been set, and 5 (83rd through 87th) of these 
GMIs are dedicated to the Goal 15. More specifically, the 85th GMI is meant for 
directly monitoring desertification and land degradation: “Annual change in 
degraded or desertified arable land (% or ha)”. In addition, the 83rd GMI, being 
a modified version of a former MDGs indicator, prescribes measuring “annual 
change in forest area and land under cultivation” which can also be deemed to 
have a strong linkage with monitoring desertification. It must also be mentioned 
that  the Complementary National Indicators (CNIs), conceived to accompany the 
GMIs in the SDGs framework in line with each country’s specific situation, may 
additionally serve to monitor desertification as long as they are harmonized or 
“bridged” with relevant GMIs, particularly the 85th GMI. 

As regards the 85th GMI to monitor desertification and land degradation, the 
FAO defines land degradation as a reduction in the condition of the land, which 
affects its ability to provide ecosystem goods and services and to assure its 
functions over a period of time. Notwithstanding there is no single measure or 
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approach to measuring land degradation, components of land degradation should 
include salinization, erosion, loss of soil nutrients, and sand dune encroachment.  

As pointed out by the UN Indicators and Monitoring Framework for SDGs, there 
is still some way to go, where investments in such areas as remote sensing, digital, 
mapping, and monitoring will be crucial to a central objective to halt all net land 
degradation by 2030.  

Grand expectations are arising from the successful realization of the UN’s post-
2015 Agenda. In this context, the SDGs with direct and several indirect references 
to desertification can be an unprecedented opportunity to tackle the issue of 
desertification in connection with sustainable development. 
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Yukarı Göksu Nehri Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi 
Bayram Hopur, Çölleşme Ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Ankara, 
Bhopur@Ormansu.Gov.Tr 
 
ÖZET 

Yukarı Göksu Nehri Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi’nin amacı, Yukarı 
Göksu Nehri Havzası’nda doğal kaynakların rehabilitasyonu ve yönetiminin 
sağlanması ve yerel halkın gelir seviyesi ve refah düzeyinin arttırılmasıdır. Proje; 
sürdürülebilir bir doğal kaynak yönetimi için ilgili kurum ve kuruluşlar ile yerel 
halkın katılımını sağlayan katılımcı bir projedir.  
 

 
Harita 1: Proje konumu 
 
Projede doğal kaynak yönetimi ile ilgili sorumluluk yüklenmiş ve bu yönetimden 
etkilenen, talep ve beklentisi olan tüm toplum kesimleri ve ilgili grupların; karar 
verme, planlama, uygulama olmak üzere yönetimin her safhasında yer alması 
sağlanmaktadır.  

Proje Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde 
ilgili kurum ve kuruluşlar ve yerel halkın katılımı ile hazırlanmıştır. Proje 
uygulamaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. 
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2014-2017 arasında 4 yıl süre ile uygulanacak projenin bütçesi 9.826.000 TL dir.  

Proje kapsamında 1.729 hektar toprak muhafaza çalışması, 5.972 hektar mera 
ıslahı, 490 hektar tarımsal teras gerçekleştirilecektir. Doğal kaynak 
rehabilitasyonunun yanında tarımsal üretimi geliştirme, küçük ölçekli sulama, 
solar enerji sistemleri, bisiklet yolu, park düzenlemeleri gibi kültürel faaliyetler 
projede yer almaktadır. 
 

 
Harita 2: Proje konumu 
 
Proje finansmanının % 69’u doğal kaynak rehabilitasyonu % 31’i ise gelir getirici 
ve refah düzeyini artırıcı faaliyetler için kullanılmaktadır.  Yerel halkın % 25,8’i 
doğrudan hane bazlı proje faaliyetlerinden, % 100’ü ise ortak proje 
faaliyetlerinden faydalanacaktır.  
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Resim: Proje havzasından bir görünüm  
 
Bildiride Yukarı Göksu Nehri Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi ile ilgili 
olarak havza seçim kriterleri, planlama süreci ve proje faaliyetlerine ilişkin 
hususlar aktarılacaktır.  

Anahtar kelimeler: entegre havza rehabilitasyonu, havza yönetimi, katılımcı 
yaklaşım  
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Mountain Ecosystems And Land Degradation In Turkey 
Ibrahim ATALAY, Department of Geography Mehmet Akif Ersoy University, 
Burdur,Turkey,  ibrahim.atalay@deu.edu.tr; atalay@mehmetakif.edu.tr 
 
Abstract 

Turkey covering an area of 780 000 km2 and located Alpine-Himalayan orogenic 
belt is mountainous country with mean elevation of 1132 m. 56 % of total land 
of Turkey is more than 1000 m. The mountains exceeding 1000 m in the coastal 
areas, 1100/1200 m in Inner Anatolia, 2000-2200 m in NE Anatolia and 500/600 
m in SE Anatolia form distinct habitats called orobiomes and/or mountain 
ecosystems. The orobiomes of the Northern Anatolian Mountains contain Euro-
Siberian plants mostly composed of coniferous trees and alpine grasses. The 
western and middle parts of Taurus Mountains have Oromediterranean vegetation 
mostly Cedrus libani, Abies cilicica and Pinus nigra forests. The orobiomes of 
the SE Taurus is the main productive spreading areas of oak forests. Inner 
Anatolia orobiomes contain dry forest composed of Pinus nigra, Quercus and 
Juniperus species.  In NE Anatolia, mountain steppe and alpine grass form 
orobiomes vegetation. Aspect, altitude and deep valley and karstic depressions in 
the mountain belts also form special habitat for the growth of different floristic 
region.  Especially karstic depressions and high mountains are the main refuge 
areas of some endemic and relict plant species. The mountain ecosystems are 
main supply of running water and ground water. Dams constructed in 
mountainous areas are vital importance for irrigation of farmlands. 

Each mountain ranges of Turkey have special importance in terms of ecological 
conditions. The deterioration of natural equilibrium due to excess utilization of 
forest and meadows in the mountainous areas causes inevitably the increase of 
flood risks. The physical and chemical properties of parent material that exposed 
in the eroded areas mostly determine sediment yield, the situation of land 
degradation and desertification process. Namely the gullies that developed on the 
unconsolidated sediment cause the sediment yields of flood and the intense 
sedimentation in the reservoirs and flat lands. The deterioration of the natural 
equilibrium in the upper part of the mountains results the headward erosion 
increasing the rate of erosion. 

Keywords: orobiome, vegetation, mountain ecology, Turkey 
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INTRODUCTION 

Mountain environments are also called Mountain ecosystem and/or orobiomes 
cover the ecosystems of upland and/or mountain areas on which climatic 
properties are different than that of the lowlands in the main climatic region. The 
decrease of the temperature contributes the growth of the cold resistant vegetation 
and the increase of the precipitation also supports the growth of cold-humid 
vegetations. Taurus Mountains, for example, cedar, fir and black pine forests that 
called oro-mediterranean forests appear. Over native timberline of these 
mountain ranges subalpine meadow region begins.  

The deep valley forming rainshadow areas in the mountainous areas lead to the 
growth of semiarid vegetation. Some relict species belonging to especially the 
Last Glacial epoch are also seen in the upper part of the mountains in Anatolia 
(Atalay 1992, van Zeist and Bottema 1991).    

On the other hand, micro and local climate variations are also important in 
mountain regions of Turkey, with different aspects of steep slopes exhibiting 
contrasting conditions due to variations in precipitation and solar energy receipt.  

Mountain soils are usually shallow because the soil has eroded and pedogenic 
process is slow due to the short vegetation or decaying period in the cold 
conditions.  In the mountainous areas of Turkey the ordos of entisol and inceptisol 
are common especially on the steep slopes (Atalay 2011).  

Mountain ecosystems are very susceptible for land degradation and/or 
desertification process where natural vegetation has been destroyed and 
degenerated. On the other hand the steep slopes that are found in the upper limit 
of the native vegetation can be considered as frost weathering zone. The materials 
that transported to the stream valley increase the bed-load materials of rivers. 
Gully erosion areas in the mountainous areas are the main responsible for the 
torrential activities occurring in the lowlands.  
 
MATERIAL and METHOD 

Study materials are mainly depend on field observation between 1970-2014, and 
literatures mainly on Geomorphology of Turkey (Atalay 1987), the ecology and 
seed transfer regioning of  main forest trees of Turkey such as Picea orientalis 
(Atalay 1985), Cedrus libani (Atalay 1987), Fagus orientalis (Atalay 1992), 
Pinus brutia (Atalay, Sezer and Çukur 1998), Pinus nigra (Atalay and Efe 2010), 



281
289 

 

INTRODUCTION 

Mountain environments are also called Mountain ecosystem and/or orobiomes 
cover the ecosystems of upland and/or mountain areas on which climatic 
properties are different than that of the lowlands in the main climatic region. The 
decrease of the temperature contributes the growth of the cold resistant vegetation 
and the increase of the precipitation also supports the growth of cold-humid 
vegetations. Taurus Mountains, for example, cedar, fir and black pine forests that 
called oro-mediterranean forests appear. Over native timberline of these 
mountain ranges subalpine meadow region begins.  

The deep valley forming rainshadow areas in the mountainous areas lead to the 
growth of semiarid vegetation. Some relict species belonging to especially the 
Last Glacial epoch are also seen in the upper part of the mountains in Anatolia 
(Atalay 1992, van Zeist and Bottema 1991).    

On the other hand, micro and local climate variations are also important in 
mountain regions of Turkey, with different aspects of steep slopes exhibiting 
contrasting conditions due to variations in precipitation and solar energy receipt.  

Mountain soils are usually shallow because the soil has eroded and pedogenic 
process is slow due to the short vegetation or decaying period in the cold 
conditions.  In the mountainous areas of Turkey the ordos of entisol and inceptisol 
are common especially on the steep slopes (Atalay 2011).  

Mountain ecosystems are very susceptible for land degradation and/or 
desertification process where natural vegetation has been destroyed and 
degenerated. On the other hand the steep slopes that are found in the upper limit 
of the native vegetation can be considered as frost weathering zone. The materials 
that transported to the stream valley increase the bed-load materials of rivers. 
Gully erosion areas in the mountainous areas are the main responsible for the 
torrential activities occurring in the lowlands.  
 
MATERIAL and METHOD 

Study materials are mainly depend on field observation between 1970-2014, and 
literatures mainly on Geomorphology of Turkey (Atalay 1987), the ecology and 
seed transfer regioning of  main forest trees of Turkey such as Picea orientalis 
(Atalay 1985), Cedrus libani (Atalay 1987), Fagus orientalis (Atalay 1992), 
Pinus brutia (Atalay, Sezer and Çukur 1998), Pinus nigra (Atalay and Efe 2010), 



282

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

290 
 

Pinus sylvestris (Atalay and Efe 2012), Ecosystems of NE Anatolia (Atalay et al 
1985), Ecoregions of Turkey (Atalay 2014), Applied Climatology (Atalay 2012) 
and Vegetation Geography of Turkey (Atalay 2015), and other cited references 
are considered in the determining of mountain ecosystems.  

As to methods, firstly the altitudinal boundaries of the orobiomes are established 
according to different climatic regions of Turkey. This boundary is found out the 
vegetation differences according to altitude. Firstly the climatic type prevailing 
on the lower belt and its vegetation is introduced and then the changes of climatic 
data and vegetation in the upper area are defined, thus the orobiomes that differ 
from the lowland are established. Each orobiomes properties of the main climatic 
region are introduced. In order to show orobiomes many topographic and 
vegetation profiles are drawn and many photos are added to show some important 
properties of orobiomes. Moreover, the results of the misuse of land in the 
mountain ecosystem are also mentioned. 
 
FINDINGS 

1.  FORMATION OF THE MOUNTAINS IN TURKEY 

Turkey which is found Alpine-Himalayan orogenic belt has very high and rugged 
topography. Its mean elevation with Thrace is 1132 m, and 1162 m only in 
Anatolia. The altitude of Anatolia increases from the west to the east, and from 
the coastal belt toward orogenic range extending both in the north and south of 
Anatolia.  

According to altitudinal belts, the belt more than 1000 m accounts for 56 % of 
the total land of Turkey (Tanoglu, 1947, Table 1).  

Table 1: Altitudinal belts of Turkey (Tanoglu 1947). 

Altitudinal belt (m) Area (km2) Rate of total land (%) 
0-250 79 254 10.4 
250-500 53 912 7.1 
500 -1000 201 999 26.6 
1000 - 1500 230 775 30.4 
1500 - 2000 118 284 15.5 
More than 2000 75 754 10.0 
Total 759 987 100.0 
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Turkey’s mountains can be classified into three groups in terms of their 
formations.  

1. Orogenic Mountains: There are two main orogenic belts called the Northern 
Anatolian Mountains in the northern part of Anatolia and Taurus Mountains 
in the southern part of the Anatolia. These mountains have been formed with the 
folding and uplifting of the sediments in the Tethys Sea during the alpine orogenic 
movements occurred in the Lower Tertiary especially Oligocene period. After 
this period these mountains have been underwent vertical tectonic movements. 
So these mountains, as a whole, were uplifted and some part collapsed (Atalay 
1987a). 

 

 
Fig. 1. Main mountains of Turkey. Explanatation: 1. Horst mountains, 2. Orogenic range 
or mountains, 3. Volcanic mountains, 4. Rivers 
 
2. Block and/or Horst mountains: Vertical faulting movements are responsible 
for the formation of block mountains. The rigid Palaeozoic metamorphic masse 
of Western Anatolia was subjected to vertical tectonic movements occurred 
during the Upper Tertiary and Early Holocene. Thus, horst and graben system 
was formed with dissecting of this masse along the fault line.  Edremit, Bakircay, 
Gediz, Small Meander and Big Meander are the main grabens and the horsts 
fitting mountains are the Mountains of Kaz, Yunt, Boz, Aydin and Mentese. The 
mountains such as Dumlu, Kagapazari, and Aras Mountains encircling tectonic 
depressions of NE Anatolia can be considered as horst blocks. The relative 
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altitude between the bottom of such grabens and mountains is at least over 1000 
meters. 

3. Volcanic mountains. The central volcanic eruptions occurring between 
Neogene and Quaternary periods formed volcanic cones such as Erciyes, 
Karadag, Karacadag, Melendiz in Central Anatolia, Agri (Mont Ararat), Suphan, 
Tendürek, Kisir, Aladag, Nemrut in the Eastern Anatolia, and Karacadag in SE 
Anatolia (Fig. 1). 
2. VEGETATION OF MOUNTAIN ECOSYSTEMS 

Orobiomes of Turkey contain montane forest vegetation composed of coniferous 
forest and alpine and subalpine herbaceous vegetation growing under the cold 
humid and subhumid climatic conditions.  The altitude and aspect factors 
determine these vegetation compositions according to climatic regions of Turkey 
(Fig. 2, 3; Atalay 1982, 1984, 2001, Atalay et al 1985, 2012, Mayer et al 1986)).  

These mountains rising mostly abruptly along Black Sea coast start in the Thrace 
and go on as a parallel the coast of the Black Sea.  Northern Anatolian Mountains 
have been deeply cut by the rivers of Coruh, Harsit, Kizil and Filyos flowing into 
Black Sea. Grabens and/or depressions separate two main branches of Northern 
Anatolian Mountains: Coastal Mountains and Backward Mountains of Northern 
Anatolia. Main Coastal mountains and their high elevations are  Yıldız M. (1031 
m), Kure (2019 m), Canik M. (1194 m), and Giresun M. (3038 m), Eastern Black 
Sea Mountain (Kackar Hill 3932 m). Second range lying the southern part of the 
Northern Anatolian Mountains are Koroglu M. (2499 m), and Ilgaz M. (2546 m), 
Camlibel, Cimen, Mescit-Ala Mountains (2329 m) and Yalnizcam M. (3202 m). 

 
0

500

1000

1500

2000

Kackar 
Mountain

Artvin

Ardahan 
Plateau

Allahuekber 
Mountains

Kars
Karasu M.

Araas

Karasu-Aras  
Mountains

Agri

Suphan  M.

Lake Van

Bitlis 
Mountains

Catak

Herkol Mountain

18

12

8

15

4

Precipitation (mm)

1750

1500

1250

1000

750

500

Precipitation curve

Temperature curve

Humid-mild forest 
(Fagus, Castanea, Tilia, 
Alnus etc.)

Picea 
orientalis

Abies 
nordmanniana

Pinus 
sylvestris Quercus 

sp.
Quercus 
brandi

Xerophitic 
snrub

Tall steppe, 
grass

High mountain 
grass

Temperature (°C)

2500

m

Yalnizcam 
Mountains

Humid- 
mild

Humid-cold Semiarid Subhumid cold Subhumid-semiarid cold
Semiarid hot

Mountain 
climate

Subhumid- 
semiarid

Black Sea Climate Eastern Anatolia continental climate SE Anatolia 
climate

C
iz

re

Coruh 
valley

Steppe

293 
 

Fig. 2. The N-S profile showing the distribution of precipitation, temperature and 
vegetation in East Anatolia. 

 

 
Fig. 3. The N-S profile showing the distribution of precipitation, temperature and 
vegetation in Central Anatolia. 
 
Northern Anatolian Mountains extending in Black Sea geographical region of 
Turkey is under the influence of Black Sea climate characterized mild-humid 
conditions on the coastal belt between 0 m and 1000-1200 m, and cold-humid 
covering the upland areas of mountains. The mean annual temperature which is 
12oC-14oC on the coastal belt of Black Sea decrease nearly 8-9oC at an elevation 
of 1000 m, 5-6oC at and c. elevation of 2000 m, and it is below freezing point 
over 3000 m. July temperature to be recorded 22-23oC on the coastal area is under 
the 18oC over 1000 m. January temperature is nearly 6-7oC on the coastal belt 
falls below the freezing point after 1000 m. Conspicuous properties of the Black 
Sea Region is to the rainiest region of Turkey. Rainy conditions prevail all 
seasons in the coastal belt of Black Sea Region. Mean annual precipitation is over 
1000 m in general. The rainiest place with 2200 mm precipitation is the eastern 
Black Sea Coast. Cloudiness and relative humidity are high especially during the 
vegetation periods. The environmental laps rate is very low with the rate of 2-
3oC/ per 1000 m on the northern slopes of the northern Anatolian Mountains due 
to foggy conditions (Atalay 1984, 2012, 2014; fig. 2-6). 
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Fig. 2. The N-S profile showing the distribution of precipitation, temperature and 
vegetation in East Anatolia. 

 

 
Fig. 3. The N-S profile showing the distribution of precipitation, temperature and 
vegetation in Central Anatolia. 
 
Northern Anatolian Mountains extending in Black Sea geographical region of 
Turkey is under the influence of Black Sea climate characterized mild-humid 
conditions on the coastal belt between 0 m and 1000-1200 m, and cold-humid 
covering the upland areas of mountains. The mean annual temperature which is 
12oC-14oC on the coastal belt of Black Sea decrease nearly 8-9oC at an elevation 
of 1000 m, 5-6oC at and c. elevation of 2000 m, and it is below freezing point 
over 3000 m. July temperature to be recorded 22-23oC on the coastal area is under 
the 18oC over 1000 m. January temperature is nearly 6-7oC on the coastal belt 
falls below the freezing point after 1000 m. Conspicuous properties of the Black 
Sea Region is to the rainiest region of Turkey. Rainy conditions prevail all 
seasons in the coastal belt of Black Sea Region. Mean annual precipitation is over 
1000 m in general. The rainiest place with 2200 mm precipitation is the eastern 
Black Sea Coast. Cloudiness and relative humidity are high especially during the 
vegetation periods. The environmental laps rate is very low with the rate of 2-
3oC/ per 1000 m on the northern slopes of the northern Anatolian Mountains due 
to foggy conditions (Atalay 1984, 2012, 2014; fig. 2-6). 
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Fig. 4. The distribution of mean annual temperature of Turkey (Atalay 2012) 

 

 
Fig. 5. The distribution of mean yearly precipitation (Atalay 2012) 
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Fig. 6. Climatic types of Turkey (Atalay 2012). 
 
Obvious factor in the Northern Anatolian Mountains is to subject to fog formation 
depending on the humid air mass coming from Black Sea (fig. 7-10). In fact, there 
is a general air circulation from north to south direction because of the fact that 
during the summer period locally Black Sea is in high pressure and the inland hot 
part of Anatolia is under the low pressure. The air mass rising on the north facing 
slopes of Northern Anatolian mountain lead to the fog formation in response of 
cooling the humid air mass (Atalay et al 1985, Atalay 2012).  So, diffuse radiation 
in the foggy area and orographic precipitation contributes the growth of Fagus 
orientalis Lipsky, Picea orientalis L., Abies bornmulleriana (Mattf) Coode and 
Collen,   A. nordmanniana (Stev.) Spach and other hydrophytics. 

As a general rule, there is a considerable difference between the coastal area and 
backward part of the Northern Anatolian Mountains. As such, humid mild and 
humid cold forests of coastal mountain vegetation turns into native occurrence 
areas of scots pine forests growing under direct solar radiation on the high plateau 
and south facing slopes of the mountains; while lowlands and the valley bottoms 
are the main spreading areas of black pine, oaks forests and dry shrubs. The high 
plateau of NE Anatolia and Koroglu Mountains are the main native occurrence 
areas of pure productive scots pine forests. Seldom foggy and humid areas 
support the growth of mixed forest composed of scots pine, fir and spruce on the 
north facing slopes of Yalnizcam Mountains. For that reason, it can be clearly 
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stated that orobiomes and/or mountain ecosystem of the Northern Anatolian 
Mountains is main growth areas of coniferous forests. 

2.1. Vegetation of Northern Anatolian Mountains 

The altitude of the Northern Anatolian Mountains caused three altitudinal 
vegetation belts.  

Coastal Belt Vegetation: Coastal belt of Black Sea region extending between 0 
and 1000/1200 m is the main spreading areas of broad leaf deciduous forests 
mainly composed of Fagus orientalis Lipsk, Castanea sativa Mill. , Tilia rubra 
subsp caucasica (Rupr), T. tomentosa, Alnus barbata subsp. glutinosa CA Mey. 
(Yalt), A. (L.) Gaertn, Quercus sp., Acer sp, Fraxinus sp. and many shrubs mostly 
Rhododendron sp., Ilex colchica L, Prunus laurocerasus L., Buxus sempervirens 
L., Corylus avellana L, Cornus mass L. etc..  

 
Fig. 7. Geological cross-section and vegetation/forest distribution in the eastern part of 
Northern Anatolian Mountains. Note the black line represent the orobiome boundary in 
all profiles. 
 
Vegetation formations of Northern Anatolian Mountains are divided into two 
groups: Coniferous forests and Alpine grassland. 

Coniferous forests which are associated with Picea orientalis L. (Link), Abies 
nordmanniana and A. bornmulleriana begin over 1000 m and rise up to 2000-
2200 m on the slopes facing north in the coastal mountains of Northern Anatolian 
Mountains, but this line attains  2400-2600 m in the southern part of NE Anatolian 
Mountains. Alpine grass vegetation begins over the natural timberline goes on 
the upper part of mountain submits. 
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The aspect factor is very important in the northern Anatolian Mountains in terms 
of vegetation composition and its distribution. Namely, the north facing slopes of 
mountains considerably prevent the forwarding of the fronts coming from north. 
On the other hand, the rising of humid air mass coming from Black Sea along the 
north facing slopes of coastal mountains lead to the fog formation and orographic 
rain. Foggy condition on the north slopes contributing diffuse radiation is 
responsible for the growth of humid-cold forests. Indeed heavy foggy places of 
the Eastern Black Sea region is the main native occurrence areas of oriental 
spruce (Picea orientalis). In other words the existence of Picea orientalis is 
related to the heavy foggy formation in the Eastern Black Sea Mountains.  The 
middle and western part of the coastal highland of Northern Anatolian mountains 
is the natural occurrence areas of the fir (Abies bornmulleriana and Abies 
nordmanniana), (Fig. 7-10). 

The direct solar radiation areas of south facing slopes of the mountains and 
plateau surfaces and mountains of backward region of Black Sea Region support 
the growth of scots pine (Pinus sylvestris L. var. sylvestris and black pine (Pinus 
nigra) (Atalay and Efe 2010, 2012; Cepel et al 1977; Tetik 1986). 

Climatic factors changing according to subregion of Northern Anatolian 
Mountain Region mostly determines vegetation composition. 

Eastern Black Sea Region. As examined the profiles between Black Sea coast 
and NE Anatolian plateau, it can be seen broad leaved deciduous forests on the 
Black Sea coast, after that Picea orientalis, Abies nordmanniana mixed forests 
containing rarely scots pine forests are dominant on north facing slopes of Eastern 
Sea Mountains and Yalnizcam Mountains due to the diffuse solar radiation. The 
direct solar radiation areas of NE Anatolia plateau such as Sarikamis and Ardahan 
plateaus extending 1800-2700 m are the natural pure and productive scots pine 
forests due to cold-subhumid and direct solar radiation (Fig 7-8). 

A profile between coast of Black Sea and Zara-Hafik depression, after the broad 
leaved deciduous forest in the coastal belt of Black Sea, scots pine forests become 
dominant forest on the upland area receiving direct solar radiation. Toward the 
Kelkit depression black pine, dry shrubs and Mediterranean vegetation containing 
Pinus brutia and maquis are seen. Fagus orientalis forests are seen on the lowland 
part of the north facing slopes of Kelkit and Vezirkopru depressions, toward the 
upper part of the mountainous areas scots pine again to be seen. 
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Fig. 8. Vegetation profile between Ordu and Zara-Hafik depression showing a transition 
from humid-mild broad leaf forests under the foggy environment to scots pine forests 
growing under the direct solar radiation.  
 
Middle section of Northern Anatolian Mountains: Here the north facing slopes 
of Kure Mountains are mainly covered with broad leaved deciduous forests and 
Pinus nigra clusters termed as a secondary succession are common on abandoned 
agricultural fields. Up slopes of the foggy area is mainly the occurrence area of 
Abies bornmulleriana forests and rarely broad leaf tress notably Fagus orientalis. 
Towards to southern section scots pine begins to be dominant forest under the 
subhumid sunny area. 

 
Fig. 9. Vegetation profile in the Middle part of Northern Anatolian Mountains. Here 
foggy areas are the growth of Fagus and Abies stands. 
 
Western part of Northern Anatolia Mountain: After the broad leaved 
deciduous forest of coastal belt of Black Sea we reach the mixed forests with 
Abies bornmulleriana and Fagus forest and pure Abies nordmanniana in the 
foggy area like Kure and Ilgaz Mountains. Kastamonu plateau prevailing 
subhumid and sunny conditions is the main occurrence areas of black pine and 
oak, lowlands or tectonic corridor support Mediterranean vegetation. Humid 

O
rd

u

Zara--Hafik  
depression

M
es

ud
iy

e

Ko
yu

lh
is

ar

2500

2000

1500

1000

500

0

Humid- 
mild forest

Quercus,  
Carpinus

Pinus  
sylvestris

Abies nord- 
manniana

Xerophytic  
shrub

Juniperus sp. Mountain steppe-

m
NNW SSE

Black Sea Region

Za
ra

Kelkit Region of Middle Backward Black Sea

Mesozoic volcanic flysch

Ultrabasic, mostly serpentine

G
ol

ko
y

Bl
ac

k 
Se

a

Kargi-Tosya 
depression

Kure  Mountains2500

2000

1500

1000

5000

0

‹s
ki

lip

Humid-mild 
     forest

Quercus,  
Carpinus

Pinus  
sylvestris

Abies nord- 
manniana

Pinus  
nigra

 Xerophytic  
     shrub

m East of Koroglu  
Mountains

N S

Pinus brutia

Ilgaz Mountains

Bl
ac

k 
Se

a

Ta
sk

op
ru

Fog

Fog

299 
 

scots pine forest beginning to be dominant on north slopes of highlands in the 
Northern Anatolia produce generate fir regeneration on the lowerstory of scots 
pine forest. Thus with the growing of fir plants the mixed forests composed of 
Pinus sylvestris and Abies nordmanniana form.  Here if Pinus sylvestris trees cut 
down excessively pure Abies forest tend to become as dominant forests. Best 
example can be given the localities of Ulu Ova, near Ulus district; Keltepe and 
Egriova localities, the southern part of Karabuk depression and Kartalkaya S of 
Bolu. The south slopes and the undulation areas of all southern highlands are 
productive scots pine forest habitats (Fig. 10). 

 
Fig. 10. Vegetation profile of the western part of Northern Anatolian Mountains. Here 
direct solar radiation areas of the south and high part of the mountains fit the pure scots 
pine forest stands. 
 
Land degradation and desertification 

The mountain ecosystem of Northern Anatolian mountains have been subjected 
to misuse of land and overgrazing activities. The tea and hazelnut gardens to be 
opened on the sloppy area are the main causes of the torrential activities, because 
their interception capacity of is lower than the forests. Thus after the heavy 
rainfall continuing a few days lead to the torrents causing soil and parent material 
erosion and the destruction of the ways and buildings and  loss of life. For 
example the intense rainfall going on three days in August 2015 led to destruction 
of ways and buildings and 15 people killed in the eastern part of Black Sea 
Region. 

The destruction of forests in the granitic masse of especially Kackar Mountains, 
in E of Black Sea region, led to the formation of rocky lands and rock and snow 
avalanches. The soil creeping and rock avalanches and falls are actively seen on 
the upper level of Ilgaz Mountains. Evaporitic sediment in the eastern backward 
subregion of Black Sea is dissected with deep gullies due to notably chemical 
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erosion on the steep slopes. Semiarid backward corridors and watershed of Black 
Sea Region is under the seriously parent material erosion process. Parent 
materials composed of flysch, clayey limestone and marl have exposed as the 
result of the destruction of forests in the Oltu and Çoruh basins, for example. 
These parent materials are the main abundant sediment supply areas for torrents. 
The sediments derived from the flysch lead to the intense sedimentation in the 
spreading areas of torrents and the Lake Tortum. The lands composed of 
evaporitic sediments having abundant sodium and salts occurring in the Oltu and 
Narman Basins are seen as a desertificated lands. 

Overgrazing in the alpine meadows in the Black Sea Region caused the 
deterioration of native vegetation composition and to begin soil erosion. 
 
2.2. Oro-vegetation of Marmara Transitional Region 

Marmara transitional region which is located mainly southern and eastern part of 
Marmara Sea is the transitional region between Black Sea and Mediterranean 
climates. For this reason, in the northern slopes of the Marmara Region mountains 
contain Black Sea vegetation like broad leaved deciduous forests containing 
Fagus orientalis and Abies bornmulleriana spread on the upslope, but the south 
facing slopes of such mountains support the growth of Mediterranean dry forests 
composed of Pinus brutia and Pinus nigra. Ulu-Domanic Mountain which is 
located in Marmara Region is the best example for the show the existence of 
altitude and aspect factors on the vegetation distribution (Fig. 11). Indeed, on 
southern slopes of Ulu Mountain from bottom to upper part, Pinus brutia, 
Quercus, P. nigra and Pinus sylvestris forests exist, but the northern slopes of 
this mountains altitudinal belt is as follow: Castanea, Quercus and Abies 
bornmulleriana. Endemic fir (Abies equi-trojani) only grows on the northern high 
slopes of Kaz (Ida) Mountain orobiomes.   
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Fig. 11. The profile showing mean annual temperature, precipitation and 
vegetation distribution representing Marmara transitional region. 
 
2.3. Vegetation Aegean Region Mountains 

The formation of mostly Aegean mountains is related to the vertical tectonic 
movements occurred after the Alpine orogeny. In other words, especially some 
parts of metamorphic rigid masse were uplifted and some of them were depressed 
along the fault lines, so horst graben system or topography formed as mentioned 
before.  

In the Western Anatolia, main horst mountains in the direction of N-S are the 
mountains of Kaz (1767 m), Manisa (1075 m), Boz (2157 m), Aydin (1646 m) 
and Mentese (Baba M 2308 m, Ak 2198 m). The mains grabens in which alluvial 
plains and rivers are found are Edremit, Bakircay, Gediz, Small Meander, Big 
Meander. There is a great elevation difference between the graben and horsts. For 
example, the elevation in the Gediz graben is about 100-200 m, but it is over 2500 
m in the Boz Mountains.  

Climatically, Aegean Region is under the Mediterranean climate characterized 
with mild and rainy winters, hot and rainless summers. The amount of 
precipitation and temperature considerably changes depending on altitude an 
aspect factors. The mean annual temperature changing from 18oC in the south to 
15oC the north of coastal belt drops 9-10oC on the south facing slopes and 8-9oC 
on the north facing slopes at an elevation of c. 1000 m. This figure is about 6-7oC 
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at an elevation of 2000 m in the Aegean Mountains. July temperature rising 25oC 
on the coastal belt of Aegean Region decreases nearly 20oC at an elevation of 
1000 m. The mean annual precipitation changes between 500-700 mm on the 
lowlands exceeds both 1000 mm on the north facing slopes of the mountains in 
the northern part of Izmir and on the south facing slopes of the mountains 
occurring in the southern section of Izmir. This is related to the frontal activities 
direction, namely the north facing slopes of northern Aegean region in under the 
fronts coming from the northern sectors, but southern slopes of the mountains 
occurring in the southern part of Aegean Mountains get abundant rainfall from 
the fronts coming southern sectors (Fig. 4-6). 

The aspect and altitude factors affecting the distribution of vegetation in Aegean 
Region are depicted below. 

Thermo belt of Aegean Region: This belt covers lowland areas of the mountains 
and grabens on which Mediterranean vegetation composed of Pinus brutia forests 
with maquis vegetation grow. Maquis and garrique vegetation is seen where 
Pinus brutia forests have been destroyed areas.  Especially garrique vegetation is 
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Oro-Aegean Region: Oro region begins at an elevation of 1200 m on the south 
facing slopes of mountains in the south and this line descends as low as 400 m in 
the north. The orobiomes of the western Anatolian region is the main spreading 
areas of Anatolian black pine (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) 
Holmboe). Because Pinus nigra grows in the transitional regions extending 
between continental semiarid and humid mild, and humid hot climatic regions 
(Atalay and Efe 2010, 2012 and Efe 2005). 

Murat Mountain located in the NE of Usak city, Aegean Region, show special 
importance in terms of climate and vegetation distribution. The upper part of this 
mountain pure Pinus nigra, mixed forest associated with Pinus nigra, Pinus 
sylvestris and Juniperus communis L. var saxatilis (dwarf juniper) occur. In the 
north facing upslope of such mountain the forest composed of Pinus nigra, P. 
sylvestris and Fagus orientalis appears (Fig. 12). 
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Fig. 12. Orobiomes of Aegean Mountains, here orobiomes line or boundary is higher on 
the southern slopes than northern slopes due to intense direct solar radiation and high 
temperature.  
 
Subalpine region: Natural subalpine grass vegetation is seen upon the natural 
timberline rising up 2000 m in the Aegean Mountains. Here spiny cushion 
herbaceous vegetation composed of Astragalus and Acantholimon are 
widespread due to over grazing. 
 
Land degradation and desertification 

Parent materials played firstly the dominant role in the destroyed areas of 
Mountain Region-Ecosystem.  The gneiss and granite rocks that outcropped after 
the erosion were converted into rocky land as is VIII. Land capability class. These 
lands areas occur on the upper of the Boz and Aydin Mountains, while granitic 
rocks also seen as the bare land in the upper part of the mountains. On the other 
hand, very thick colluvial deposits occurring in the north edge of Boz Mountains 
and the south edge of Aydin Mountains have been deeply dissected by the gullies 
because sandy particles are easily transported by the runoff occurring on the 
colluvial deposits. The sandy particles transporting on the colluvial deposits 
increase the bed load material of the floods. The fertile agricultural lands 
occurring in the southern part of Gediz plain are being covered by the sandy 
materials of floods. 
 
2.4. Vegetation of Taurus Mountains 

Taurus Mountain range is the south branch continuation of Alp mountain in 
Europe, it  starts near the Kerme Gulf, continues in the direction of N-S in the 
Teke Peninsula, after Antalya-Isparta conjunction line it extends as a parallel of 
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Mediterranean coast, and goes on N-S direction in the Gulf of Iskenderun (Nur 
Mountains). SE Taurus Mountains run as convex in the northern part of SE 
Anatolia (Fig. 1).  

The leading  mountains and their elevations in the direction of west to east are 
Ak M. 3014 m, Bey M 3069 m, Barla (Isparta) M. 2734 m, Dedegöl M. 2992 m, 
Geyik M. 2890 m in Bolkar-Ala Mountain range; Aydos H. 3480 m, Medetsiz H. 
3529 m, Demirkazik H. 3758 m, Bey M. 3075 m, Nurhak M. 3081 m, Bey M. 
(Malatya Mountains) 2608 m, Akcakara (Bingol) M. 2940 m, Buzul (Cilo) M. 
4116 m and Sat 3794 m.  

Horst-graben system is also found in the Lake Regions which is located SW of 
Anatolia, here some of the depressed areas were occupied by the lakes such as 
Burdur, Aci, Beysehir and Egirdir, and uplifted blocks fit the main mountains i.e. 
Sogut M. (Fig. 16). 

The ecological conditions of the Taurus Mountains in the Mediterranean region 
are different than the inland part of Taurus Mountains. The altitude and the 
influence of Mediterranean Sea effects create an orobiomes in the Taurus 
Mountains. As such, the mean annual temperature of the coastal belt of 
Mediterranean Sea is about 18oC, this figure changes between 12oC and 6oC at an 
elevation of 1200-2000 m, respectively. During the vegetation period, the 
temperature of coastal belt is over 25oC, and it is about 16-18oC in the upper part 
of Taurus Mountains. Winter temperature which is c. 10oC along the coastal belt 
of Mediterranean Sea is mostly under the freezing point in the Oro-mediterranean 
areas. The mean annual precipitation changing between 600-1000 mm in the 
coastal belt reaches 2000 mm in the high part of eastern slopes of Antalya Gulf 
and western high slopes of Nur Mountains (Fig. 2-6). 

 
Fig. 13. The topographic and vegetation distribution profile of Taurus Mountains showing 
orobiomes 
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Fig. 14. A profile representing western part of Taurus Mountains. Good stand of cedar 
forest is found Ciglikara-Dokuz Gol locality in the north facing slopes of Elmali 
depression 
 
Winter period is generally snowy in the orobiomes of Taurus Mountains. What 
important properties of the southern up slopes of Taurus Mountains are to get 
humid air mass and orographic precipitation. As is coastal belt of Black Sea 
region there is a general air circulation from Mediterranean Sea to south facing 
slopes of Taurus Mountains. The humid air mass coming Mediterranean Sea leads 
to fog formation on the southern slopes of Taurus Mountains. In other words the 
humidity of the southern slopes of Taurus Mountains is higher during the summer 
period that that of winter period. Decrease in the evapotranspiration produce 
humid-cool condition in Taurus Mountains (Fig. 13-15). 

 
Fig. 16. A profile between Mersin and Ulukisla. Here pure Abies cilicica forest is found 
Camliyayla locality receiving fog. 
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Fig. 16. Vegetation profile representing Lake Regions NW part of Mediterranean Region.  
 
Continental effects provide the spreading of Pinus nigra forest in the orobiome 
of the inland part. 

Altitude, aspects and the influence of Mediterranean Sea effect or humidity 
determines the distribution of oro-mediterranean forest trees (Fig. 13-16). 
 
Eu or thermo-Mediterranean belt: The lowland areas and the south facing 
slopes rising 1200 m is the native occurrence areas of red pine (Pinus brutia) with 
maquis understory. Pinus brutia small clusters rise up as high as 1500 m on the 
south facing slopes of Taurus Mountains. Pinus brutia forests both pure and 
mixed with oaks go on the western lowlands of SE Anatolia. Humid maquis 
elements such as Mrytus communis, Laurus nobilis are more widespread than 
other Mediterranean climatic region of Turkey. Cupresus sempervirens L. also 
grows in the vicinity of Koprulu Canyon Locality, in Mediterranean Region.  
 
Oro-Mediterranan Belt: Oro-mediterranean coniferous forests composed of 
Cedrus Libani, Pinus nigra, Abies cilicica (Ant &Kotschy Carr subsp. cilicica 
and Juniperus species commence at an altitude of 800 m and continue 2200 m on 
the south facing slopes of Taurus Mountains and rises up to 2400 m on the north 
facing slopes of such mountains due to continentality effects. Broad leaved 
deciduous forest belonging to oro-belt only commonly seen especially on the 
west facing slopes of Nur Mountains and their northern continuation, E of 
Mediterranean Region.  

The tree composition of oro Mediterranean forests change considerable based on 
their ecological properties. 
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Cedar forests are found between 800-2000 m on the south facing slopes and 
between 1000/1100-2200 m on the north facing slopes of Taurus Mountains and 
550-2000 m in Nur Mountains and they prefer cool wind blowing both from 
Mediterranean and Aegean Seas (Atalay 1987, Efe 2005). Optimum growing 
areas of cedar is found on the north slopes of inland part mountains and/or Lakes 
Subregion. Best examples can be given Ciglikara-Dokuz Gol (Nine Lakes) 
locality in the southern part of Elmali depression. Here first site class cedar forest 
appear on which the monument of cedar tree named Ram cedar, at the age of 677 
years old, 38 m in height and 2 m in diameter, at an elevation of 1550 m is 
established, as of 2014 (Fig. 14).  

Pinus nigra grows far from the Mediterranean coast, especially somewhat 
continental subhumid and direct solar radiation areas of Taurus Mountains. 
Productive Pinus nigra forests are common on the south facing slopes of Lakes 
Region of western part of Mediterranean Region (Fig. 16).  

Taurus fir (Abies cilicica) trees only found mixed forests composed of Cedrus 
libani and Pinus nigra stands. Pure fir forests are only seen on the north facing 
slopes and foggy areas of Taurus Mountains. Pure fir forests, for example are 
seen in the foggy area of Camliyayla locality, north of Mersin and north facing 
slopes of Taurus Mountains (Fig. 15).  

Nur Mountains extending N-S direction in the eastern part of Iskenderun Gulf 
from a distinct habitat in terms of orobiomes vegetation in Mediterranean Region 
(Fig. 17). Here there is an air circulation between Gulf of Iskenderun and 
Antakya-K.Maras tectonic graben. The air mass with rich moisture rising up on 
the west facing slopes of Nur Mountains lead to fog formation and seldom 
orographic rain. Foggy areas of such mountains are the main spreading areas of 
broad leaved deciduous forest mainly composed of Fagus orientalis, Acer, Alnus, 
Carpinus species and humid bushes and herbaceous vegetation. Pinus nigra and 
Cedrus libani grow on the sunny areas of such mountains.  
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Fig. 28. Nur Mountains show a great difference in terms of vegetation composition in the 
Taurus Mountains. Broad leaved deciduous forest is common on the west facing slopes 
of Nur Mountains that receives fog. 
 
Land degradation and desertification 

Land degradation and desertification process in the Taurus Mountains change 
according the physical and chemical properties of the parent materials that 
outcropped on the destroyed and eroded areas. Indeed, the rocky areas belonging 
to VIII. Land capability class are found on the completely destroyed forest areas 
in the karstic lands in the upper part of the western parts of the Taurus Mountains. 
The plateau surface of the Taurus Mountains has been converted into rocky area 
as is in the desert region where excessive grazing and cut down of forest trees. 
While flood rarely occurs in the cracked karstic lands due to infiltration capacity 
is very high. The gully erosion appears on the flysch deposit in the Seyhan and 
Ceyhan river basins. The marly steep slopes of Mut basin exposed as bare land 
where native vegetation has been completely destroyed. 
 
2.5. Mountain vegetation of Central Anatolia  

Topographically the lowland altitude of Inner Anatolia covering native steppe 
lies between c. 800 m in the  NW  and rises 1000 m in vicinity of Lake Salt and 
Konya Plain or basin, it exceeds 2000 m in the volcanic cones. Main volcanic 
mountains in the Central Anatolia are Erciyes (3917 m), Melendiz (1898 m), Big 
Hasan M (3268 m), Karadag (1819 m). 
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In the lowland areas of Inner Anatolia prevails continental semiarid climate on 
which mean annual precipitation is generally 400 mm, the mean annual 
temperature changes between 10-12oC, the temperature dropping -1oC and -3oC 
in January rises up to nearly 25oC July. Low relative humidity during the summer 
period severely increases the evapotranspiration.  Brown steppe soils containing 
abundant calcium carbonate accumulation in the subsoil is common (Atalay 
2012). These circumstances support only the growth of steppe vegetation (Fig. 
3). 

The orobiomes of Central Anatolia  contain dry forests composed of pure oak 
(mostly Quercus pubescens), oak and juniper (Juniperus communis, J. excelsa) 
and black pine (Pinus nigra), and pure black pine forests. Scots pine (Pinus 
sylvestris) stands are common on the north facing slopes of Ak Mountain in the 
north of Akdagmadeni city. Poor or lowest productive scots pine forest of 
Anatolia can be considered as relict forest (Atalay 1992, Atalay and Efe 2012). 

Volcanic mountains of Inner Anatolia such as Kara M, Karaca M. and Melendiz 
M., are the main spreading area of oak, black pine and juniper mixed dry forests 
(Fig. 3). 

Land degradation and desertification 

Main land degradation and desertification process of Central Anatolia is generally 
related to the excess utilization of dry forest and over grazing and early grazing. 
Hilly neogene terrains composed of sand stone, marl and clayey limestone are 
covered by sparse herbaceous anthropogenic vegetation due to destruction of dry 
forests.  These parent materials mostly determine the erosion intensity. For 
instance volcanic tuff and sand on the sloppy area corresponds gully and rill 
erosion areas; it is seen as badland topography in Cappadocia Region.   

Over grazing and early grazing areas leading to the decrease of biomass 
productivity is the main reason of land degradation. Land degradation and 
desertification problem in the vicinity of rural settlements is also driving force of 
internal migration. 
 
2.6. Mountain Vegetation of East Anatolia 

Topographically East Anatolia which is the highest region of Turkey contains 
orogenic range and high isolated volcanic cones. The low altitude areas fitting 
tectonic depressions changes between 850-900 m in Malatya and Igdir depression 
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and 1900 m in Erzurum depression, and high areas attain more than 3000 m 
especially in the volcanic cones. The main volcanic mountains in the Eastern 
Anatolia are Nemrut (2828 m), Suphan (4058 m), Tendurek (3660 m), Kısır M. 
(3197 m), Ala M (3138 m) in the surroundings of Lake Cildir west and east 
respectively, Agri ( Mont Ararat)  (5137 m).  

Climatically, severe continental climate characterized the lowest temperature 
which is under -40oC during winter period and highest temperature exceeding 
40oC in the lowlands such as Malatya and Igdir depressions. Mean annual 
precipitation varies between 250 mm in Igdir Depression and over 1000 mm on 
the highlands. Native steppe areas appear where mean annual precipitation is less 
than 400 mm (Fig. 2, 4, 5) 

The altitude of NE Anatolia provides the vertical zonation of herbaceous and 
forest vegetation.  

The orobiomes of the western part of East Anatolia is the oaks forests beginning 
after the steppe vegetation especially in the depression areas such as Malatya, 
Erzincan depressions. Productive oak forests are widespread in Mercan and 
Bingöl Mountains and northern slopes of Malatya and SE Taurus Mountains.  

As to the eastern part of Eastern Anatolia, the lowlands of NE Anatolia is under 
the semiarid climatic regime on which tall grass steppe vegetation that is richer 
in terms of steppic species than that of Inner Anatolia. Toward the upland, the 
vegetation begins to change depending on the increase of precipitation and 
decreasing of temperature. Mountain steppe begins over 2000 m in Erzurum and 
Pasinler-Horasan depression and 1700 m in Igdir depression. Mountain grass 
and/or alpine-subalpine grass vegetation is widespread over 2500-2800 m in the 
high mountains such as Allahuekber, Kisir, Aladag and Yalnizcam mountains.  
Agri Mountain (5137 m), the highest mountain of Turkey, and Nemrut volcanic 
caldera, NW of Lake Van, contain relict Betula sp. clusters (Atalay 1992, 2014, 
2015). 

Continental cold-subhumid high mountains of Eastern Anatolia are the main 
spreading areas of alpine and subalpine grass vegetation.  Such areas are animal 
husbandry especially cattle breeding places. 

Land degradation and desertification 

Main problem of Eastern Anatolia is to destroy of oak forests and the over and 
early grazing in the rural areas. The long and harshly climatic conditions are the 
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main reason in the destruction of oak forests. The branches with leaf of oak trees 
cut to use fodder in the feed of goats during winter period. Most of the agricultural 
fields have been opened on the hilly areas belonging to VII land capability class 
resulted intense soil and parent material erosion. Sandy soils formed on the gneiss 
are dissected by gullies on the sloppy areas in the vicinity of Pütürge district, 
Malatya Province. The sandy materials transported by the flood covered the 
agricultural lands occurring along the valley. 
 
2.7. Mountain Vegetation of SE Anatolia 

South-Eastern Taurus Mountains rising over 4000 m from the lowland of the SE 
Anatolian region are responsible for the formation of orobiomes. Indeed, the 
scarce and very arid steppe vegetation beginning the lowland rises up to 500/600 
m on the south facing slopes of SE Taurus Mountains. This area is the aridest part 
of Turkey. One of the productive oak forests of Turkey is found on the  slopes 
facing south of Taurus mountain due to the amount of the rainfall is over 600 mm 
and it excesses 1000 mm over 1500 m elevation. But one can see rarely 
productive oaks forests due to the heavy destruction.  

Mountain ecosystem of Turkey is one of the leading or secondary livelihood areas 
of the rural people. Some of the peasant works in the forest exploitation and 
afforestation activities. Timber for construction and wood for fuel requirements 
of forest villages obtain from the forests. The grasslands within the forest lands 
are being used for grazing. The subalpine meadows in the Taurus Mountains and 
alpine meadows in the Northern Anatolian Mountains are the main grazing areas 
of rural people living in the forest and its vicinity. In the meadows or grassland 
over the natural timberline is also temporary settlement area of rural people. 
During the summer period some villagers are staying in the yayla (meadow) in 
order to graze their own animals. Nowadays ecotourism activities are carried out 
in the orobiomes. On the other hand the orobiomes of Taurus Mountains have 
created the transhumance activities and the nomadic tribes and/or societies called 
Sarıkecili and Yörüks in Taurus Mountains and Beritan in SE Taurus Mountains. 

Land degradation and desertification 

The southern edges of the SE Taurus Mountains are one the intense erosion and 
desertification places of Turkey. Here serpentine-peridotite producing abundant 
clay and carbonates during the weathering mostly prevent the vegetation growth; 
for this reason some of these areas are in desert appearance. Low-cohesive soft 



303
311 

 

main reason in the destruction of oak forests. The branches with leaf of oak trees 
cut to use fodder in the feed of goats during winter period. Most of the agricultural 
fields have been opened on the hilly areas belonging to VII land capability class 
resulted intense soil and parent material erosion. Sandy soils formed on the gneiss 
are dissected by gullies on the sloppy areas in the vicinity of Pütürge district, 
Malatya Province. The sandy materials transported by the flood covered the 
agricultural lands occurring along the valley. 
 
2.7. Mountain Vegetation of SE Anatolia 

South-Eastern Taurus Mountains rising over 4000 m from the lowland of the SE 
Anatolian region are responsible for the formation of orobiomes. Indeed, the 
scarce and very arid steppe vegetation beginning the lowland rises up to 500/600 
m on the south facing slopes of SE Taurus Mountains. This area is the aridest part 
of Turkey. One of the productive oak forests of Turkey is found on the  slopes 
facing south of Taurus mountain due to the amount of the rainfall is over 600 mm 
and it excesses 1000 mm over 1500 m elevation. But one can see rarely 
productive oaks forests due to the heavy destruction.  

Mountain ecosystem of Turkey is one of the leading or secondary livelihood areas 
of the rural people. Some of the peasant works in the forest exploitation and 
afforestation activities. Timber for construction and wood for fuel requirements 
of forest villages obtain from the forests. The grasslands within the forest lands 
are being used for grazing. The subalpine meadows in the Taurus Mountains and 
alpine meadows in the Northern Anatolian Mountains are the main grazing areas 
of rural people living in the forest and its vicinity. In the meadows or grassland 
over the natural timberline is also temporary settlement area of rural people. 
During the summer period some villagers are staying in the yayla (meadow) in 
order to graze their own animals. Nowadays ecotourism activities are carried out 
in the orobiomes. On the other hand the orobiomes of Taurus Mountains have 
created the transhumance activities and the nomadic tribes and/or societies called 
Sarıkecili and Yörüks in Taurus Mountains and Beritan in SE Taurus Mountains. 

Land degradation and desertification 

The southern edges of the SE Taurus Mountains are one the intense erosion and 
desertification places of Turkey. Here serpentine-peridotite producing abundant 
clay and carbonates during the weathering mostly prevent the vegetation growth; 
for this reason some of these areas are in desert appearance. Low-cohesive soft 



304

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

312 
 

sedimentary deposits containing sandy and silty materials are dissected by the 
gullies. The fine sediments that derived from these deposits cause intense 
sedimentation in the reservoirs and plains. For example the Kahta river delta 
forwards a few metres toward Atatürk Dam. Zap River basin which is the main 
tributaries of Tigris is one of the intense erosion areas of Turkey. Here most of 
this basin is being deteriorated by the clear cutting of oaks stand for obtain of 
fodder of goat and heating and cooking requirements. 

Most of the Bitlis Palaeozoic metamorphic masse is converted into bare lands due 
to excessive cutting of productive oak forests.  
  
CONCLUSIONS 

1. Forest vegetation covering 27 % of total area of Turkey, alpine and subalpine 
grassland, and mountain steppe are found within the orobiome and/or mountain 
ecosystem in Turkey. 

2. Three altitudinal vegetation belts are found in the orobiomes in general; first 
belt belongs to the lower level of the mountain on which main climatic type of 
region prevails; second belt is covered with mostly coniferous forests growing 
under the cold and subhumid-humid conditions in the coastal mountainous areas 
of Anatolia, the third belt is the spreading areas of alpine and subalpine grass 
vegetation both in the coastal mountains and Inner Anatolian mountains most of 
which are in volcanic origin. In the SE Taurus Mountains and the western part of 
E Anatolia second belt are the main occurrence areas of oak forest. In the eastern 
part of Eastern Anatolia orobiomes are composed of tall grass extending on the 
upper part of steppe.  

3. The orobiomes vegetation boundary is dissymmetric as compared between the 
northern and southern mountain regions of Anatolia. In fact, this boundary 
beginning at the lower level on the north facing slopes of Northern Anatolian 
rises a few hundred meters on the south facing slopes. This is related to the 
difference of humidity between the slopes of such mountains. While orobiome 
boundary on the slopes facing south is higher than that of northern slopes in the 
Mediterranean Mountains. This is depended on the direct solar radiation 
differences between the slopes of such mountains.  

4. The northern Anatolia orobiomes in the coastal mountains are the main 
growing areas of cold-humid/subhumid coniferous forest. But toward the high 
southern parts of Northern Anatolian Mountains is the home of cold resistant 
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forests belonging to continental subhumid-cold northern hemisphere.  In other 
words, the altitude contributes the ecological condition of the northern 
hemisphere cold-humid conditions for the growth of taiga coniferous forest in the 
NE Anatolia. 

5. The existence of orobiomes helps the increase of habitats and the plant richness 
of Turkey, and they contain many relict and endemic species belonging to past 
climatic conditions. 

6. Alpine and subalpine orobiomes belt which are found upper part of natural 
timberline is the main grazing areas and the secondary livelihood of rural people. 
The climatic difference between the lowland and upland of the mountains 
especially in Taurus Mountains has led to the nomadic life engage in animal 
husbandry. 

7.  Mountains contributing the increase of precipitation are the main feeding areas 
of rivers and groundwater of Turkey. Irrigation water of semiarid agricultural 
fields in the lowlands like SE Anatolia obtains from the dams constructed deep 
and wide valley of Euphrates and Tigris, and the main rivers flowing into seas. 
The vitality of Syria and Iraq countries depends on mainly the Tigris and 
Euphrates. 

8. Sustainable development also depends on the conservation of the mountain 
ecosystems and vegetations.  In other words, mountains are the crucial 
importance in terms of vitality of Turkey. 

9. The deterioration of natural equilibrium in the mountainous areas is the main 
reason of flooding events that destroy the agricultural land and settlement 
especially established along the valley.  

10. Land degradation and desertification areas of Turkey are generally seen in the 
mountainous areas due to the misuse of the natural potential. 
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Türkiye’de Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı 
Prof. Dr. Doğanay Tolunay, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 

Özellikle Orta Avrupa’da 1970’li yıllarda ormanlarda görülen zarar semptomları 
ve orman ölümleri ormanların izlenmesi kavramının oluşmasına sebep olmuştur. 
Zarar semptomları ağaçların tepe yapılarında bozulmalar, yapraklarda renk ve 
şekil değişiklikleri ve ağaç ölümleri şeklinde ortaya çıkmıştır. Orman 
sağlığındaki bozulmaların nedeni olarak hava kirliliği düşünülse nedeni tam 
olarak anlaşılamadığı için bu semptomlar yeni tür orman zararları olarak 
adlandırılmıştır. Bu zararların bir ülkeye özgü olmayıp, birçok ülkede aynı anda 
ortaya çıkması, izleme ve envanter çalışmalarının karşılaştırılabilmesi için 
ülkelerin ortak çalışması ve aynı yöntemleri kullanması gereğini ortaya 
koymuştur. Bu amaçla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 
(UNECE), Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (CLRTAP) 
gereğince 1985 yılında “Hava Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerinin 
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Uluslararası İşbirliği Programının (ICP Forests) 
kurulmasına karar vermiştir. 
 

 
Avrupa’daki Seviye I alanları 
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ICP ormanları çoğu Avrupa ülkesinin katıldığı ve iki farklı yoğunlukta sabit 
örnek alanlardan veri toplanan bir izleme sistemidir. Seviye 1 (SI) alanları 
ağaçların tepe tacı durumları değerlendirmek üzere sistematik olarak seçilirken 
Seviye II’de ise sabit örnek alanlarda orman ekosistemleri detaylı araştırmalarla 
yoğun olarak izlenmektedir. 35 ülkenin katıldığı programda 2014 yılında 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 25 katılımcı ülke 5.611 seviye 1 noktasında 
değerlendirilen 104.994 ağacın tepe tacı durumu inceleme sonuçlarını 
raporlamıştır. 

Türkiye’de ormanların izlenmesi çalışmalarına 2006 yılında 16X16 km grid ağı 
üzerinde SI alanlarının aplikasyonu ile başlamıştır. 2007 yılında eğitim ve 
aplikasyon çalışmalarına devam edilmiştir. 2008 yılından itibaren çok sayıda SI 
alanında çalışılmaya başlanmış olup, 2014 yılında 12.432 ağaçta tepe tacı durum 
değerlendirmesi yapılmıştır. 

 

 
Tüylü Meşe (Quercus pubescens) ağaçlarında 2010 ve 2012 yıllarında yaprak 
kayıpları  
 

Yaprak/ibre kayıpları tüm ağaç türleri birlikte değerlendirildiğinde 2008 yılı % 
22,4 ile ortalama yaprak/ibre kayıp miktarının en fazla olduğu yıl olarak ön plana 
çıkmaktadır. 2009 ve 2014 yılları arasında ormanlarımızın sağlık durumlarında 
iyileşme oluşmuş ve ortalama yaprak/ibre kayıpları azalarak % 17,0’ye 
gerilemiştir. Yapraklı ve ibreli türler birbiri ile karşılaştırıldığında yapraklı 
türlerde yaprak kayıplarının daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. İnceleme 
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yapılan dönemde ormanlarımızda yaygın olarak bulunan yapraklı ağaç 
türlerinden Tüylü Meşe (Quercus pubescens), Kestane (Castanea sativa) ve 
Sapsız Meşe’de (Quercus petraea) yaprak kayıp oranları daha yüksektir. İbreli 
türlerde ise ardıçlardaki ibre kayıp oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Tepe 
tacı durum değerlendirmesi yapılan ağaçlar içinde en fazla sayıya sahip olan 
Kızılçam (Pinus brutia) türünde 7 yıllık dönemde ibre kayıp oranı %18,0 ile 
%23,2 arasında değişmiş olup, bu değer doğal çam türleri arasındaki en yüksek 
ibre kayıp oranıdır. 
 

 
2008-2014 yılları arasında ortalama yaprak/ibre kayıp oranları 

 

 
SI alanlarında biyotik ve abiyotik zararlılarda belirlenmekte olup, Viscum alba, 
Rhynchaenus fagi, Thaumetopoea spp., Agelastica alni, Tortrix viridana, 
Dendroctonus micans, Cryphonectria parasitica, Dryomyia lichtensteinii ve Ips 
sexdentatus türleri en fazla zarara yol açan türlerdir. 

19,5 19,8 19,3
17,8 17,8

15,3 15,5

27,1

23,0 22,1
21,0 21,4

18,8 19,422,4 20,9 20,3
19,0 19,2

16,6 17,0

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ya
pr

ak
/İğ

ne
 Y

ap
ra

k 
K

ay
ıp

 
O

ra
nı

 

İğne yapraklı Yapraklı Tüm türler

321 
 

     
             Viscum alba    Thaumetopoea pityocampa 
 
Türkiye’de 50 Seviye II alanın kurulumu tamamlanmıştır. SII alanlarında tepe 
tacı durumu, artım ve büyüme, çökelme, vejetasyon, fenoloji, ozon zararları ve 
yaprak dökülmesi çalışmaları devam etmektedir. S1 ve SII alanlarında toprak 
etüdü ve örneklenmesi çalışmalarına 2014 yılında başlanmıştır. 
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Türkiye’de 50 Seviye II alanın kurulumu tamamlanmıştır. SII alanlarında tepe 
tacı durumu, artım ve büyüme, çökelme, vejetasyon, fenoloji, ozon zararları ve 
yaprak dökülmesi çalışmaları devam etmektedir. S1 ve SII alanlarında toprak 
etüdü ve örneklenmesi çalışmalarına 2014 yılında başlanmıştır. 
 

     

     



314

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

322 
 

Ekolojik Denge ve Sürdürülebilir Orman Varlığı İçin Bilişim 
Temelli Orman Yangın Yönetimi 
İstanbul Kalkınma Ajansının 2014 yılı Afetlere Hazrlk Mali Destek Program 
kapsamında desteklediği İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve Marmara 
Ormanclk Araştrma Enstitüsü Müdürlüğü ortak çalışması sonucu geliştirilen 
ve sonuçlandırılan bir projedir. 
 
1-Çalışma Kapsamında Kullanılan Veriler: 

 
2-Yangın Risk Haritalarının Oluşturulması:   Bir ormanlık alanda yangının 
başlayabilmesi için yangın üçgeni de denilen; Yanıcı Madde, Isı ve Yeterli 
Oksijenin bir arada olması gerekmektedir. Bununla beraber yangının tipini ve 
büyüklüğünü ormanlık alanda bulunan bitki örtüsü(Yanıcı Madde), arazinin 
topoğrafik yapısı ve klimatik koşullar belirlemektedir. Bu kapsamda sahadaki 
bitki örtüsü, topoğrafya, yola ve yerleşmelere olan mesafe, havanın nemi, rüzgar 
yönü ve hızı, gibi orman yangınları üzerinde etkili olan coğrafi ve klimatolojik 
parametreler bulunmaktadır. 

Yangın Risk Haritalarının Oluşturulması çalışmaları kapsamında, Orman 
Yangınları açısından riskli alanların tespit edilmesinde kullanılacak faktörlerin 
belirlenmesi, bu faktörlerin nasıl kullanılacağı ve Orman Yangınları açısından 
bakıldığında önemleri ve tipleri değerlendirilmiştir. Bu bağlamda 
incelediğimizde aşağıdaki ana faaliyetlere yoğunlaşarak çalışma 
gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan çalışmaların gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı çalışmalar ve saha 
çalışmaları değerlendiği zaman orman yangınları risk haritalarının oluşturulması 
doğası gereği farklı verilerin ve yaklaşımların bir süreç içerisinde bir arada analiz 
edilmesini gerekliliği görülmektedir.  
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Genel olarak; belli bir amaç doğrultusunda bir sorunun çözülmesine yönelik, 
mekânsal olarak bilginin değerlendirilmesi ile birlikte farklı tip verileri ve 
yaklaşımları harmanlayarak potansiyel çözüm bölgelerini bulma çalışmalarına 
Uygun Yer Seçim Çalışmaları denilmektedir.  

Uygun yer seçim çalışmaları için temel yaklaşımlardan biri de Çoklu Kriterli 
Karar Destek Analizi’dir. Bu yaklaşım ile büyük veri yığınları içerisinden 
istenilen bilgiyi vurgulayarak karar vericilere sunma üzerine geliştirilmiş bir 
yaklaşımdır. Bu yöntem temel olarak farklı önem derecesine ve kullanımına sahip 
çoklu veri katmanlarını bir arada, bütünleşmiş bir şekilde kullanılmasını ve 
değerlendirilmesini sağlayan bir analiz çalışmaları bütünüdür. 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), yoğun veri setlerini aynı ölçekte değerlendirebilme 
yeteneğine sahip olduğundan orman yangını risk analizlerinde oldukça etkili bir 
araç olarak kullanılacaktır. Orman yangınları üzerinde etkili olan coğrafi faktörler 
(bitki örtüsü, topografya, yola ve yerleşmelere olan mesafe vb.) CBS ortamında 
kurulan modeller yardımıyla ele alınmıştır. CBS ortamında üretilen çok 
değişkenli modeller, farklı sayıdaki değişken arasındaki ilişkileri incelemek ve 
analiz etmek için kurulurlar. Bu teknikler, ekolojik problemlerin özelliklerini 
analiz etme ve yönlendirmede büyük avantajlar sağlar. 

Orman Yangın Riski olan bölgelerin tespiti için birden fazla farklı veriyi, 
kullanıcı tecrübelerine dayanarak bir bütün içerisinde analiz yapıp sonuç paftası 
üretme ihtiyacı bulunmaktadır. Yapılan literatür tarama çalışmaları ve 
incelemeler sonucunda Orman Yangın Risk haritalarının oluşturulması için  

Hangi verilerin kullanılacağı 

Hangi sınıflarda değerlendirileceği 

Hangi ağırlıklar verilerek analiz edileceği ve 

Hangi işlemlerden sonra sonuç harita üretileceği bilgileri net bir şekilde 
olmadığı görülmüştür.  

Bu tür bilgiler anca tavsiye niteliğinde şu veriler, şu şekilde işleme girerek 
değerlendirme yapılabilir gibi genel olarak anlatılmaktadır. Bu sebeple her 
kullanıcının elinde bulunan veriye ve kullanıcı tecrübelerine dayanarak işlem 
yapabilme imkânı sağlayan bir sistem geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 
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Bu çalışma 5 aşamadan oluşmaktadır. 

 
Normalize edilen veriler bir birleri ile analiz edilerek sonuç ürün elde edilir. 
Burada yukarıda tarif ettiğimiz Çok Kriterli Karar Destek Analizi (MCDA) 
Yöntemlerinden CBS teknolojilerinden faydalanılarak analiz işlemi 
gerçekleştirilir. Yöntem olarak kullanıcılar hem SAW hemde AHP kullanarak 
işlemi gerçekleştirebilir, aşağıda şematik olarak gösterilen akış ile kurgulanmış 
Dinamik CBS tabanlı Yangın Riskleri Belirleme modeli kurgulanmıştır. 

 
Kullanılan Kriterler: 

1-Ağaç Türü  
2-Kapalılık 
3-Ara Tabaka 
4-Ölü Örtü 
5-Eğim 
6-Bakı 
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7-Yerleşim Yerine Olan Uzaklık 
8-Enerji Nakil Hatları 
9-Demir Yoluna Olan Uzaklık 
10-Yola Uzaklık 
11-Nemlilik 
12-Sıcaklık 
13-Yağış 
14-Rüzgâr 
15-Yangın Sayıları 
 
Analiz sonucu ekranda iki adet farklı Pencere (“Risk Haritası” ve “İstatistik”) 
oluşmaktadır. “Risk Haritası” penceresi aşağıdaki şekilde görülmektedir. Ekranın 
sol tarafında belirlenen kriter ve ağırlıklara göre tüm analize giren katmanlar, orta 
bölümde haritaların görüntülendiği ekran ve sağ tarafta da lejant bulunmaktadır. 
İstatistik” penceresi genel olarak aşağıdaki gibi görünmektedir. Sol üst köşede 
“Ormanlık Alanlar Dağılımı” ekranı bulunmakta olup, seçilen çalışma alanının 
ne kadarında orman bulunduğu ve dağılımını göstermektedir. Sağ üst köşede ise 
“Ormanlık Alanlar – Risk Dağılımı” alt penceresi bulunmaktadır. Çalışma alanı 
içerisinde bulunan orman alanlarını 3 risk sınıfında (Çok Riskli, Riskli ve Düşük 
Riskli) pasta grafik şeklinde dağılımı, alanı ve yüzdesi görüntülenmektedir. 
Ekranın alt kısmında ise bar grafik içerisinde çalışma alanında bulunan meşçere 
tiplerinden alansal olarak en çok yer kaplayan 10 adeti seçilip meşçere tipi ve 
alanları bulunmaktadır 
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4-Ormanlık Alanları Görünürlük Analiz Çalışmaları: 

Yangın Gözetleme Kuleleri Görünürlük ve Yer Seçim Analizi çalışmaları için 
dinamik WebCBS altyapısı üzerine geliştirilmiş, Yangın Yönetim portalının 
içerisinde bir modül olarak kurgulanmıştır. Bu geliştirilen modül ile sistemde 
kayıtlı olan kulelerin fiziki özellikleri, yeni eklenen kuleler ve fiziki özellikleri 
ve Duman bilgisi de kullanarak, orman alanlarında nerelerin göründüğü, nerelerin 
görünmediği ve hatta kaç kule tarafından göründüğü bilgisi elde edilebilmektedir. 

İstanbul orman alanlarında mevcut yangın kulelerine ait veri katmanı 
oluşturulmuş, analiz için gerekli olacak veri alanları (rakım, yükseklik, duman 
görünürlüğü, görüş açısı, görülebilirlik, düşey görüş açıları vb.) eklenerek analiz 
için hazır hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi 
Yangın Gözetleme Kuleleri ile ilgili bilgileri sistemi kullanan kullanıcılar 
tarafından güncellenebilmekte, silebilmektedir. 

Mevcut yangın gözetleme kuleleri tarafından görülebilen ve görülemeyen orman 
alanlarının belirlenebilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerinden 
Görünürlük Analizi (Visibility Analysis) kullanılarak Gözetleme Kulelerinin 
Nereleri görüp göremediği belirlenmiştir. Bu işlemi kullanıcılar Uygulama 
üzerinden de bu çalışmayı kendi bölgeleri içinde yapabilmektedirler. Görünürlük 
analizi ile tespit edilen görülebilir alanlarla, ormanlık alanları gösteren veri 
katmanı çakıştırılmış, böylece yangın kulelerinden görülebilen ormanlık alanlar 
belirlenebilmektedir. 
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Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünleri ile Ormanılık ve 
Arıcılık İlişkileri  
İsa SERTKAYA, Orman Yüksek Mühendisi, OGM, Odun Dş Ürün ve Hizmetler 
Daire Başkanlğ, Daire Başkan Yardmcs 

MESLEKİ ÖZGEÇMİŞİ: ODÜH Daire Başkanlığımızın 2011 yılındaki 
kuruluşundan bu yana odun dışı ürünlerin Ülkemizdeki yayılışı, envanteri ve 
planlanması konusunda yeni yöntemler belirlemiş, arazideki örnek alan 
çalışmalarıyla ölçümler yapılmış,  web tabanlı bir yazılımla bunları uygulamaya 
koymuştur. Bu sayede 1 milyon hektardan fazla alanda odun dışı ürün tespiti ve 
planlaması yapılmıştır.  

SUNUMUN KAPSAMI: Ülkemizde; 3.649’ ü endemik 
12.000 civarında doğal bitki türü bulunmaktadır.  Bu 
miktar Avrupa kıtasının tamamındaki tür sayısına 
neredeyse eşdeğerdir ve %32’lik edemizim oranıyla 
dünyada önemli bir yere sahiptir. 

Orman ekosistemlerinin odun hammaddesi dışında 
sağlamış olduğu bitkisel ve hayvansal kökenli ürün ve 
hizmetler günümüzde Odun Dışı Orman Ürün ve 
Hizmetleri (ODÜH) olarak tanımlanmaktadır. 

Odun dışı orman ürünleri günümüzde tıp, gıda, kozmetik, 
boya sanayii gibi birçok sektörde kullanılarak dünya 
ekonomisinde 100 milyar dolar katkı sağladığı 
bilinmektedir. 

Ülkemizde odun dışı orman ürünlerinin envanteri, 
sürdürülebilir planlaması, endemik ve nadir türlerin 
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Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünleri ile Ormanılık ve 
Arıcılık İlişkileri  
İsa SERTKAYA, Orman Yüksek Mühendisi, OGM, Odun Dş Ürün ve Hizmetler 
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korunması, faydalanılması, kullanım alanlarının genişletilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmakta, eylem planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.  

Arı koloni sayısı bakımından dünyada 2.sırada bulunan Türkiye, salgı balı (çam 
balı) üretiminde Dünyada birinci derecede söz sahibi ülkedir. 

Ülkemizde arıcılık ve bal üretiminin desteklenmesi gayesiyle orman alanlarında 
mevcut arıcılık için faydalı türler muhafaza altına alınırken, diğer taraftan da 
yapılacak rehabilitasyon, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları ile bal 
üretimini destekleyecek türlerin dikim veya ekimi yapılarak  “Bal  Ormanları” 
kurulmaktadır.  
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Türkiye’de Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü ve Rehabiltasyon 
Çalışmaları 
İbrahim YÜZER, Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandrma Dairesi Başkan 

- Türkiye 77,8 milyon hektarlık karasal alanı, yaklaşık 80 milyon nüfusu, ülke 
topraklarının 21,7 milyon hektarını kapsayan orman varlığı ile dünyanın 17 
nci büyük ekonomisine sahip, Avrupa ile Asya kıtası arasında köprü görevi 
gören bir ülkedir.   

- Türkiye; İklim, topografya, toprak karakteristikleri bakımından farklı 
ekosisteme sahip, ortalama Yüksekliği 1232 metre olan, Ülke alanının 
%62,5’inin  %15 ten fazla eğime sahip olduğu ,  % 29 u orta ve yüksek dağlık 
kesimlerden, % 27’si ise yüksek dağlık kesimlerden oluşan bir ülkedir. 
Ülkenin % 56’sı orta –yüksek dağlık araziden oluşmaktadır. Türkiye’de 
yağış dağılımı 200 mm ile 2200 mm arasında değişiklik göstermekte, ülke 
toprakları yılda ortalama 632 mm yağış almaktadır.  

                 

 
- Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin bir ülke olup, 12.000 

adet bitki türünü barındırıyor ve bunların 3.400 adedi sadece Türkiye'de 
yetişiyor. 

- Ormanlarının % 99,9’u Devlete ait olan, ormanlarının %95 ‘i doğal olan, 
erozyonun en önemli problemlerin başında olduğu, yaklaşık 7 milyon 
kırsalda yaşayan orman köylüsü olan ve bunların büyük bir kısmı ormanlara 
bağımlı olarak yaşamlarını sürdüren bir ülkedir. 
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- Orman ağacı türlerinin %61’ini, Kızılçam, Karaçam, Sarıçam, Göknar, 
Ladin, Sedir gibi iğne yapraklı türler, %39’unu, Meşe, Kayın, Kızılağaç, 
Kestane, Gürgen, gibi yapraklı ağaç türleri oluşturmaktadır. 

 
- Ormanların geliştirilmesine ve genişletilmesine yönelik ormancılık tesis 

çalışmaları kapsamında; 1946 yılından günümüze kadar toplam 7.887.400 
hektar alanda çalışma  yapılmış ve bu süre zarfında 7,5 milyon adet fidan 
toprakla buluşturulmuştur.  

- Ülke olarak ormanları en çok koruyan ülkeyiz. Son yıllarda yapılan  
çalışmalar ile ormanlarımız hem korundu, hem de alan ve servet olarak 
artırıldı. Son 12 yılda ormanlık alanlarımız, 975 bin hektar, yani 9 milyon 
750 bin dekar arttı. Odun servetimiz ise 300 milyon M3 arttı. Toplam orman 
alanımız 20,8 milyon hektardan 21,7 milyon hektara çıktı.   2023 yılında, 
Ülke topraklarının % 30’u olan 23 milyon hektar orman varlığına ulaşılması 
hedeflenmiştir. 
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- Ülke olarak bütün faaliyetlerimiz için eylem planları yapmakta ve hayata 
geçirmekteyiz. Ormancılık çalışmalarında son 10 yılda 29 adet eylem planı 
hayata geçirilmiş, ve bunların 5 adedi tamamlanmıştır. Ülkemizde sadece 
bozuk ormanların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar değil, okul bahçeleri, 
karayollarının kenarları, ibadethaneler, mezarlıklar, sağlık ocakları ve 
hastane bahçeleri de ağaçlandırılmıştır.  

Türkiye yapmış olduğu çalışmalar ile dünyanın birçok ülkesine rehberlik etmiştir. 
Bit çok ülke ile deneyimlerini paylaşmıştır. Paylaşmaya devam edecektir. 
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Türkiye’de Orman Yangınlarıyla Mücadele 
Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye'de, orman yangını, ormanları tehdit en 
önemli bileşenlerinden biridir. Türkiye ormanlarının yaklaşık yüzde altmışına 
tekabül 12,5 milyon hektarlık bölümü, yangın için  çok hassas bölgelerde yer 
almaktadır. 

 
Türkiye’de Orman Yangınlarıyla Mücadele Stratejisi 

 
Orman yangınlarına karşı dikkati artırmak için halkın eğitim ve bilinçlendirme 
faaliyetleri yapılmaktadır. 
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Orman yangınlarının tespiti ve müdahale ekiplerine en kısa sürede bildirilmesi 
için 776 adet kuleden  ormanlar 24 saat gözetlenmektedir.  
2007 yılından itibaren, Orman genel Müdürlüğüne ait tüm araçlar (dozer, arazöz 
ve hava araçları) araç takip sistemi ile izlenmektedir. 

OGM, Bilkent Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle gerçekleştirilen Orman 
yangınları erken uyarı ve otomatik yangın bulma sistemlerinin çalışmaları 
başlatılmıştır. 97 yangın gözetleme kulesinde 194 adet kamera kullanılmaktadır. 
Orman yangınının başlaması ile çıkan duman 15 saniye içerisinde Yangın 
Harekat Merkezlerine bildirilmektedir. 
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Su kaynaklarının yeterli olmadığı ormanlık alanlarda, orman yangınına müdahale 
sürelerinin kısaltılması amacıyla, yangın havuzları ve göletler inşa 
ediliyor.Yangına müdahale sürelerini kısaltmak için her 4 km de bir olmak üzere, 
2758 adet havuz ve gölet yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orman yangın riskinin yüksek olduğu alanlarda, yangınlara 15 dakikada 
müdahale edecek şekilde ekipler görev yapmaktadır. 

979 Arazöz, 534 İlk Müdahale Aracı, 282 Su Tankeri, 6 CL-215 amfibik uçak, 6 
idareye ait helikopter, 24 kiralık helikopter  kullanılmaktadır. 
 
Orman Yangınları 
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Akdeniz Ülkelerinin Son 10 Yılda Zarar Gören Ormanlık Alanları ve Ülke 
Ormanlarına oranı  
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Akdeniz Ülkelerinin Son 10 Yılda Zarar Gören Ormanlık Alanları ve Ülke 
Ormanlarına oranı  
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Türkiye’de Fidan ve Tohum Üretim Çalışmaları 
Salim Siğirci, Fidanlk Ve Tohum İşleri Dairesi Başkan 

Türkiye’de fidan ve tohum üretim çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü Fidanlık 
ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 28 Fidanlık Müdürlüğüne 
bağlı 93 Fidanlık Şefliği yönetiminde yapılmaktadır. 
1925 yılında başlamış olan ilk kitlesel fidan üretimi, 3.371 hektar alanda 
kurulmuş olan 128 adet orman fidanlığımızda gerçekleştirilmekte olup kapasitesi 
510 milyon adet/yıl’dır. 
 
Yıllara Göre Fidan Üretim Faaliyetimiz: 

 
44 adet fidanlığımızda 85.261 m² alana sahip toplam 147 adet sera tesisi 
bulunmaktadır. 
Fidanlıklarımızda; Çıplak köklü, tüplü, kaplı ve rootball ambalajlarda, ibreli ve 
yapraklı orman ağacı türleri ile süs bitkilerinden 600 değişik türde fidan üretimi 
yapılmaktadır.        
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Çölleşme ve kuraklığın olumsuz etkilerinin önlenmesi veya azaltılması amacıyla 
Fidanlıklarımızda: Kıbrıs Akasyası (Acacia cyanophylla), Alıç (Crataegus 
oxyacantha), Bıttım (Pistacia khinjuk), Badem (Prunus amygdalus), Çitlenbik 
(Celtis australis), Ebu Cehil Çalısı (Calligonum polygonoides), Ilgın (Tamarix 
tetrandra), İğde (Elaeagnus angustifolia), Kapari (Capparis spinosa), Mahlep 
(Prunus mahaleb), Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), Tesbihağacı (Melia 
azedarach) türleri başta olmak üzere 45 türde her yıl ortalama 17 Milyon  adet 
fidan üretilmektedir. 2009 yılında Alım Garantili Sözleşmeli Fidan Üretimi 
uygulamaya konulmuş olup yıllık ortalama 10-15 milyon fidan üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Bunun amacı; Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu fidanların 
bir kısmını sözleşme karşılığında Yöre halkına, tarımsal kalkınma 
kooperatiflerine ve serbest orman mühendislerine ürettirip onlara destek 
sağlamaktır. 
Özel sektöre destek vermek amacıyla 2004 yılından itibaren 24 milyon adet fidan 
üretim kapasiteli 155 adet Özel Orman Fidanlığı Projesi izni verilmiştir. 
Biyolojik çeşitliliğin devam ettirilmesi için endemik türlerimiz ile yabani meyve 
veren türlerden tohum bahçeleri kurmak için “Geniş Yapraklı ve Meyveli Türlere 
ait Tohum Bahçesi Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bu eylem planında 51 türde 89 
adet toplam 1000 Da. Alanda tohum bahçesi tesisi planlanmıştır. 
 

Yıllara Göre Tohum Üretim Faaliyetimiz: 

 
Fidan üretiminde kullanılan tohumlar, üstün vasıflı ağaçlardan oluşan tohum 
bahçesi, tohum meşçeresi ve tohum toplama sahalarından temin edilmektedir. 

346

711

520

813 801
653

563

982

600 605 597

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PROG.
2015

M
ik
ta
r (
To

n)



329
337 

 

Çölleşme ve kuraklığın olumsuz etkilerinin önlenmesi veya azaltılması amacıyla 
Fidanlıklarımızda: Kıbrıs Akasyası (Acacia cyanophylla), Alıç (Crataegus 
oxyacantha), Bıttım (Pistacia khinjuk), Badem (Prunus amygdalus), Çitlenbik 
(Celtis australis), Ebu Cehil Çalısı (Calligonum polygonoides), Ilgın (Tamarix 
tetrandra), İğde (Elaeagnus angustifolia), Kapari (Capparis spinosa), Mahlep 
(Prunus mahaleb), Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), Tesbihağacı (Melia 
azedarach) türleri başta olmak üzere 45 türde her yıl ortalama 17 Milyon  adet 
fidan üretilmektedir. 2009 yılında Alım Garantili Sözleşmeli Fidan Üretimi 
uygulamaya konulmuş olup yıllık ortalama 10-15 milyon fidan üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Bunun amacı; Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu fidanların 
bir kısmını sözleşme karşılığında Yöre halkına, tarımsal kalkınma 
kooperatiflerine ve serbest orman mühendislerine ürettirip onlara destek 
sağlamaktır. 
Özel sektöre destek vermek amacıyla 2004 yılından itibaren 24 milyon adet fidan 
üretim kapasiteli 155 adet Özel Orman Fidanlığı Projesi izni verilmiştir. 
Biyolojik çeşitliliğin devam ettirilmesi için endemik türlerimiz ile yabani meyve 
veren türlerden tohum bahçeleri kurmak için “Geniş Yapraklı ve Meyveli Türlere 
ait Tohum Bahçesi Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bu eylem planında 51 türde 89 
adet toplam 1000 Da. Alanda tohum bahçesi tesisi planlanmıştır. 
 

Yıllara Göre Tohum Üretim Faaliyetimiz: 

 
Fidan üretiminde kullanılan tohumlar, üstün vasıflı ağaçlardan oluşan tohum 
bahçesi, tohum meşçeresi ve tohum toplama sahalarından temin edilmektedir. 

346

711

520

813 801
653

563

982

600 605 597

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PROG.
2015

M
ik
ta
r (
To

n)



330

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

338 
 

Ülkemizde tohum kaynağı olarak; 281 adet 38.919 ha. Gen Koruma Ormanı, 341 
adet 45.105 ha. Tohum Meşceresi, 182 adet 1399,05 ha. Tohum Bahçesi, 30 adet 
107 ha. Deneme Alanı ve 14 adet 27,4 ha. Klon Parkı tesis edilmiştir. 

                    Tohum Bahçesi                                         Tohum Meşçeresi 
 
İbreli ve yapraklı muhtelif türlerde yılda ortalama 600 ton tohum üretimi 
yapılmaktadır. İhtiyaç fazlası tohumlar 19 İl'deki 340 ton kapasiteli soğuk hava 
depolarında stoklanmaktadır. 
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19. Sürdürülebilir Su Kullanımı
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Su Kayıp Kaçaklarının Önlenmesine İlişkin Çalışmalar 
Bahar SEL, SYGM, bfehim@ormansu.gov.tr 

-Su kayıplarının önemi-dayanağı 

-Genel su kayıp-kaçak kavramı 

-Ülkemizdeki kayıp-kaçak durumu 

-Mevzuat hazırlıkları 

-İçme Suyu Temin ve 

Dağıtım Sistemlerindeki 

Su Kayıplarının 

Kontrolü Yönetmeliği 

-Teknik Usuller Tebliği - revizyonlar 

 Kayıp Kaçağı Önlemenin Önemi 

Yeni su kaynakları bulmak, kaynaktan 
alınan suyun içilebilir su kalitesinde 
arıtılmasını sağlamak ve bu işlemlerin 
ardından şebeke sistemi yolu ile bu su 
kaynağını yerleşim yerine getirerek 
tüketicilerin hizmetine sunmak, hem 
ekonomik açıdan hem de teknik açıdan 
meşakkatli ve maliyetli bir iştir. 

İçme suyu taleplerinin karşılanmasına 
yönelik çözümlerin bulunmasında, yeni 
su kaynağı arayışına başlamadan önce, 
mevcut şebekedeki su kayıplarının 
azaltılması ile ilgili çalışmalara öncelik 
verilmesi büyük önem arz etmektedir. 

TÜİK 2012 verilerine göre Ülkemiz 
genelinde, kaynağından içme ve 
kullanma suyu olarak çekilen 4,9 milyar m3 suyun yaklaşık 2,8 milyar m3’ü 
(%57), izinli ve faturalandırılmış olarak nihai kullanıcıya dağıtılmıştır. 
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Kaynaktan temin edilen suyun yaklaşık 
%43’ü (2,1 milyar m3), izinsiz tüketimler 
ve sistemdeki fiziksel kayıplar-sızıntılar 
(park, bahçe, ibadethane vb. ücretsiz 
kamusal tüketimler de dahil) gibi çeşitli 
sebeplerden dolayı gelir getirmeyen su 
miktarını oluşturmuştur. 

Su kaynaklarının korunması ve 
verimliliğin arttırmak üzere, içme-
kullanma suyunun etkin kullanılması ve 
israfının önlenmesi için içme-kullanma 
suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su 
kayıplarının kontrolünü sağlamak 
amacıyla: 

 -İçme Suyu Temin ve Dağıtım 
Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü 
Yönetmeliği  8 Mayıs 2014 tarih ve 28994 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 -İçme Suyu Temin ve Dağıtım 
Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü 
Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği hazırlanmış ve   16 Temmuz 2015 tarih ve 
29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Su kayıp-kaçaklarının önlenmesi ile elde edilecek kazanımlar: 

-Su temin ve iletim maliyetinin düşürülmesi 
-Su kayıplarının/israfının azaltılması 
-Su satışından elde edilen gelirin sadece su alanında kullanılması 
-Yatırım projeleri maliyetlerinin ertelenmesi 
-Kısa süre içerisinde kendini amorti etmesi 
-Su yönetimi giderlerinin azaltılarak halka en iyi hizmetin sunulması 
-Su temin-dağıtım sisteminin iyileştirilmesi/modernizasyonu 
-Su yönetim idarelerinin iyileştirilmesi/modernizasyonu  
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İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının 
Kontrolü Yönetmeliği 
Bahar SEL, SYGM, bfehim@ormansu.gov.tr 

- Yönetmelik, 8 Mayıs 2014 tarihli 
ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

- Yönetmelik ile, belediyeler ve su 
idareleri su kayıp oranlarını 2023 
yılına kadar %25 düzeyine 
indirmekle yükümlü hale 
gelmişlerdir. 

- Belediyeler ve su idareleri tarafından sunulması zorunlu hale getirilmiş olan 
yıllık raporlar sayesinde, belediye bazında su kayıp-kaçakları envanteri 
oluşturulacaktır. 
 
SU VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA KAMUOYU BİLİNÇLENDİRME 
ÇALIŞMALARI 

Kamu Spotu ve afişlerle su tasarrufu konusunda ulusal düzeyde toplumsal bilinç 
oluşturulmuştur. 

SULAMA SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARININ AZALTILMASI 

Genel Müdürlüğümüz, DSİ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ilgili 
uzman personellerinden  oluşturulan çalışma grubuyla yapılan 14 adet toplantı 
sonucunda Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının 
Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı oluşturulmuştur. Nihai taslak, kurum 
görüşlerine açılacaktır. 
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TÜRKİYE’NİN SU AYAK İZİ PROJESİ 

29 Eylül 2014 tarihinde Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu yayımlanmıştır. 
Raporda; 

- Türkiye’deki üretim ve tüketim faaliyetlerinin su ayak izleri hesaplanmış; ithalat 
ve ihracatın su ayak izleri de belirlenerek değerlendirilmiştir. 

- Ülkemizde ekonomiye katkısı diğer tarım ürünlerine göre daha fazla olan 
buğday, fındık, kuru kayısı, şeker pancarı ve pamuğun üretiminin su ayak izi 
bileşenleri hesaplanarak analiz edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 
 
3 PİLOT HAVZADA NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARI 
KAPSAMINDA EKONOMİK  ANALİZ VE SU VERİMLİLİĞİ 
ÇALIŞMALARI  İÇİN TEKNİK ASİSTANLIK ALIMI PROJESİ 
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Proje ile; 

- AB standartlarında havza yönetim planları ve bu planlarda belirlenecek olan 
önlemler programının ekonomik analizleri tamamlanacak, 

- Mevcut durumda su hizmetlerinin çevresel maliyetler ve kaynak maliyetlerini 
de kapsayan maliyet geri dönüşümü seviyesi değerlendirilecek, 

- Önlemler programı ortaya çıkarılarak ve maliyet ve etkinliklerinin 
değerlendirilmesi üzerine kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülecek,   

- Su verimliliğini arttırmaya yönelik teknik çalışmalar yapılacaktır. 
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KKTC Su Temin Projesi 
Emre ÖZALP, DSİ, eozalp@dsi.gov.tr 

Yıllardır su sıkıntısı çeken KKTC’nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) su 
ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok proje geliştirilmiştir. Ancak, bu sorunun 
uzun vadede çözülmesi için Türkiye’den KKTC’ye su aktarılması zarureti ortaya 
çıkmıştır. 2015 yılı itibariyle içme ve kullanma suyu ihtiyacı 34 milyon m3/yıl 
olan KKTC’nin, 2045 yılında bu ihtiyacı 47 milyon m3/yıl olacaktır. 

KKTC, 2015 yılı itibariyle nüfusu 306.500 olan bir ada devletidir. 2045 yılında 
386.000 nüfusa sahip olması beklenen KKTC’de nüfusun % 53’ü şehirlerde 
yaşarken, % 47’si köylerde yaşamaktadır. 

Su meselesini çözmek adına bu güne kadar birçok faaliyet göstermiş olan Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü, yavru vatan KKTC’nin yüreğine su serpecek sıra dışı 
bir projeye imza atmıştır. KKTC'nin uzun vadeli içme-kullanma ve sulama suyu 
ihtiyacının karşılanması maksadıyla “Deniz İçerisine Döşenen Boru Hattı ile Su 
İletimi Projesi” hazırlanmıştır. 

Projenin gerçekleşmesi ile halen kısıtlı yeraltı ve yüzeysel su kaynakları 
nedeniyle su sıkıntısı çekilen KKTC’ye hem içme ve kullanma suyu temin 
edilerek yaklaşık 50 yıllık bir perspektifte su ihtiyacı karşılanacaktır. 

Projenin kilit tesisi olan Alaköprü Barajı, Anamur (Dragon) Çayı üzerinde ön 
yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde bir baraj olarak tasarlanmıştır. 
Dünya’da ilk defa bu uzunlukta uygulanan deniz geçişi boru hattı ile Anamur 
(Dragon) Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı’ndan alınan su, 80 km 
uzunluğunda ve denizin 250 m altına askıda döşenecek bir boru hattı vasıtasıyla 
Girne yakınlarında yapılan Geçitköy Barajı’na aktarılacaktır. 

Proje ile KKTC’ye yılda 75 milyon m3 su taşınacaktır. KKTC’ye isale edilen 
yılda 75 milyon m3 suyun % 50,3’ü içme-kullanma suyuna ve % 49,7’si sulama 
suyuna tahsis edilmiştir. 

Proje aşağıda tarif edilen 3 aşamadan oluşmaktadır: 
 
1 - Türkiye Tarafı Yapıları 

Anamur (Dragon) Çayı üzerine, talvegden 94 m yüksekliğinde ve toplam 130,50 
milyon m3 depolama hacmine sahip ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde 
Alaköprü Barajı inşa edilmiştir. Alaköprü Barajı’nın eteğinde kurulan 
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hidroelektrik santralle yılda 115,65 GWh elektrik üretilerek ekonomiye katkı 
sağlanacaktır. 

Alaköprü Barajı’nda depolanan suyun 75 milyon m3’lük kısmı, 1500 mm çapında 
ve 22 km uzunluğunda düktil demir boru hattıyla 10000 m3 hacmindeki 
Anamuryum Dengeleme Deposuna iletilecektir. Dengeleme deposundan alınan 
su, 1500 mm çapında ve 1 km uzunluğunda düktil demir boru hattıyla deniz boru 
hattına bağlanmıştır. 
 
2 - Deniz Geçişi Boru Hattı 

Su, 1600 mm çapında ve 80 km uzunluğundaki Yüksek Yoğunluklu Polietilen 
(HPDE) boru hattıyla denizden 250 m derinlikten Güzelyalı Pompa İstasyonuna 
iletilecektir. Denizden geçecek olan bu boru hattı 500 m aralıklarla deniz tabanına 
ankrajlanmıştır. 
 
3 - KKTC Tarafı Yapıları 

Türkiye’de Alaköprü Barajı’ndan isale edilen su, Güzelyalı Pompa İstasyonu 
vasıtasıyla 3,7 km uzunluğundaki terfi hattı ile talvegden 58 m yüksekliğinde ve 
toplam 26,5 milyon m3 depolama hacmine sahip kil çekirdekli kaya dolgu tipinde 
Geçitköy Barajı’na terfi edilecektir. 

 
Şekil 1 - KKTC Su Temin Projesi 
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Şekil 2 - KKTC Su Temin Projesi Boy Kesiti  

     
            Şekil 3 - Alaköprü Barajı                        Şekil 4 - Geçitköy Barajı 
 

     
Şekil 5 - Anamuryum Dengeleme Deposu   Şekil 6 - KKTC Tarafı Terfi Hattı 
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   Şekil 7 - Türkiye Tarafı Boru Hattı        Şekil 8 - Deniz Geçişi Boru Hattı  
                                                                                  3 Boyutlu Görünümü  

 

     
Şekil 9 - Deniz Geçişi Boru Hattı Montajı 
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İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi 
Hülya SILKIN, SYGM, hsilkin@ormansu.gov.tr 

Projenin Amacı ve Kapsamı 

İklim değişikliği; uzun süreli hava 
olaylarında meydana gelen ani, 
şiddetli ve önemli değişimlerdir. 
İklim değişikliği insan kaynaklı 
faaliyetlerdeki artışa bağlı olarak, 
günümüzde daha yoğun bir 
şekilde hissedilmektedir. 

Projenin maksadı iklim 
değişikliği senaryolarının yüzey 
ve yer altı sularına havza bazında 
etkisinin tespiti ve uyum 

faaliyetlerinin belirlenmesidir. 

Proje Süresi: 930 takvim günüdür (Başlangıç tarihi: 18/12/2013) 

Faydalanıcı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Projenin uygulama alanı: Tüm Türkiye’yi kapsayan 25 nehir havzası 

Çalışma Periyodu: 2015 – 2100 

Çözünürlük: 10 x 10 km 
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İşin Muhtevası:  

1. Tüm havzalarda iklim 
değişikliği 
projeksiyonlarının 
hazırlanması 

2. Tüm havzalarda yer altı 
su bütçe ve yüzey su 
seviyelerindeki değişimin 
tespiti 

3. Tüm havzalarda su 
bütçe modelleme 
çalışmasının yapılması 

4. İklim değişikliğinin su 
kaynakları açısından 3 

havzada sektörel etki analizi (içme suyu, tarım, sanayi, ekosistem ana sektörleri 
için) çalışmaları yapılacaktır. 
 
İklim Değişikliği ve Olası Etkileri: 

Sıcaklıklardaki artışa bağlı olarak, hidrolojik döngünün değişmesi, kara ve deniz 
buzullarının erimesi, kar ve buz örtüsünün alansal daralması, deniz seviyesinin 
yükselmesi, şiddetli hava olaylarının sıklığının ve şiddetinin artması, kuraklık ve 
çölleşme, toplumların hidroloji ve su yönetimi alanında uzun vadeli stratejiler 
geliştirmesini gerektirmektedir. 

Proje ile iklim değişikliğinin 
Türkiye’nin tüm 
havzalarındaki su 
kaynaklarına etkileri 
belirlenmiş olacak ve uzun 
vadeli önlemlerin 
alınabilmesinin yolu açılmış 
olacaktır. 

Yüzey scaklğnda gözlenen değişimler (1901-2012) 
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İklim Projeksiyonları: 

Tüm Türkiye’yi kapsayacak 
şekilde, Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC)’nin 
5. Değerlendirme Raporunun 
tabanını oluşturan CMIP5 
arşivinden seçilmiş en az üç 
küresel modelin çıktılarıyla ve 
RCP 4.5 ve RCP 8.5 salım 
senaryoları ile bir bölgesel 
iklim modeli çalıştırılacak ve 
model çıktılarıyla tüm havzalar 

ölçeğinde 10x 10 km çözünürlükte sıcaklık, yağış, buharlaşma, akış 
projeksiyonları oluşturulacaktır. 

Kaba (50 x 50 km) ve yüksek (10 x 10 km) çözünürlükle konfigüre edilmiş 
modellerin çalştğ alanlar 
 
Hidrolojik ve Hidrolik Projeksiyonlar: 

Hidrolojik ve hidrolik modeller ile iklim projeksiyonları kullanılarak, iklim 
değişikliğinin yüzey ve yer altı su kaynaklarını nasıl etkileyeceği tüm havzalarda 
tespit edilecektir. Hidrolojik modelleme yaklaşımı ile yağış değerleri akış 
değerlerine çevrilecek, hidrolik modelleme yaklaşımı kullanılarak akış değerleri 
havzadaki belirleyici nehir sistemi boyunca ve yan kollarındaki su seviyesi 
değerlerine çevrilecektir. Hidrometeorolojik etütleri takiben yer altı su 
potansiyeli belirlenecektir. 
 
Suyun Sektörlere Etkisi Çalışmaları 

Projede 3 havzada iklim projeksiyonları sonrasındaki 
durum dikkate alınarak suyun dört ana sektöre (içme ve 
kullanma suyu, tarım, sanayi, ekosistem ana sektörleri 
için) etkisi analiz edilecektir. 
 
Uyum Faaliyetleri 

Tüm havzalar göz önünde bulundurularak iklim 
değişikliğinin su kaynaklarına olumsuz etkilerinin 
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bertarafı için yağmur suyu hasadı, su fiyatlandırması, kapalı sulama sistemleri vb. 
uyum faaliyetleri önerileri geliştirilecektir. Toplamda asgari 30 uyum faaliyeti 
incelenecek ve her bir uyum faaliyeti için faaliyetin hangi sektörlerde 
uygulanabileceği, tahmini uygulama maliyetleri, Dünyadaki yaygınlığı, 
dezavantajları, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar, iyi uygulama örnekleri 
vb. kriterler değerlendirilecektir. 
 
Web Sayfası ve Veri Tabanı 

Proje kapsamında üretilen tüm 
veriler İklimSu Veri Tabanında 
depolanacaktır. 

Web sayfası aracılığı ile proje 
kapsamında üretilen veriler 
sorgulanabilecektir. 

http://iklim.ormansu.gov.tr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

353 
 

Sektörel Su Tahsisi 
Nuray AYTEN , SYGM, nayten@ormansu.gov.tr 

Yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olan su kaynakları üzerindeki baskıların her 
geçen gün artması sebebiyle içme-kullanma, çevresel akış, tarım, sanayi ve enerji 
sektörleri için su kullanımlarının havza ölçeğinde planlanması, suya erişim 
hususundaki bölgesel ve yerel anlaşmazlıkların çözümünde artan bir önem 
kazanmaktadır. Hedefler ve yaklaşımlar zaman içerisinde değişeceği için nihai 
olarak su kaynakları tahsisi, temel olarak rekabet eden sektörler ve kullanıcılar 
arasında suyun nasıl paylaşılacağı, tabii hayat için gerekli su ihtiyaçları ve insani 
kullanım için ne kadar suyun mevcut olduğuna karar verme sürecine 
odaklanmaktadır.  

Günümüzde kimi zaman yerleşimler arasında, kimi zaman suyu kullanan 
sektörler arasında ihtilaflar yaşanmaktadır. Kurak dönemlerde havzadan havzaya 
su aktarımları yapılmakta ve bu ise ekosistem açısından olumsuz sonuçlar ortaya 
çıkarabilmektedir. Su kaynakları üzerindeki baskılara cevap olarak sektörel su 
tahsis planlaması, rakip kullanıcılar arasında dengelerin değerlendirilmesi ve 
ekonomik, sosyal, çevresel analizler aracılığıyla mevcut teminlerin kullanımının 
optimize edilmesini vurgular. Bu durum, talep yönetim önlemlerinin 
benimsenmesi yerine, artan talepleri en optimum şekilde karşılayabilecek yeni 
altyapının inşasını vurgulamaktadır. 
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Dünyada su yönetimi uygulamalarında yönetimsel ve teknik araçlar kullanılarak 
planlama çalışmalarının etkinliği ve takibi sağlanmıştır. Su varlığının havza 
ölçeğinde büyük değişiklik gösterdiği ülkemizde ise mevcut duruma 
bakıldığında, su kaynaklarının herhangi bir ihtiyaca göre münferit ve talep odaklı 
tahsis edildiği; görev ve yetki paylaşımında dağınık bir yapılanmanın yol açtığı 
koordinasyon eksikliği görülmektedir. Havzalarımızda genel olarak sektörel 
yapılanmanın ve buna bağlı olarak su tüketimlerinin yıllık kullanılabilir su 
potansiyelini aştığı veya bu limiti zorladığı göze çarpmaktadır.  

Netice itibariyle, sektörel su tahsisi kaynakların korunması temeline binaen talep 
yönetimi yapılarak su ihtiyacının havza ölçeğinde şekillendirilmesi; dengeli, 
etkin ve verimlilik esaslı bir planlamaya göre karşılanmasıdır. Bugüne kadar 
olagelen durumdan farklı olarak, su kaynaklarının çeşitli kullanım amaçlarına 
tahsisinde su potansiyeline göre talep yönetiminin dikkate alınması 
gerekmektedir.  
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Türkiye’de Su Yönetimi 
Özge Hande SAHTİYANCI , SYGM, hsahtiyanci@ormansu.gov.tr 

HAVZA YÖNETİM KURULLARININ TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, 
ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ’E GÖRE 
TEŞKİLATLANMA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 HAVZA İÇİN HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI HAZIRLANDI 

 
 

HAVZA YÖNETİMİ MERKEZ KURULU 
(Ankara) 

SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU 
(Ankara) 

HAVZA YÖNETİMİ HEYETİ 
(Havzada) 

İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU 
(İllerde) 
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HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 15 EYLEMDEN 
OLUŞMAKTADIR 

Eylem 1 Kentsel Atıksu Yönetimi 

Eylem 2 Endüstriyel Atıksu Yönetimi 

Eylem 3 Katı Atık Yönetimi 

Eylem 4 Yayılı Kaynaklı Kirlilik Yönetimi ve Kontrolü 

Eylem 5 Ağaçlandırma, Sel, Erozyon Kontrolü 

Eylem 6 Arıtma Çamuru Kontrolü 

Eylem 7 İçme Suyu Havzalarında Havza Koruma Planlarını Hazırlanması 

Eylem 8 Taşkın Yönetimi 

Eylem 9 Kuraklık Yönetimi 

Eylem 10 İzleme, Envanter ve Su Bilgi Sistemi Çalışmaları 

Eylem 11 Su Yatırımları 

Eylem 12 Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı 

Eylem 13 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisinin Kontrolü 

Eylem 14 Sektörel Tahsis Planları 

Eylem 15 Sıcak Noktalarda Getirilecek Çözümler 
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HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARININ NEHİR HAVZA YÖNETİM 
PLANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ AB TEKNİK YARDIM PROJESİ 
 

 
 
Projenin Maksadı: Havza Koruma Eylem Planlarının, (2000/60/EC) sayılı 
Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve diğer kardeş direktiflerle uyumlu şekilde 
Nehir Havza Yönetim Planlarına dönüştürülmesi çalışmasını gerçekleştirmek ve 
bu süreçte ulusal kapasiteyi geliştirmektir.  
Projenin Süresi: Aralık 2014 – Aralık 2017 

Proje kapsamında Büyük Menderes, Konya, Susurluk ve Meriç – Ergene 
Havzaları için Nehir Havza Yönetim Planları hazırlanmaktadır. 
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Göl-Su Projesi (1000 Günde 1000 Gölet) 
Şahnur Ylmaz ALTUN, DSİ, sahnur@dsi.gov.tr 

Göl-Su Projesi olarak da bilinen 1000 Günde 1000 Gölet Projesi Kuruluşumuzun 
iklim değişikliğine adaptasyon kapsamında yürütmekte olduğu çalışmalardan 
biridir. Bu çalışma ile büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal 
kesimlerde kısa sürede sulu tarımın başlatılması hedeflenmektedir. 

GÖL-SU Projesi kapsamında inşa edilen göletlerde depolanan 750 milyon m3 su 
ile yaklaşık 2,5 milyon dekar tarım alanın sulanması ve taşkından korunması 
sağlanmıştır. 

Proje kapsamında tamamlanan tesislerin yaklaşık maliyeti 3,5 milyar TL’dir. 

Projenin Gerçekleştirilmesi ile yılda 450 000 vatandaşımıza iş imkanının 
sağlanmıştır. Kırsaldaki göçün önlenerek vatandaşın yerinde istihdamı 
sağlayarak tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlanması,yılda 1,7 Milyar 
TL mertebesinde gelir artışı sağlanmıştır. (ortalama 5 yılda kendi maliyetini geri 
ödeyecektir). Taşkın zararlarının ve toprak erozyonunun önlenmesi, hayvan 
içmesuyu temin edilmesi, Yeraltısuyu potansiyelinin emniyetli rezervde 
tutulması, Su ürünleri üretiminin ülke çapında yaygınlaştırılması, Yeraltı 
suyundan pompajlı sulamaların cazibeli sulamaya dönüştürülmesi neticesinde 
enerji tasarrufu sağlanarak üretim maliyetinin düşürülmesi, Yangın söndürme 
gayesi ile kullanılması, Mesire ve rekreasyon alanlarının oluşturulması, 
Ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması, Ülkenin mevcut depolama kapasitesinin 
arttırılması ile küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması 
hedeflenmektedir. 

359 
 

Bu proje kapsamındaki depolamaların Ülkemizdeki yeri aşağıda görülmektedir. 

Proje kapsamındaki göletler; 
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Projenin faydalarını sıralayacak olursak ; 

 1000 Günde 1000 Gölet Projesi ile su depolama kapasitesi büyümüştür. 

 İklim değişiminin etkisiyle artması beklenen kuraklık ve taşkınların olumsuz 
etkileri azaltılabilecektir. 

 Proje kırsal alanlardan göçü önleyecek ve kırsal  hane halkı gelirinde önemli 
bir artış sağlayacaktır. 

 Yeraltı suyu yerine yüzey suyunun kullanılması, pompalamadan kaynaklanan 
enerji tüketimini azaltacaktır. Böylece sera gazı emisyonları düşecektir. 

Projenin ilave faydaları arasında; 

 Toprak erozyonunun azaltılması, 

 Yeraltısuyu çekiminin emniyetli  rezervde yapılmasının sağlanması, 

 Su ürünleri üretiminin artırılması, 

 Yerel yangınların söndürülmesine katkı sağlanması, 

 Yeni mesire, piknik ve spor alanları oluşturulması, 

 Orman alanlarının artırılması 

yer almaktadır.  

  

41%

53%

5% 1%Gövde Tiplerine Göre Göletler

Homojen Dolgu
Göletler
Kilçekirdekli Geçirimsiz
Dolgu
Önyüz geçirimsiz Dolgu

Beton Barajlar
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Konya Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılmış Atıksuların Yeşil 
Alan Sulamasında Kullanılması (Mor Şebeke Projesi) 
Dr. Serdar KOYUNCU, Yunus BALIK, Konya BB-KOSKİ 

 Konya kentsel AAT, I.Kademe dizayn yılı olan 2015 yılı için, C ve kısmi N 
giderimi prensibine göre ATV 131 E standartlarına uygun olarak dizayn 
edilmiştir. 

 II. Kademe dizaynı için tesisin C ve N giderimine ilave olarak P gidereceği, 
tesis çıkışında AB standartlarında arıtılmış atıksu elde edileceği 
tasarlanmıştır.  

 Arıtma çamurlarının anaerobik çürütme prosesi ile biyogaz ve elektrik 
enerjisi elde edilecek şekilde planlanmıştır. 

 Arıtılmış atıksuların yeşil alan sulamasında kullanılması amacıyla Mor 
Şebeke Projesi uygulaması yapılmıştır. 
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ARITILMIŞ ATIKSULARIN KULLANIM ALANLARI 

 Tarımsal  

 Endüstriyel 

 YAS beslenmesi  

 Reakrasyon bölgelerin beslenmesi 

 Tuvaletlerde 

 İçme suyu 

Bir evsel atıksuyun sulama suyu olarak geri kazanılmasında su kalitesi açısından 
kullanılabilecek en önemli indikatörler; koliform ve patojen mikroorganizma 
konsantrasyonudur.  
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20. Havza İzleme Sistemleri
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Toprak Bilgi Sistemi 
Erkan Güler¹, Ahmet Doğan², Cafer Orhan³, Toprak Bilgi Sistemi,  ¹T.C. Orman 
Ve Su İşleri Bakanlğ, Çölleşme Ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, 
Ankara, Erkan_Guler@Yahoo.Com, ²T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlğ, 
Çölleşme Ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Ankara, 
Addogan@Gmail.Com, ³ T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlğ, Çölleşme Ve 
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Ankara, Caferorhan@Ormansu.Gov.Tr 
 
1- Toprak Veri Tabanı 
 

Bir ülkenin en önemli tabii zenginlikleri arasında 
toprak önemli bir yer alır. Ülkelerin sosyo-ekonomik 
gelişmelerinin temeli, tabii kaynaklarının 
zenginliğine ve bu kaynakları kullanım politikalarına 
bağlıdır. Artan nüfusun baskısı ve arazi kullanım 
amaçlarındaki farklılıklardan meydana gelen rekabet, 
daha etkin arazi kullanımı ve yönetiminin gerekliliği 
üzerine yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Arazi 
kaynaklarının korunması ile ilgilenen arazi 
kullanıcıları ve yöneticiler için rasyonel ve 
sürdürülebilir arazi kullanımı, şimdiki ve gelecekteki 
nüfusun yararı için önemli bir konudur. Arazi 
planlama çalışmalarında kullanılan en önemli 
kaynaklardan birisi de toprak haritalarıdır. Toprak 
haritaları, tarım, ormancılık ve mera planlamalarında, 
çevresel etkilerin modellenmesinde, değişik 
mühendislik dallarında ve entegre tabii kaynakların 
planlanması ve korunması çalışmalarında 
kullanılmaktadır. Toprak harita ve raporlarının pek 
çok sektörde etkin bir şekilde kullanılabilmesi ve 
güncellenebilmesi için sayısal ortamda oluşturulacak 
bir toprak veritabanında tutulması gereklidir. Toprak 
kaynakları ile ilgili veri ve bilgilerin sistematik olarak 
kayıt altına alınmamış olması, kayıt altındakilerin de 
veri toplama, doğrulama, değerlendirme ve bilgiye 
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dönüştürme açılarından belirli bir standarda sahip 
olmaması, ülkemiz açısından büyük bir eksikliktir. 
Toprak kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin ulusal 
planlamaların en önemli yararlarından birisi 
kaynaklara ilişkin envanterlerin çıkarılmasıdır. Zira, 
yöresel, bölgesel ve ulusal planlamalara geçmeden 
önce toprak kaynaklarının niteliksel ve niceliksel 
olarak incelenmesi, eldeki kaynakların 
potansiyellerinin belirlenmesi, gelişen teknolojilere 
paralel olarak veritabanlarının ve haritaların 
oluşturulmaları gerekmektedir. Bu bağlamda ulusal 
ölçekte Çölleşme, Erozyon, Sel, Heyelan v.b. 
konularda toprak kayıplarının ve zararlarının 
azaltılmasına yönelik çalışmalar yapan Çölleşme ve 
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde Toprak Veritabanı 
kurulmuştur. 2013 yılında kurulmuş olan toprak 
veritabanı sistem mimarisi tarım ve ormancılık 
sektörünün ihtiyaçları göz önüne alınarak 
tasarlanmıştır. Toprak veritabanının kolon yapısı 
tarım ve ormancılık uzmanlarının katılımı ile 
belirlenmiştir. Toprak veritabanı güncel CBS ve 
veritabanı yönetim sistemlerine uyumlu olarak 
geliştirlmiştir. Daha önce yapılmış projelerdeki 
toprak verileri toprak veritabanına uyumlu 
standartlara getirilerek veri girişi yapılmaktadır. Yeni 
projelerde elde edilen toprak verileri toprak 
veritabanına eşzamanlı ve belli standartlarda 
aktarılmaktadır. Kurulan bu sistemle elde edilen 
güncel ve CBS’ye uyumlu toprak verileri tarım ve 
ormancılık çalışmalarına altlık oluşturacaktır. 
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2- Mobil Cihazlarla Araziden Veri Toplama Sistemi 
 

Başta ormancılık ve tarım sektörü olmak 
üzere pek çok alanda yürütülen projeler için 
saha ekipleri kurulmakta ve araziden bilgi 
toplanmaktadır. Genel olarak saha 
çalışmalarının maliyeti yüksek olmakta ve 
çalışma süreleri uzun sürmektedir. Saha 
çalışmalarında toplanan verilerin hassasiyeti 
ve doğruluğu koşulların zorluğuna göre 
çeşitlilik göstermekte, veri standardı 
sağlanamamaktadır. Verilerin aynı standarda 
getirilmesi ve düzenlenmesi içinde ayrıca 
kaynak sarfiyatı yapılmaktadır. Çölleşme ve 
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 
sahadan veri toplamak üzere “Arazi Veri 
Toplama Sistemi (ÇEMOBİL - BGS)” adı 
altında Android işletim sisteminde çalışan 
mobil bir yazılım geliştirmiştir. ÇEMOBİL - 
BGS, Android işletim sisteminin (versiyon 
4.0 ve üstü) yüklü olduğu, bütünleşik GPS, 
GPRS ve kameraya sahip olan tablet 
bilgisayar ve akıllı telefonlar gibi mobil 
cihazların tümünde çalışabilmektedir. 
ÇEMOBİL - BGS, en genel tanımı ile mobil 
cihazlarla sahadan veri toplayan, personel 
takibi, raporlama, görev tanımı yapabilen 
resim ve konumları eş zamanlı olarak 
sunabilen Android tabanlı bir yazılımlar 
bütünüdür. 

 

 ÇEMOBİL - BGS ile saha 
çalışmalarında elde edilmek istenen 
verileri toplamaya yönelik sorular 
internet üzerinden anlık olarak 
oluşturulabilir, düzenlenebilir ve 
silinebilir. Yönetici yetkisine sahip 

369 
 

 

 

kullanıcılar saha çalışması esnasında 
yeni sorular ekleyebilir ya da 
çıkartabilir, bu işlem çalışmada 
herhangi bir aksaklığa sebep olmaz. 
Yönetici soruları belirlerken hangi 
alanların zorunlu olduğunu (çekilecek 
minimum fotoğraf sayısı gibi) ya da 
kullanıcı kısıtlarını belirleyebilir bu 
sayede dolaylı olarak saha 
çalışmasının organizesini de yapmış 
olur. ÇEMOBİL - BGS, tamamlanmış, 
ve internet bağlantısı ile merkez 
sunucuya gönderilmiş cevaplar 
üzerinde hiçbir değişikliğe izin 
vermez. Bu sayede çalışmalarda daha 
sonra değişiklik yapılmasının önüne 
geçildiği gibi koordinat bilgilerine de 
erişim olmadığı için çalışma 
konumunda da değişikliğe izin 
verilmez. ÇEMOBİL - BGS ile 
sahadan toplanan veriler aynı 
standartta olduğu için ayrıca bir veri 
düzenleme işine gerek olmamakta ve 
veriler veritabanına hızlı bir şekilde 
aktarılmaktadır. ÇEMOBİL - BGS, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Toprak 
Veri Tabanı ’na entegre olarak 
üretilmiş, bu sayede toprak haritalama 
çalışmalarında kaynak sarfiyatının 
önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 
ÇEMOBİL - BGS ilk etapta toprak 
veritabanına veri akışını sağlamak için 
tasarlanmış olsa da her türlü anket 
sorularının tanımlanmasına imkân 
veren oldukça esnek bir yapıya 
sahiptir. Bu yazılımın asıl hedefi 
“Ormancılık Faaliyetleri” nin sahadan 



361
369 

 

 

 

kullanıcılar saha çalışması esnasında 
yeni sorular ekleyebilir ya da 
çıkartabilir, bu işlem çalışmada 
herhangi bir aksaklığa sebep olmaz. 
Yönetici soruları belirlerken hangi 
alanların zorunlu olduğunu (çekilecek 
minimum fotoğraf sayısı gibi) ya da 
kullanıcı kısıtlarını belirleyebilir bu 
sayede dolaylı olarak saha 
çalışmasının organizesini de yapmış 
olur. ÇEMOBİL - BGS, tamamlanmış, 
ve internet bağlantısı ile merkez 
sunucuya gönderilmiş cevaplar 
üzerinde hiçbir değişikliğe izin 
vermez. Bu sayede çalışmalarda daha 
sonra değişiklik yapılmasının önüne 
geçildiği gibi koordinat bilgilerine de 
erişim olmadığı için çalışma 
konumunda da değişikliğe izin 
verilmez. ÇEMOBİL - BGS ile 
sahadan toplanan veriler aynı 
standartta olduğu için ayrıca bir veri 
düzenleme işine gerek olmamakta ve 
veriler veritabanına hızlı bir şekilde 
aktarılmaktadır. ÇEMOBİL - BGS, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Toprak 
Veri Tabanı ’na entegre olarak 
üretilmiş, bu sayede toprak haritalama 
çalışmalarında kaynak sarfiyatının 
önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 
ÇEMOBİL - BGS ilk etapta toprak 
veritabanına veri akışını sağlamak için 
tasarlanmış olsa da her türlü anket 
sorularının tanımlanmasına imkân 
veren oldukça esnek bir yapıya 
sahiptir. Bu yazılımın asıl hedefi 
“Ormancılık Faaliyetleri” nin sahadan 



362

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

370 
 

veri toplanmasına sahip tüm 
alanlarında, mobil cihazlar ile belli 
standartlarda, belli bir kalitede ve 
şeffaf olarak veri toplanması, toplanan 
verilerin veritabanları’na iletilmesidir. 

 
 
3- Toprak Haritalarının Sayısallaştırılması 

 
Halihazırda Türkiye’ de kullanılan 
Büyük Toprak Grupları veritabanının 
güncel olmaması ve bu veritabanını 
revize etmeye yönelik çalışmaların 
kapsam ve ölçeğinin özellikle 
ormancılık faaliyetlerinde verimli olarak 
kullanmaya elverişli olmaması sebebi 
ile, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 
Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 
başta ormancılık faaliyetleri olmak üzere 
pek çok sektöre cevap verebilecek toprak 
haritalamasına yönelik kapsamlı veri 
tipleri belirlemiştir. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde bahsi geçen toprak 
veritabanı 

kurulmuştur. Kurulan bu toprak 
veritabanına toprak verilerinin 
aktarılması gayesiyle ile Mülga 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Genel Müdürlüğüne ait ve Orman Genel 
Müdürlüğü arşivlerinde kağıt ortamında 
saklanan toprak haritaları 
sayısallaştırılarak toprak veritabanına 
entegre edilmektedir. Proje kapsamında 
Orman Genel Müdürlüğü arşivlerinde 
bulunan, farklı bölge ve tarihli erozyon 
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kontrolü, ağaçlandırma ve mera ıslahı 
gibi projelere ait toprak haritaları, toprak 
etüt karneleri ve toprak analiz raporları 
sayısallaştırılarak CBS’ye uygun hale 
getirilmektedir. Bu proje ile, kullanıcılar 
daha kolay ve düzenli bir şekilde verilere 
erişebilmekte, ayrıca orijinal belgede 
bulunan imza, onay ve bilgi notu gibi hus 
uslara ulaşabilmektedir. 
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Potansiyel Ormancılık Faaliyet Sahalarının 
Belirlenmesi Projesi (Pos) 
İsmail KÜÇÜKKAYA, Ahmet DOĞAN, Cafer ORHAN, Mesut YILMAZ, Murat 
ARSLAN, Elçin ACAR, Erkan GÜLER 
 
Projenin Amacı 

"Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veri Tabanı ile Havza Bazlı İzleme 
Sisteminin Geliştirilmesi  

Projesi" kapsamında; 
· Ağaçlandırma,   
· Rehabilitasyon,  
· Erozyon ve sel kontrolü,  
· Mera ıslahı,  
Çalışma sahalarını belirlemek için uygun bir model ve yöntem belirlemektir. 
 
Proje Hedefi 

Potansiyel ormancılık sahalarının belirlenmesinde; 
· İş gücü ve maliyetin azaltılması 
· Arazi çalışmalarının minimuma indirilmesi 
· Yapılacak diğer faaliyetlere altlık olarak kullanılması 
· Her faaliyet sahaları için detaylı raporlamanın yapılması 
 
 Projenin Yeri 

Sakarya havzasında; Ankara, Çankırı ve Bolu illerinin bir kısmını kapsayan 
461.128 hektarlık bir alandır. 
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Model  
Model olarak M-AHP kullanılmıştır. AHP, karar hiyerarşisinin tanımlanabilmesi 
durumunda kullanılan, kararı etkileyen faktörlerin yüzde dağılımlarını veren bir 
karar verme ve tahmin etme yöntemidir.  M-AHP, klasik AHP yönteminin 
değiştirilmiş (modifiye edilmiş) halidir. M-AHP yönteminin 
değerlendirilmesindeki öncelikli amaç, uzmana ilişkin ön yargıdan kaynaklanan 
belirsizliğin normalize edilmesidir. Yöntem, uzman görüşüne dayalıdır; esnektir 
ve kolayca gerçeğe yakın değerlere uyarlanabilir. 
 
Verilerin Model İçerisinde Kullanılması 
Sayısal verilerimizin model içerisinde kullanılabilmesi için grid hücreleri metodu 
tercih edilmiştir.  Bu yöntem ile, proje sahası gridlere ayrılarak her bir gride 
karşılık gelen verilerin bu gridlere değer olarak atanması sağlanmaktadır. 
Böylelikle, çalışılan saha grid bazlı olarak analiz edilebilmektedir. 
 
Yöntem Seçimi 
Yöntem olarak saha uzmanların görüşü de alınarak 90x90 piksellere (gridlere) 
bölünmüştür. Uzmanlar tarafından belirlenen kriter ve alt kriterler için 
puanlamalar yapılmış, yapılan puanlamaların sonucunda model çalıştırılarak her 
bir grid hücresinin modellenmesi sağlanmıştır. 
 
 
Kriter Puan 
Saha Eğim Sınıfı 81 
Erozyon Risk 79 
Jeoloji 77 
Kuraklık İndisi 51 
Erozyon Durumu 49 
Toprak Derinliği 37 
Yıllık Ortalama Yağış 35 
Mera Durumu 23 
Yükselti Aralıkları 19 
razi Kabiliyet Sınıfı 15 
Arazi Kullanım Durumu 11 
Amenajman 1 

 
 
 
  
 

Erozyon Risk Alt 
Kriterleri Puanı 

Çok Şiddetli (400+) 79 
Şiddetli (200-400) 59 
Kuvvetli (100-200) 39 
Orta (50-100) 29 
Hafif (10-50) 19 
Çok Hafif (0-10) 9 

Saha Eğim Sınıfı Alt 
Kriterleri Puanı 

60< 81 
41-60 59 
21-40 39 
0-20 19 
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Sonuçlar 

M-AHP modelinin çalıştırılması sonucu, tematik haritalar ve sayısal veriler  elde 
edilmiştir. 
 
Toprak Muhafaza Faaliyetleri İçin Potansiyel Alanlar     

Tablo 1: Bu tabloda ormancılık faaliyetlerinin düşük, orta ve yüksek 
potansiyeldeki alanların hektar bazında hesaplamaları verilmektedir. 

   
   

 

 

 

 

 

 

Faaliyet Düşük 
Potansiyel

Orta 
Potansiyel 

Yüksek 
Potansiyel 

Genel 
Toplam 

Toprak 
Muhafaza 0 105.149.34 88.886.97 194.036.31 

Orman 
Rehabilitasyonu 0 18.647.01 52.897.86 71.544.87 

Ağaçlandırma 0 8.295.21 55.863.27 64.158.48 

Mera Islahı 0 14.055.12 63.924.39 77.979.51 
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Ağaçlandırma Faaliyetleri İçin Potansiyel Alanlar  

 

 

Tablo 2: Bu tabloda ormancılık faaliyetlerinin tapu ve 
maden işletme alanları çıkarıldıktan sonra elde edilen 
düşük, orta ve yüksek potansiyeldeki alanların hektar 
bazında hesaplamaları verilmektedir. 

Orman 
Rehabilitasyonu 
Faaliyetleri İçin 
Potansiyel Alanlar  

 

 

 

Mera Islahı Faaliyetleri İçin Potansiyel Alanlar  

Tablo 3: Bu tabloda ormancılık faaliyetlerinin tapu ve maden işletme alanları 
çıkarılıp yalnızca hazineye ait düşük, orta ve yüksek potansiyeldeki alanların 
hektar bazında hesaplamaları verilmektedir. 
 

  

Faaliyet Düşük 
Potansiyel

Orta 
Potansiyel

Yüksek 
Potansiyel

Genel 
Toplam 

Toprak 
Muhafaza 0 91.642.59 68.931.81 160.574.4 

Orman 
Rehabilitasyonu 0 17.182.53 47.952.81 65.135.34 

Ağaçlandırma 0 6.566.67 41.726.34 48.293.01 

Mera Islahı 0 13.022.37 52.149.42 65.171.79 

Faaliyet Düşük 
Potansiyel

Orta 
Potansiyel

Yüksek 
Potansiyel

Genel 
Toplam 

Toprak 
Muhafaza 0 9.016.92 3.528.36 12.545.28 

Orman 
Rehabilitasyonu 0 381.51 5.103 5.484.51 

Ağaçlandırma 0 148.23 1.794.15 1.942.38 

Mera Islahı 0 602.64 3.160.62 3.763.26 
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Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi 
Hayreddin Bacanl1), YusufUlupnar2), 1)Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştrma 
Dairesi Başkanlğ (hbacanli@mgm.gov.tr), 2) Araştrma Dairesi Başkanlğ 
Hidrometeoroloji Şube Müdürlüğü (yulupinar@mgm.gov.tr  

Ani taşkınların neden olduğu can ve mal kayıpları hem ülkemizde hemde diğer 
birçok ülkede oldukça yüksek olmasına rağmen, erken uyarı vermek için 
Hidrometeoroloji teşkilatları gerekli kapasiteye sahip değildirler. Dünya 
Meteoroloji Teşkilatı (WMO) ile işbirliği kapsamında, küresel ani taşkın erken 
uyarı sisteminin bir parçası olarak 2010 yılında, Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünün bölgesel merkez olduğu Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken 
Uyarı Projesi başlatılmış olup sistem 2013 yılında işletmeye alınmıştır. Sistemde 
değişik modeller bir birleriyle entegre çalışmaktadır. Toprak nemi Sacramento 
(SAC-SMA) modeliyle, kar ürünleri SNOW-17 modeliyle, yüzey akış eşik 
değerleri Threshold Runoff modeli ve ani taşkın erken uyarıları ise taşkın erken 
uyarı modeliyle elde edilmektedir. Model parametrelerinin oluşturulması için 
katılımcı ülkelerin sağladığı topografya, toprak, bitki örtüsü, nehir ağları ve 
hidrometeorolojik veriler kullanılmıştır. Model kalibrasyonu ise önceden ani 
taşkın olmuş yerlerdeki meteoroloji ve hidrolojik ölçümler kullanılarak 
yapılmıştır. Model dağıtılmış model olup, ortalama elli kilometre kare 
büyüklüğünde on binden fazla alt havza oluşturulmuştur. Modelde yağış ürünü 
olarak NOAA’nın meteorolojik uydulardan elde ettiği GHE (Global Hydro 
Estimator) ve MWGHE (MicroWave Global Hydro Estimator), Radar, ALARO 
yağış ürünleri ve meteorolojik yer yağış ölçümleri kullanılmaktadır. Model her 
altı saatte bir çalışmakta olup, alt havza bazında üst toprak nemi (25-30 cm), 
alansal yağışlar, alt havza çıkışında drenaj kanalının banket seviyesine kadar 
dolması için gerekli yağış miktarı, tehlike ürünleri, kar su eşdeğeri ve kar erime 
miktarlarını hesaplamaktadır.  

Anahtar kelimeler: Ani taşkın erken uyarı sistemi, alt havza, toprak nemi 
modeli, SNOW-17 modeli, yüzey akış. 
 
GİRİŞ 

Ani taşkınlar dünyada ve ülkemizde önemli miktarda can ve mal kaybına neden 
olmaktadır. Dünyada yılda ani taşkınlardan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 
beş bin kişinin üzerinde iken (Jonkman, 2005). Ülkemizde ise taşkın ve sel 
felaketi yüzünden ölenlerin sayısı ise yüzün üzerindedir. Diğer yandan ani 
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taşkınların değişik sektörlere verdiği ekonomik zararlar milyarlarca liranın 
üzerindedir. Bu kadar zarara neden olan ani taşkınların tahmin edilmesi ve 
uyarıları konusunda hem ülkemizde hem de dünyada yapılan çalışmalar çok 
sınırlıdır. Sorunun bölgesel bazda çözülmesi için Dünya Meteoroloji Teşkilatı 
(WMO) bir proje başlatmıştır. Bu bölgesel merkezlerden biri olan Karadeniz ve 
Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı projesi 2010 yılında başlatılmış olup, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgesel merkez ve Bulgaristan, Azerbaycan, 
Gürcistan, Ermenistan ile Suriye projenin paydaşlarıdır. Projenin teknik bazda 
uygulamasını Hidrolojik Araştırma Merkezi (HRC)  yapmaktadır. Ani Taşkın 
Erken Uyarı projesinde kar modeli, toprak nemi modeli, yüzey akış eşik modeli 
ve ani taşkın erken uyarı (FFG)  modelleri kullanılmaktadır. Model genel 
konsepti alt havzalardaki belirli bir süre için akış eşik değerini bulduktan sonra 
bu değeri verecek yağış değerinin hesaplanması prensibine dayanmaktadır 
(Georgakakos,2004; Georgakakos, 2005). Projenin ilk aşamasında topografya 
verileri kullanılarak Türkiye için 11.000 üzerinde alt havza oluşturulmuştur. 
Model kalibrasyonu ve model parametrelerinin oluşturulması için geçmiş 
hidrometeorolojik verilerin yanında mevcut toprak ve bitki örtüsü verileri 
kullanılmıştır (Shamir ve diğ, 2010). Model test çalışmaları gerçek zamanlı 
meteorolojik veriler kullanılarak devam etmektedir. Modellerde yağış verisi 
olarak yer gözlemleri, uydu kızıl ötesi ve mikrodalga verileri, ALADIN sınırlı 
alan model çıktıları ve RADAR yağış verileri kullanılmaktadır. Alt havza bazında 
bazı model çıktıları ve erken uyarı ürünleri şunlardır; toprak nemi, karla kaplı 
alanlar, hata düzeltmesi yapılmış RADAR ve Uydu yağış verileri,  dere yatağının 
dolması için gerekli olan yağış miktarı (FFG),  ani taşkın tehlike haritaları (FFT), 
kar su eşdeğeri ve  kar erime miktarıdır.. Her bir ürün alt havza bazlı olarak 
kullanıcı ara yüzünde görüntülenmektedir. Model çıktılarının ilgili kurum ve 
kuruluşlar tarafından erken uyarılar için kullanılması can ve mal kayıplarını 
önemli ölçüde azaltacaktır.  
 
MODEL KONSEPTİ  

Ani taşkn herhangi bir havzada,  belirli bir süre içinde drenaj kanal çkşnda 
dere ve nehir yataklarnn dolu olarak akmasn sağlayan yağş miktar olarak 
tanmlanmaktadr. Ani Taşkın Erken Uyarı Modellinin (FFG) amacı herhangi 
bir alt havzadaki ani taşkın olabilirliliğini hesaplamak ve uyarı ürünleri elde 
etmektir. Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi ile Nehir Taşkın Tahmini ve Erken 
Uyarı Sisteminin birbirinden ayırt edilmesi önem arz etmektedir. Ani Taşkınlar 
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yağış başladıktan sonra 6 saat içinde meydana gelen taşkınlardır. Bu taşkınlar,  
genelde meteorolojide oraj olarak adlandırılan hadiselerin sonucunda meydana 
gelmektedir. Nehir taşkınları ise 6 saat ve daha fazla süre içinde büyük nehirlerin 
seviyelerinin yükselmesi ile meydana gelmekte olup, hatta bazen günlerce süre 
sonunda meydana gelmektedir. Ani Taşkın modelinin bazı özellikleri aşağıda 
verilmiştir. Bunlardan birincisi dağıtılmış model olup, bu modelde her bir alt 
havza için toprak nemi ve kar modelli hesaplamalar yapılmaktadır. Bir diğer 
model ise Sacramento Toprak Nemi (SAC-SMA) modeli olup, fiziksel modeldir. 

Şekil-1’de FFG modeli çalışma konsepti verilmiştir. Modelin ilk kurulumu ve 
parametrelerinin belirlenmesi için geçmiş meteorolojik ve hidrolojik veriler ile 
topografya verileri kullanılmaktadır. Modelin operasyonel çalışması için gerekli 
olan meteorolojik veriler yağış, sıcaklık, buharlaşma ve toprak nemidir. Modelde 
kullanılan yağış verileri Uydu, RADAR ve yer gözlemleri olmak üzere üç ana 
kaynaktan elde edilmektedir (Georgakakos, K.P., 1987; Georgakakos,K.P., 2002) 

 

                Şekil-1 BSMEFFG Sistemi Model Konsepti 

Proje kapsamında Türkiye için on bir binden fazla den fazla alt havza 
belirlenmiştir. Türkiye  için oluşturulan alt  havzaların büyüklüğü ortalama  elli  
kilometre  kare  iken  diğer  katılımcı ülkeler için oluşturulan alt  havzanın 
büyüklüğü yaklaşık 200 km² dir (Carpenter, T.M., ve diğ, 1999). Model 
kalibrasyonu için geçmiş 30 yıllık meteorolojik veriler ve DSİ’den alınan bazı 
akım verileri kullanılmıştır. DSİ’den akım verileri yanında nehir, baraj ve gölet 
verileri de alınarak modelde kullanılmıştır.  
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ÜRÜNLER 

BSMEFFG sistemi kapsamında üretilen ürünler i ani taşkın erken uyarı ve kar 
ürünleri olmak üzere iki grupta toplanmıştır ( Şekil-2a ve -2b). 

Şekil-2a  Ani Taşkn Erken Uyar Modeli Ürünleri 

 
Şekil-2b Ani Taşkn Erken Uyar Modeli Kar Ürünleri 
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Tanıtım ve Gözlem Ağı  
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); 19 Şubat 1937’den bu yana; meteorolojik 
hizmetlerin hazırlanması ve sunulması konusunda yetkili ve görevli tek kamu 
kurumu olarak; 7 gün 24 saat sistemiyle  hizmetlerini yürütmektedir.  

Kendisine verilen görev, sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde, ülke genelinde 
kuruduğu farklı sistemlerden oluşan gözlem ağında meteorolojik gözlemler 
yapmakta, kısa, orta ve uzun vadeli hava tahmini ve erken uyarılar hazırlamakta, 
iklim değişikliği başta olmak üzere çeşitli araştırma faaliyetlerini yürütmekte, 
sektör odaklı ürün ve hizmetler geliştirerek ulaştırma, silahlı kuvvetler, çevre, 
orman, tarım, turizm, sigorta, adalet, sağlık ve enerji başta olmak üzere bütün 
sektörlere meteorolojik hizmet ve destek sunmaktadır. 

Meteorolojik Hizmetlerin 3 Temel Safhası 

 
METEOROLOJİ GÖZLEM AĞI 

Gelişen dünyanın artan ihtiyaçlarına paralel olarak, meteorolojik bilgi, ürün ve 
hizmetlere duyulan ihtiyaçlar da artmış, bu bilgi, ürün ve hizmetlerin doğru, 
güvenilir ve sürekli olarak zamanında kullanıcılara sunulması bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her türlü meteorolojik 
ürün ve hizmet, meteorolojik ölçüm ve gözlemler yapılması suretiyle 
hazırlanmakta ve kullanıcılara sunulmaktadır. İklim değişikliği çalışmalarının 



373
381 

 

Tanıtım ve Gözlem Ağı  
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); 19 Şubat 1937’den bu yana; meteorolojik 
hizmetlerin hazırlanması ve sunulması konusunda yetkili ve görevli tek kamu 
kurumu olarak; 7 gün 24 saat sistemiyle  hizmetlerini yürütmektedir.  

Kendisine verilen görev, sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde, ülke genelinde 
kuruduğu farklı sistemlerden oluşan gözlem ağında meteorolojik gözlemler 
yapmakta, kısa, orta ve uzun vadeli hava tahmini ve erken uyarılar hazırlamakta, 
iklim değişikliği başta olmak üzere çeşitli araştırma faaliyetlerini yürütmekte, 
sektör odaklı ürün ve hizmetler geliştirerek ulaştırma, silahlı kuvvetler, çevre, 
orman, tarım, turizm, sigorta, adalet, sağlık ve enerji başta olmak üzere bütün 
sektörlere meteorolojik hizmet ve destek sunmaktadır. 

Meteorolojik Hizmetlerin 3 Temel Safhası 

 
METEOROLOJİ GÖZLEM AĞI 

Gelişen dünyanın artan ihtiyaçlarına paralel olarak, meteorolojik bilgi, ürün ve 
hizmetlere duyulan ihtiyaçlar da artmış, bu bilgi, ürün ve hizmetlerin doğru, 
güvenilir ve sürekli olarak zamanında kullanıcılara sunulması bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her türlü meteorolojik 
ürün ve hizmet, meteorolojik ölçüm ve gözlemler yapılması suretiyle 
hazırlanmakta ve kullanıcılara sunulmaktadır. İklim değişikliği çalışmalarının 

381 
 

Tanıtım ve Gözlem Ağı  
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); 19 Şubat 1937’den bu yana; meteorolojik 
hizmetlerin hazırlanması ve sunulması konusunda yetkili ve görevli tek kamu 
kurumu olarak; 7 gün 24 saat sistemiyle  hizmetlerini yürütmektedir.  

Kendisine verilen görev, sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde, ülke genelinde 
kuruduğu farklı sistemlerden oluşan gözlem ağında meteorolojik gözlemler 
yapmakta, kısa, orta ve uzun vadeli hava tahmini ve erken uyarılar hazırlamakta, 
iklim değişikliği başta olmak üzere çeşitli araştırma faaliyetlerini yürütmekte, 
sektör odaklı ürün ve hizmetler geliştirerek ulaştırma, silahlı kuvvetler, çevre, 
orman, tarım, turizm, sigorta, adalet, sağlık ve enerji başta olmak üzere bütün 
sektörlere meteorolojik hizmet ve destek sunmaktadır. 

Meteorolojik Hizmetlerin 3 Temel Safhası 

 
METEOROLOJİ GÖZLEM AĞI 

Gelişen dünyanın artan ihtiyaçlarına paralel olarak, meteorolojik bilgi, ürün ve 
hizmetlere duyulan ihtiyaçlar da artmış, bu bilgi, ürün ve hizmetlerin doğru, 
güvenilir ve sürekli olarak zamanında kullanıcılara sunulması bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her türlü meteorolojik 
ürün ve hizmet, meteorolojik ölçüm ve gözlemler yapılması suretiyle 
hazırlanmakta ve kullanıcılara sunulmaktadır. İklim değişikliği çalışmalarının 



374

T Ü R K İ Y E  Y A N  E T K İ N L İ K  S A L O N U  B İ L D İ R İ L E R İ

382 
 

yanı sıra hava tahminleri için son derece önemli bir araç olan sayısal tahmin 
modellerinde de girdi olarak gözlem verileri kullanılmaktadır. Hazırlanan ve 
kullanıcılara sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, yapılan ölçüm ve 
gözlemlerin doğruluğu, güvenilirliği ve sürekliliğine bağlıdır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü en temel görevlerinden birisi olan meteorolojik 
gözlemlerin tüm ülkeyi kapsayacak, meteorolojik ürün ve hizmet talep eden 
kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak, tahminlerin tutarlılığını ve diğer 
meteorolojik ürün ve hizmetlerin kalitesini artıracak şekilde,  farklı gözlem 
sistemlerinden oluşan bütünleşik bir gözlem ağı kurularak yapılması 
çalışmalarını sürdürmekte ve gözlem ağını genişletmektedir. Üniversitelerimizle, 
bilim insanlarımızla, kamu kurumlarıyla ve özel sektör temsilcileriyle görüşmeler 
yapılarak ve ihtiyaç ve talepler değerlendirilerek yapılan planlamada uluslararası 
alanda yapılan çalışmalar ve teknolojik gelişmeler de dikkate alınmakta, 
ülkemizin hemen her noktasını temsil edebilecek bu bütünleşik gözlem ağı 
yapısıyla doğru, güvenilir ve sürekli meteorolojik gözlem verisi elde edilmesi ve 
bu verilerin zamanında kullanıcılara ulaştırılması hedeflenmektedir. 

Gözlem Ağımızdaki Sistemler ve Kullanılan Teknolojiler 

Farklı Sistemlerden Oluşan Bütünleşik Bir Gözlem Ağı; 

• Yer gözlemleri 

• Deniz gözlemleri 

• Yüksek atmosfer gözlemleri 

• Uzaktan algılama gözlemleri 
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Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi 
(HİDS) Projesi’nin Kapsamı 
Hande BİLİR, TÜBİTAK, hande.bilir@tubitak.gov.tr 

Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS) Nedir? 

Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi, havzadaki erozyon, çölleşme, arazi 
kullanımı, sürdürülebilir orman yönetimi gibi veri temalarını birlikte 
değerlendiren ve tüm havzaları kapsayan coğrafi bir izleme sistemidir. 

HİDS, ülkemizde sürdürülebilir havza yönetimine destek sağlamak amacıyla 
geliştirilen bir yazılım sistemidir. Sürdürülebilir Havza Yönetimi dikkate 
alındığında, havzalarda birbiri ile etkileşim içerisinde olan temaların birlikte 
izlenmesinin bütünü değerlendirmek ve doğal kaynaklara yönelik politikalar 
oluşturmak için önemli bir fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir. Örneğin, sel, 
taşkın, toprak ve kütle hareketleri, çölleşme, biyolojik çeşitlilik temaları farklı 
kurum ve kuruluşlar tarafından yönetiliyor olsa da, birbirleri ile doğrudan ilişkili 
temalardır. Hatta bazı temalardaki değişim, başka bir temada meydana 
gelebilecek olası değişikliklerin habercisi olabilmektedir. Bu sebeple, HİDS, 
temaları, havzalar bazında birlikte izlemeyi esas alan bir sistemdir. HİDS kısaca, 
havza izleme temalarının oluşturulan matematiksel bir model doğrultusunda 
birlikte analiz edildiği ve farklı dönemlerde oluşturulan sonuçların kıyaslanması 
ile havzalardaki genel durumun ve değişimin değerlendirilmesine olanak 
sağlayan bir altyapıdır.  

Sistemde, ilgili temalardan sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan 
detaylı izleme sonuçları kullanılarak matematiksel modeller çalıştırılmakta ve 
havzaların genel hassasiyet durumları tespit edilmekte; havza ve temalara ilişkin 
bilgiler görülmekte ve yıl veya çalışma alanı bazlı hassasiyet durumları 
sorgulanmakta ve raporlanmaktadır. Havzada hangi çalışmaların yapılması 
gerektiğinin kısa zamanda belirlenmesine imkan sağlayan ve karar vericilerin 
daha doğru ve etkin karar vermelerine hizmet eden bu sistem, doğal kaynakların 
verimli ve dengeli bir şekilde kullanılması ve korunmasına yönelik bir altyapı 
sağlamaktadır. 

Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi’ne, ilgili temalardan sorumlu kurum ve 
kuruluşlar tarafından sağlanması gereken detaylı izleme sistemlerine örnek 
olması amacıyla, Çölleşme Teması detaylı olarak çalışılmıştır. Bu kapsamda, 
ülkemizin çölleşme riski altındaki alanlarını hesaplayabilecek bir model 
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geliştirilmiş, oluşturulan özgün ve bilimsel model, Gediz Havzası’nda 
doğrulanmış ve pilot sahada %90 güven aralığında %94 tutarlı sonuç ürettiği 
tespit edilmiştir. Doğruluk oranının kabul edilebilir sınırlarda olması sebebiyle 
geliştirilen model, yazılıma aktarılmış ve çölleşme risklilik durumunu dinamik 
olarak farklı senaryolar ile hesaplamaya olanak sağlayan bir altyapı Çölleşme 
Teması için kurulmuştur. 

Havza İzleme Temaları, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından çalışıldıkça, 
sonuçlar HİDS’e entegre edilebilecektir. 
 
Havza İzleme Temaları Nelerdir? 

Havza Yönetimi kapsamında 16 temanın sistem tarafından izlenmesi faydalı 
değerlendirilmiştir. Bu temalar Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 
Şekil1. İdeal Havza İzleme Temaları 
 
Havza İzleme Seviyeleri Nelerdir? 

Sürdürülebilir Havza Yönetimi dikkate alındığında, havzaların farklı amaçlar 
doğrultusunda 3 farklı detay seviyesinde izlenebileceği değerlendirilmiştir   
(Şekil 2). 
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1. Seviye İzleme, ilgili temalardan sorumlu kurum ve kuruluşların mikro havza 
ve alt havza detayında yaptığı izleme seviyesi olarak tanımlanmıştır. Bu izleme 
seviyesinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sorumlu oldukları tema ile ilgili 
yürütmekte olduğu büyük ölçekli ve en detaylı çalışmaları kapsayacağı 
varsayılmıştır. 1.seviye izlemenin, her temanın sorumlusu kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılmakta olduğu/yapılacağı esasından hareketle, Havza İzleme ve 
Değerlendirme Sistemi’nin içerisinde, örnek olarak oluşturulmuş olan Çölleşme 
İzleme Sistemi hariç, “1. Seviye İzleme” yer almamaktadır.  

2. Seviye İzleme, temalara ilişkin sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından 
üretilen 1. Seviyedeki sonuçların birlikte analiz edilerek, havza ve alt havza 
detayında izlenmesidir. 1. Seviyede İzleme yapılmayan temalar için, bazı anahtar 
parametreler ile öneri yaklaşımlar oluşturulmuştur. Bu sayede, sorumlu kurum ve 
kuruluşlar, -tema ile ilgili daha detaylı bir çalışma yapıncaya kadar- önerilen 
yaklaşımlar doğrultusunda, 2. Seviye İzleme için gerekli altlıklarını hazır 
edebileceklerdir. Sürdürülebilir Havza Yönetimi dikkate alındığında, havza 
izleme temalarının birbiri ile ilişkili ve etkileşim içerisinde olduğu, bu sebeple 
temaların birlikte izlenmesinin sürdürülebilirlik açısından önemli faydalar 
sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu sebeple, Havza İzleme ve Değerlendirme 
Sistemi, 2. Seviye İzleme yapılmasını sağlayacak bir altyapıdır. 

3. Seviye İzleme, ülke bütünü için doğal kaynaklara yönelik politikalar 
oluşturmak, strateji belirlemek amacıyla, temalar arası ve havzalar arası 
değerlendirmeler yapabilmeyi sağlayan izleme seviyesidir. Bu izleme seviyesi, 
hangi havzalarda hangi kurumların çalışmakta olduğuna, farklı yıllar arasında, 
havzalar arasında, temalar arasındaki analiz sonuçlarını sorgulamaya yönelik bir 
karar destek altyapısıdır. Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi, 3. Seviye 
İzleme yapılmasını sağlayacak bir altyapıdır.   
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İzleme yapılmasını sağlayacak bir altyapıdır.   
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Şekil 2. Havza İzleme Seviyeleri 
 
Havza İzleme Sisteminde Teknik Altyapı 

Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi, Analiz ve Sunum Modülü olmak üzere 
iki temel modülden oluşmaktadır. İki modül yetkilendirme kapsamında, ortak bir 
veritabanı aracılığı ile entegre bir şekilde çalışmaktadır.   

Analiz Modülü, AHP ve M-AHP modellerinin çalıştırılıp analizlerinin yapıldığı, 
masaüstü coğrafi bilgi sistemi yazılımıdır. Bu modül, dış veri kaynaklarındaki 
online web servislerini kullanarak, sisteme alınacak verilerin erişilebilirliği ile 
metadatalara ait güncel bilgileri veritabanında saklamakta ve güncellik durumuna 
göre bunları kullanmaktadır. Burada, havzalara ait alan bilgileri ve karar noktaları 
değerleri kullanılarak, tema hassasiyet değerleri hesaplanmakta ve sonuç bilgileri 
veritabanında tutularak kullanıcıya gösterilmektedir.  

Sunum Modülü ise, Analiz Modülü tarafından üretilen, veritabanına kayıt edilen 
verilerin görüntülendiği,  harita katmanı üzerinden işlemlerin yapıldığı, raporların 
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alınabildiği, yetkilendirme ve yönetim işlemlerinin gerçekleştirilebildiği bir web 
yazılımıdır. Modül, altlık veri olarak Google Earth ve Bing Maps gibi online 
harita servislerinin kullanılmasını sağlamaktadır. Burada, karar vericilere destek 
amacıyla, izlenen alan bilgilerinin ve model sonuçlarının birlikte gösterildiği bir 
özet bilgi ekranı bulunmaktadır. 

 
Analiz Modülü 
 

 
Sunum Modülü 
 
1. Seviye İzlemeye Örnek: Çölleşme İzleme Sistemi 
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Çölleşme Nedir ve Neden İzlenmelidir? 

Çölleşme, iklimsel değişiklikler ile fiziksel, biyolojik, siyasal, sosyal, ekonomik 
ve kültürel etmenlerin ve aralarındaki karşılıklı etkileşimlerin sonucunda, 
özellikle kurak, yarı kurak, kurakça-yarı nemli ve nemlice-yarı nemli alanlar ile 
kuraklık/nemlilik özellikleri ne olursa olsun Akdeniz iklim bölgelerinde oluşan 
arazi bozulması ve ekolojik üretkenliğin azalması sürecidir. 

Ülkemiz kurak, yarı kurak ve yarı nemli iklim özelliklerine sahiptir. Türkiye 
gerek sahip olduğu bu iklim özellikleri, gerekse topoğrafik yapısı nedeniyle 
çölleşme ve kuraklık tehdidi altındadır. Bu nedenle kurak alanlarda arazi 
bozulumunun azaltılması/önlenmesi, bozulmuş arazilerin iyileştirilmesi ve 
toprakların sürdürülebilir olarak kullanımının sağlanması gerekmektedir. 
 
Çölleşmeyi İzlemek İçin Neler Yapıldı? 

Bu kapsamda ilk etapta literatür tarandı. Farklı uzmanlık alanlarını temsil eden 
10 akademisyen ile yazılım ve Coğrafi Bilgi Sistemleri uzmanları, 2 yıl süren 
yoğun bir çalışma süreci sonrasında çölleşmede 7 kriter, 48 gösterge ve 37 alt 
göstergeyi belirledi. Sonrasında, ülkemizin çölleşme duyarlılığını hesaplayan 
özgün ve bilimsel bir model oluşturuldu. Coğrafi tabanlı ve dinamik bir model 
olan Türkiye Çölleşme Modeli, ülkemizin mevcut veri kaynakları ile çalıştırıldı 
ve Türkiye Çölleşme Risk Haritası hazırlandı (Şekil 3).  

 
Şekil 3. Türkiye Çölleşme Risk Haritası 
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Modelin, Gediz Havzası’ndaki pilot sahada yapılan doğrulama sonucunda, %90 
güven aralığında mikro havza bazında %94 tutarlı sonuç ürettiği tespit edilmiştir. 
 
Çölleşme İzleme Sisteminde Teknik Altyapı 

Çölleşme İzleme Sistemi, Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında 
kullanılan teknik altyapıya benzer bir altyapı kullanmaktadır.  

Ülkemize özgü coğrafi tabanlı bir model olan Çölleşme Modeli, kriter ve 
göstergelerin, uzmanlık görüşleriyle oluşturulan puanlarla birlikte ikili 
karşılaştırma matrisleri kullanılarak AHP yöntemiyle ağırlıklandırılması ile 
hesaplanmaktadır. Model, Çölleşme modülünde 21 Ana Veri Girişi, 31 Ara Veri 
Girişi ve 20 Parametre ile 334 İşlem yapabilecek şekilde kodlanmıştır. Bu 
modülde hesaplanan değerlerin sonuçları, HİDS Sunum Modülünde 
gösterilmekte ve raporlanmaktadır (Şekil 4). 

 
Şekil 4. HİDS Sunum Modülünde Çölleşme Modülü 

 
Çölleşme İzleme Sistemi ile Neler Yapılacak? 

Ülkemizin çölleşme risklilik durumu, güncel verilerle veya farklı senaryolarla 
dinamik olarak hesaplanabilecek,  

Çölleşme riskinin hangi alanlarda olduğu ve hangi konulardan kaynaklı olduğu 
görülebilecek, 

Farklı zamanlarda ortaya konulan çölleşme risklilik durumları kıyaslanabilecek, 
bu doğrultuda çölleşme izlenebilecek, çölleşme trendleri belirlenebilecek, 
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Çölleşme ile daha etkin mücadele edilebilmesine yönelik ülkemiz bütünü için 
veya havzalar/alt havzalar/mikro havzalar için politikalar oluşturulabilecek. 
 
Kazanımlar 

Doğal kaynakların korunması ve dengeli kullanımının sağlanabilmesi için izleme 
sistemlerinin geliştirilmesi, mevcut durumun sürekli takip edilebilmesi ve 
trendler dikkate alınarak zamanında ve etkin önlemler alınması büyük önem arz 
etmektedir. 

Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi’nin, ilgili 
temaların tümünün izlenmesi ve sisteme dahil edilmesi sonucunda ekonomik, 
teknik, idari ve doğal kaynakların korunması konularında ülkemiz için farklı 
kazanımlar sağlayabileceği değerlendirilmektedir (Şekil 5). 

 
Şekil 5. Kazanımlar 
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Using Hydrologic and Erosion Models to better understand 
Desertification Processes 
William Elliot, PhD (welliot@fs.fed.us), Mariana Dobre, PhD 
(mdobre@uidaho.edu), USDA Forest Service University of Idaho, Moscow, 
Idaho, USA,  
 
Background 

Desertification is a complex process driven by social, economic, political, grazing 
management and climatic processes. This presentation addresses the effects of 
microtopography and climatic processes on rangeland erosion rates. Soil erosion 
by water can be an important process on rangelands as the loss of soil can reduce 
productivity due to loss of nutrients and through the loss of soil water holding 
capacity. Erosion can also have significant offsite effects due to sedimentation of 
streams, increasing risks of flooding, sedimentation of reservoirs resulting in loss 
of storage capacity, and the transport of nutrients or other pollutants, degrading 
water quality. 

The future climate is predicted to warm by 3 to 6 degrees Celsius in the next 
century. This will likely reduce vegetation growth and grazing capacity on 
rangelands, increasing the risk of desertification. As productivity declines, local 
livestock owners will be forced to reduce the size of their herds. Also, a warming 
climate will make projects intended to stop desertification through plant 
establishment less likely to succeed as soil water essential for early plant growth 
may be inadequate. Another aspect of future climates that will impact rangeland 
water erosion is that the intensities of storms are likely to increase leading to 
increased risk of soil erosion. It is also likely that periods without rain (dry spells) 
are likely to lengthen, further stressing existing vegetation, and making 
restablishment of desirable species more difficult. 

The Water Erosion Prediction Project (WEPP) is a physically-based hydrology 
and soil erosion model. It models the processes that cause erosion on a daily basis. 
WEPP is able to model storm intensities and increases in dry spell length. 
Vegetation growth rate is dependent on solar energy which is converted to 
biomass using a biomass energy ratio specified by the user. WEPP predicts 
seasonal loss of leaves that become decomposing ground cover. When soil water 
is depleted, plant growth stops. Evapotrans-piration is estimated by the Penman 
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Monteith method, and is dependent on available soil water as well as radiation, 
humidity and wind speed. 
 
Methods 

For this study, we evaluated three attributes related to rangeland erosion in the 
context of desert-ification: climate change, ground cover and erosion, and the 
effect of topography on soil water. For the future climate, we increased the 
average daily maximum temperature by 3 degrees Celsius, and the minimum by 
2.5 degrees. We decreased the number of wet days in the future climate by 10 
percent, and increased the potential rainfall intensity by 10 percent. 

We considered three vegetation conditions calibrated to have 25, 50 and 75 
percent ground cover under an existing rangeland climate. Once calibrated for the 
desired cover, we noted the runoff, erosion, and number and type (summer or 
winter) of runoff events. We then used the future climate without altering the 
plant properties, and noted the change in ground cover, the runoff and the erosion 
rates associated with warmer temperatures.  

In a second analysis, we examined the water distribution on a complex hillslope 
with convex and concave features to determine the average soil water content 
during the year and on 1 July. Figure 1 shows a diagram of the hillslope we used 
with 60 m length with 25 percent steepness, 30 m with 5 percent steepness, 
another 60 m with 25 percent steepness, and a final 30 m with 10 percent 
steepness. The model was run for one year for both the historic and the future 
climate. 

 

Figure 1. Diagram of the 
hillslope used to evaluate 
the distribution of soil water 
on a complex hillslope for 
an historic and a future 
climate, showing the 
relative steepness of each 
slope segment. The diagram 
was generated by the WEPP 
Windows interface 

 

393 
 

We then show how the use of a GIS applied to a typical rangeland landscape can 
show where on that landscape the profile curvature was at a maximum. It is these 
sites that are more likely to have soil water last longer in the season both in current 
climates, and in future climates. 
 
Results 

Table 1 shows the reduction in ground cover for a future climate, and the runoff 
and erosion for the current and future climates for the predicted ground cover 
amounts. 
 
Table 1. Effect of climate on ground cover, runoff and erosion for historic and 
future climates as predicted by the WEPP model. Average annual precipitation 
was 400 mm for both climates. 

 Historic Climate Future Climate 

Cover Biomass 
Energy Ratio 

Runoff 
(mm) 

Erosion 
(Mg/ha) Cover Runoff 

(mm) 
Erosion 
(Mg/ha) 

25 2.5 0.69 0.162 18 0.05 0.005 
  5 rain and 6 snow events  9 rain and 1 snow event 
50 5.0 0.72 0.071 45 0.05 0.00 
  4 rain and 6 snow events  7 rain and 1 snow event 
75 9.0 1.73 0.168 70 0.18 0.00 
  2 rain and 4 snow events  0 rain and 1 snow event 

 

Table 1 shows some unexpected relationships. Generally, increased ground cover 
is associated with decreased runoff and erosion. This is not necessarily the case 
for the historic climate. This is likely due to the effect of canopy on snow melt. 
As cover increases, so does the canopy. The increased canopy has the effect of 
delaying an early season slow snow melt until later in the year, when snow melts 
at a faster rate, resulting in increased overland flow from saturated soils, and a 
corresponding increase in erosion. The future climate has less snow influence, 
and the higher ground cover values are associated with less erosion. The increased 
intensity of storms did not increase predicted runoff and erosion. This may be due 
to the dominant hydrologic processes in this region where soil erosion is 
associated with saturated or frozen soils. The warmer climate is much less likely 
to have frozen soils or snow accumulation.  
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Table 2 shows that on the average, soils will have a greater water content under 
the historic climate than they are likely to have in the future. This has serious 
implications for management of rangelands to combat desertification. Higher 
temperatures and drier soils will make pasture improvement more difficult. The 
table also shows that for both historic and future climates, targeting reseeding 
activities on those parts of the landscape with flatter slopes may lead to improved 
germination and plant establishment because of higher soil water content. One 
possible explanation for the higher predicted soil water content on 1 July for the 
future climate may be that there is less surface residue to intercept precipitation, 
so more water infiltrated into the soil.  
 
Table 2. Soil water content on 1 July, and the average annual soil water content 
for each of the four slope segments shown in Figure 1. 

Segment Steepness Historic Climate Soil Water 
(mm) 

Future Climate Soil Water 
(mm) 

 (percent) Average 1 July Average 1 July 
1 25 82.4 52.81 72.8 63.5 
2 5 84.2 59.93 73.2 65.71 
3 25 82.5 53.89 72.8 63.82 
4 10 83.7 58.25 73.1 65.12 

 
Figure 2 shows a GIS analysis identifying areas of high profile curvature on a 
rangeland landscape. These areas are likely to have higher water contents and be 
more successful for rangeland reseeding. 

 

Figure 2. Map showing profile curvature where darker areas have a higher degree 
of curvature. 
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Rangeland Runoff and Erosion Processes 
William Elliot, PhD, USDA Forest Service Moscow, Idaho, USA, 
welliot@fs.fed.us 

Rangelands can vary from lush tall grasses where precipitation can exceed 700 
mm per year to sparse shrub or grass communities where rainfall is less than 200 
mm per year. Runoff is dependent on the weather properties, in particular the 
individual storm depth and intensity. Runoff also depends on soil properties, in 
particular texture and water content at the time of a given rainfall event. 
Topography plays less of a role in runoff, although slope length and steepness are 
important in influencing erosion rate.  

Rangeland vegetation influences runoff and erosion is several ways. Vegetation 
canopy can decrease raindrop impact on the soil, reducing surface sealing. This 
in turn can increase infiltration rates under canopies, reduce runoff, and reduce 
erosion. In grassland plant communities, grasses can be divided into two distinct 
types, “bunch grasses” and “sod grasses” (Figure 1). When bunch grasses are the 
dominant grass type, soil hydraulic conductivity values tend to be greater. The 
rhizomatous nature of sod grasses tends to make soils more water repellant. Thus 
sod grasses can generate more runoff and more erosion on the hillslopes and in 
upland channels.  

 
Figure 1. Different growth forms of grasses 
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Shrub plant communities tend to have very high hydraulic conductivity values 
underneath the plant canopies and much lower conductivity values in the space 
between canopies (Table 1). In time, the surface between plants can erode and 
degrade, forming a very uneven landscape with surface elevations higher beneath 
canopies and lower between canopies (Figure 2).  
 
Table 1. Some typical hydraulic conductivity values for different plant 
communities. 

 Hydraulic Conductivity (mm/h) for a given Soil Texture 
Plant Community Sandy Loam Loam Silt Loam Clay Loam 

Dry Wet 
Sod Grass  25 25 15 30 15 
Bunch Grass 30 30 20 35 24 
Between Shrubs  20 20 10 25 28 
Beneath Shrub 
canopy 

60 50 40 50 35 

 
In some rangelands, shrubs are encroaching on grasses, and the bare area between 
the shrubs causes increased runoff and erosion onsite and offsite. In other regions, 
overgrazing has favored the dominance of sod grasses, increasing runoff, surface 
erosion and channel erosion. Frequently gullying is symptomatic of a rangeland 
where bunch grasses have been replaced by sod grasses. 

In many regions, wildfire can also play a role as some sod forming grasses can 
be more prone to frequent fires, and are able to quickly reestablish. More 
desirable bunch grasses are less tolerant of wildfire, and much slower to 
reestablish, particularly when competing with faster growing sod grasses for 
limited soil water.   

A challenge with rangeland clay soils is that they frequently crack when dry, but 
not when wet. Thus the hydraulic conductivity for a dry clay soil is of similar 
magnitude to a sandy loam soil (Table 1), whereas the hydraulic conductivity of 
a wet clay loam soil is lower than most other soil textures. This means that 
occasional large precipitation events on dry clay soils generate minimal runoff 
because large cracks infiltrate much of the rainfall. If the soil is wet, however, 
there are no cracks, and runoff will likely be much greater. Soil water content can 
have the opposite effect on some coarse-textured rangeland soils. If these coarse-
textured soils are very dry, they can be water repellant, and hydraulic conductivity 
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can be up to 40 percent lower on some very dry soils compared to when they are 
moist. 

Rangeland improvement focuses on trying to determine how to move from one 
“state” of plant community to another. This can be difficult, particularly if 
precipitation is limiting, if managers are unable to control grazing, or if the natural 
fire regime has been altered.  

Figure 2. Elliot with a post doc and graduate students in a Rangeland near 
Clarkston, Washington, USA 
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Evaluating Erosion Risk After Fires 
Peter R. Robichaud and William J. Elliot, U.S. Department of Agriculture, Forest 
Service, Rocky Mountain Research Station, Moscow, Idaho, U.S.A., 
probichaud@fs.fed.us, welliot@fs.fed.us  

Soil erosion is a major land-management concern throughout the world, 
especially in the western U.S., Australia, and Eurasia regions where effects of 
climate oscillation and extreme climate events are intensifying drought 
conditions. Drought has escalated the number and severity of wildfires in 
rangeland, temperate and boreal forest environments and has increased 
desertification on up to 35% of the Earth’s surface. Water erosion is the largest 
source of global soil erosion, while wind erosion is more common in desert 
regions. Soil productivity and water quality can both be degraded by soil erosion.  

Predicting large-scale post-fire erosion events on wide-spread spatial and 
temporal scales is challenging, but necessary to protect resources such as life and 
safety, infrastructure, homes, and natural areas that support livelihoods (grazing, 
timber, etc.). This is confounded by the increase of people living in the wildland-
urban interface. In wildfire prone environments, often the secondary fire effects 
of increased flooding, erosion, and debris flows bring more devastation and 
landscape level changes than the wildfire itself (Figure 1). However, not all 
landscapes are at risk of high erosion rates or debris flows—a spectrum of post-
wildfire responses ranging from no response to catastrophic floods, deadly debris 
flows, and three orders of magnitude increases in sediment yields have been 
documented. Predicting the likelihood and magnitude of an erosion event is most 
reliably accomplished with risk-based soil erosion models which have made 
major advances in the past several decades. 
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New tools for evaluating post-fire hydrologic vulnerability and risk have been 
developed to assist land managers with post-wildfire assessment and treatment 
decisions. For example, the web-based Erosion Risk Management Tool (ERMiT) 
uses the Water Erosion Prediction Project (WEPP) model as the underlying 
processor to predict the increased risk of post-fire runoff and erosion. ERMiT 
predicts the probability of a given amount of hillslope sediment yield from a 
single rainfall or snowmelt event on burned and recovering forest, range, and 
chaparral hillslopes and the effectiveness of selected mitigation treatments 
(seeding, straw mulch, and erosion barriers such as contour-felled logs or straw 
wattles). User inputs are processed by ERMiT to combine rain event variability 
with spatial and temporal variabilities of hillslope and soil properties. ERMiT 
produces a distribution of rain event erosion rates with a probability of occurrence 
for each of five post-fire years. 

 

Figure 1.  Measuring hillslope erosion after a wildfire in Southern 
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While these models are calibrated for post-fire hydrologic assessment in the 
western U.S., vegetation, hillslope and soil properties can be customized for other 
ecosystems and disturbances (Figure 2). Evaluation of potential hydrologic 
vulnerabilities will be increasingly important as climate change affects our global 
landscapes.  

  

Figure 2.  Measuring rill erosion after a wildfire in the Rocky Mountains 
of British Columbia, Canada.  
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21. Çölleşmeyle Mücadelede  
 Yerel Yönetimlerin Rolü
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Budama Artıklarının Geri Kazanımı 
Bahçelievler Belediyesi, Begüm KALAYCI, mkuzuguden@bahcelievler.bel.tr 

Ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak artan nüfus, kentlerde yeşil 
alanların azalmasına, çevre ve hava kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. 
Kentlerdeki bu olumsuz etki, insanların yeşile olan ihtiyacını ön plana 
çıkarmaktadır. Ayrıca kentlerde yaşayan insanlar, trafik problemleri, iş ve ev 
ortamlarının betonlaşması, çevre kirliliği gibi nedenlerden dolayı daha fazla 
doğal ortamları ve kent içi yeşil alanları arar durumlara gelmişlerdir. Bu 
sebebleBelediyemiz yaptığı çalışmalarla 11 yılda Bahçelievler’e yaklaşık 
1.842.447,75 m2 yeni yeşil alan kazandırmıştır. Diğer bir deyimle 
sorumluluğumuzda ki yeşil alanlar 590.312,15 m2’den  2.312.759,90 m2’ye 
çıkartılarak % 291  oranında arttırılmıştır.  
 

 
Resim-1-Çevre Düzenleme Çalışmaları 
 

Bu çalışmalar içerisinde ağaç ve ağaçcıklar; çok yönlü 
kollektif, kültürel hizmetler sunmaları ve herşeyden 
önce kentleri yaşanabilir mekanlar haline getirmeleri 
sebebiyle çevre düzenleme çalışmalarımızın en 
önemli doğal elementleridir.  
 

Resim-2-Ağaçlandırma Çalışmaları 

Kent içindeki ağaçlar, doğal ortam dışında gelişimini 
sürdürmektedir. İstenilen form, biçim, çiçeklenme ve 
sağlıklı gelişebilmesi için, dikimleri mütakiben her 
bitki türü için belli periyodlarda uygun budama 
yapılması zorunludur. Bu çalışmalar içerisinde, 
budama artıklarının uzaklaştırılması önemli bir sorun 
haline gelmiştir. 
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Resim-3-Budama Çalışmaları 

Gerek ulusal yönetmelikler gerekse de uluslararası 
direktifler atıkların yeniden kullanım, geri dönüşüm 
ve geri kazanımlarını teşvik etmektedir. Sistem 
biyolojik atıkların düzenli depolama sahalarına 
gönderilmelerine sınırlamalar getirmektedir. Bu 
sebepler nedeniyle belediyemiz budama artıklarının 
çevre ile uyumlu bir yapıya dönüştürülmesi bir başka 
deyişle, atıkların dengeli bir dönüşümle doğada 
tekrar kullanılması amacıyla alternatif çözüm 
arayışlarına girmiştir. 

Resim-4-Organik dönüşüm şeması 
 

Bu doğrultuda çalışmalara başlayan belediyemiz;yeşil alan bakım çalışmaları 
sonucunda ortaya çıkan organik materyalleri (ağaç dalları,yapraklar, çim 
biçiminden oluşan artıklar vb.) fidanlığımızda toplamakta, toplanan organik 
materyalleri makine ile küçük parçalara ayrılmaktadır.  

     
     Resim-5-Organik materyallerin                Resim-6-Organik materyellerin 
                      toplanması                                              parçalanması 

Toplanan organik materyaller 25-30 cm yüksekliğinde tabakalar halinde 2,5-3,00 
m boy ve 1,5 m genişlikte yığın haline getirmektedir. Yığın oluşturulurken aralara 
havalandırma sopaları konmakta ve yığın son şeklini aldığında sopalar  
çıkartılmaktadır. Kompostun besi değerini arttırmak amacıyla her kat arasına bir 
miktar taze çiftlik gübresi veya üre gübresi, ilaveten toprak veya eski kompost 
ilave edilmektedir. 
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Resim-7-Kompost yığınları 
 
Yapılan yığın aşırı sıkıştırmadan oluşturulmakta, yığının nemli kalması 
sağlanmakta, üstü ve yanları ince toprak örtüsü ile örtülmektedir. Oluşturulan 
yığın ayda bir kere karıştırılarak havalandırılmaktadır.  

İklim şartlarına göre kompost oluşma süresi 4-6 ay arasında değişmektedir. 
Kompostlama işlemi gerçekleştirildikten sonra eleme işlemi yapılır. Elek üstü 
materyal yeni yığınlara aşılama materyali olarak hizmek ederken, elenen kompost 
çevre düzenleme çalışmalarında kullanılmaktadır. Yılda iki kere kompost ürün 
alınmakta olup, yaklaşık 2500 ton organik materyalden kompost yapılmaktadır. 
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Kentte Su Kullanımı Su Hasadı  
A.Şule SÜMER, Kadköy Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü  
ali.tulumen@kadikoy.bel.tr 

Dünyanın büyük bir bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa bile, bu kaynakların 
ancak % 3-4′ü içilebilir özelliktedir. 

Kullanılabilir su kaynaklarının bu kadar az olmasına karşın, nüfus artışı ve temiz 
su kaynaklarının bilinçsiz tüketimi ve kirlenmesi ile su tüketim oranları hızla 
artmaktadır. Ülkemizde kentlerdeki nüfusun hızla yükselmesi ile 2000’li yıllarda 
% 15 olan evsel su tüketiminin 2030’da % 25’e yükseleceği, tarımda kullanılan 
su miktarının % 75 den %65’e düşeceği öngörülmektedir. Bu da göstermektedir 
ki topraklarımızı sulamada kullanacağımız suyu Kentlerimizde yaşayan insanlar 
için kullanılması söz konusudur. Bu nedenle bütün yerel yönetimlerin, sahip 
oldukları ekosistemler içerisinde suyun verimli kullanılması için çalışmalar 
yapması ve başka bölgelerde yaşayan halkların su hakkına saygı duyması 
gerekmekte ve bu konuda kamuoyunun duyarlılığını arttırıcı yönde 
bilinçlendirme çalışmaları yapması gerekmektedir. 

Belediyelerin alabileceği su tasarruf önlemlerinin başında kentlerde su 
döngüsünün sağlıklı kurulması ve suyun planlı kullanılması çok önemlidir. Şehir 
su dağıtım şebekelerinde kaçak ve kayıpların azaltılması en önemli tasarruf 
yöntemlerinden biridir. Bu kayıpların önlenmesi için eskiyen sistemler 
yenilenmeli, özellikle sanayi tarafından kaçak su kullanımları önlenmelidir.  

Bireysel ölçekte ise; sensörlü musluklar, basınç düşürücü ekipmanlar, perlatör ve 
kademeli sifonlama gibi yenilikçi sistemlerin kullanlmas; su tüketimlerinde 
%20-35 oranında tasarruf sağlamaktadır. Bu yöntemler, ekonomik açıdan 
herkesin uygulayabileceği en pratik yöntemlerdir. 

Yenilikçi tasarruf sistemlerinin yanı sıra, kullanılmış suların arıtılarak yeniden 
kullanılmasına olanak sağlayan geri kazanım sistemleri de su kaynaklarının 
tüketiminin azaltılmasında büyük rol oynamaktadır. 

Yağmur sularının toplanması, kirlilik yükü az olan foseptik atığı içermeyen 
lavabo ve duş-banyo suları olarak nitelendirilen gri suların arıtılarak, 
rezervuarlarda ve bahçe sulamada kullanılmasını sağlayan sistemler, evsel 
atıksuların arıtılarak bahçe sulama ve/veya cadde-sokak temizliğinde kullanımını 
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sağlayan atıksu arıtım sistemleri çağın ihtiyaç duyduğu su verimliliğini sağlayan 
yöntemlerin başında gelmektedir. 

Kadıköy Belediyesi olarak, çağımızın en büyük sorunları arasında yer alan iklim 
değişikliğinin etkileri ve geçtiğimiz yıllarda yıllık yağış miktarlarında 
gerçekleşen düşüşler ile yaşadığımız kuraklıktan yola çıkarak, su yönetimine 
ilişkin bir takım projeler geliştirdik ve uygulamaya koyduk. 

Evsel Nitelikli Atıksulardan Sulama Suyu Elde Edilmesi Projesi 

Doğal su kaynaklarının verimli kullanılması ve korunması için Temmuz 2013 
tarihinde hayata geçirilen pilot proje ile kent içerisinde oluşan evsel nitelikli 
atıksuların bir bölümü arıtarak, yeşil alan sulamasında kullanmaya başladık. 

Kalamış Atatürk Parkı içerisine kurulan ve kapasitesi 40 m³/gün olan pilot atıksu 
geri kazanım sistemi sayesinde arıtılan suyla; yaz aylarında parkın günlük sulama 
suyu ihtiyacının bir bölümünü karşıladık; kış aylarında ise cadde ve sokak 
temizliği yaptık. Proje kapsamında arıtılan 2.600 m³ su sayesinde şebeke suyu 
kullanımında tasarruf sağladık.  

Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu Su Verimliliği Projesi  

Su tüketim miktarı yüksek olan öğrenci yurdunda lavabo ve banyo sularının 
(grisu) arıtılarak, rezervuarlarda yeniden kullanılması için 2013’de yurt binasına 
günlük 10 m³ gri su arıtma kapasitesine sahip Gri su Arıtım Sistemi kurduk. 
Üretilen su miktarının fazla olduğu dönemlerde arıtılan suyu, bölgedeki park ve 
bahçe sulamasında değerlendirdik. Kurulan grisu sistemi, kapasitesi 236 öğrenci 
olan yurt binasında hali hazırda su arıtımını sağlamaya devam etmektedir. 

2013 yılında hayata geçirilen su verimliliği çalışması kapsamında gri su 
sisteminin yanı sıra, öğrenci yurdu bahçesine, çatıdan gelen yağmur sularının 
bahçe sulama ve sulama tankerleri araçlarında kullanılmak üzere biriktirilmesi 
için 6,5 metreküplük su deposu yerleştirilmiştir. Yıllık yağış oranları göz önünde 
bulundurulduğunda yılda 1.335 m³ su tasarrufu sağlanması öngörülmektedir.  

Yurt binamızın su verimliliğinin sağlanmasından sonra enerji tasarrufunun da 
sağlanması amacıyla, banyo ve çamaşırhane bölümlerinin sıcak su ihtiyacının 
yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilmesi için bina çatısına 30 adet 
güneş kolektörü yerleştirilmiştir.  

2015-2019 Stratejik Planımızda yer alan “bir hizmet birimine yeşil bina 
sertifikası alınması” faaliyeti kapsamında ise Aysel Abdullah Öğücü Kız Öğrenci 
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yurdumuzda 2013 yılında başlatılan su ve enerji verimliliği çalışmaları 
doğrultusunda; TSE’nin Güvenli Yeşil Bina Sertifikasının alınması için somut 
adımlar atılmıştır. Standart çerçevesinde hizmet birimimizin eksiklikleri tespit 
edilmiş ve bunların giderilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Çalışmamız hali 
hazırda devam etmektedir. 

Kurumsal ölçekte gerçekleştirdiğimiz su verimliliği ve tasarruf çalışmalarını ilçe 
ölçeğine taşımak için bir çok araştırma yaptık ve gri su sisteminin konutlarda 
uygulanabilirliği için bir takım hesaplamalar gerçekleştirdik. Evlerimizde suyun 
%40’ının banyolarda; %20’sinin rezervuarlarda; %12’sinin ise mutfaklarda 
harcandığını gözlemledik. Banyo ve lavabolarda tüketilen suyun üretilen gri su 
anlamına geldiğinde yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz hesaplamalarımızda 200 
daire üzeri yerleşim alanlarında gri su sistemin 2,5 yıl gibi kısa sürede kendisini 
amorti ettiğini hesapladık.  

Tüm bu hesaplamalar ve araştırmalar sonucunda, İlçemizde yer alan Kentsel 
Dönüşüm Bölgesi Fikirtepe için, bir meclis kararı aldık. 200 daire üzeri veya 
işyeri emsal alanı 10.000 m² üzeri olan yapılarda gri suların değerlendirilmesi 
konusunda aldığımız meclis kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi 
tarafından da onaylandı ve plan notlarına işlendi. Ancak, fikirtepe kentsel 
dönüşüm bölgesinin yetki Bakanlığa bırakıldığında, plan notlarına işlenen ve su 
verimliliği, tasarrufu sağlayacak çalışmamız tavsiye niteliğinde kalmıştır.   

Kurumsal ölçekte gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız suyun öneminin bilincinde 
olan bir belediye olduğumuzu gözler önüne seriyor. Kurum ölçeğinde 
gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaları önümüzdeki yıllarda ilçe ölçeğinde taşımayı 
ve ülkemiz şartlarında yaşamakla yüz yüze kaldığımız su kıtlığının önüne 
geçmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda, tüm binalarda;  

• Su tasarrufu sağlayacal fotoselli muslukların kullanımı,  
• Yağmur ve grisu sistemlerinin zorunlu kılınması ve bu sistemlere uygun 

tesisat projelerin geliştirilmesi, 
• Su rezervuarlarının çift kademeli projelendirilmesi ve uygulanması  
• Peyzaj planlarında su istemeyen bitkilerin kullanımı konusundaki 

çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam ediyor. 
Yaptığımız bu çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak, bilinçlendirme faaliyetlerine 
devam ediyoruz.   
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Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Eldesi ve Entegre 
Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı Projesi 
Kocaeli Belediyesi, Serkan UĞUR, birolbalci@kocaeli.bel.tr 

Bitkisel ve hayvansal atıklardan enerji üretmek ve bu atıklardan dolayı meydana 
gelen çevre kirliliğini azaltmak, bu atıklardan ürün olarak ekonomiye yararlı 
elektrik enerjisi ve ısı üretimi yanında organik gübre üretilmesi amaçlanan 
“Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim 
Sisteminde Kullanımı” isimli proje çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar 
gözetilerek hayata geçirilmiştir. 

Proje kapsamında inşa edilen Pilot ölçekli biyogaz üretim tesisinde; Büyükşehir 
Belediye Başkanlığımızca yeşil alanlarda yapılan bakım/onarım iş ve işlemleri 
sonrasında oluşan çim atıkları, İzmit ve Gebze Sebze ve Meyve Halleri, Kocaeli 
Toptancılar sitesi (KOTKO) ile İlimiz sınırlarında faaliyet gösteren Alışveriş 
Merkezlerinde (sebze meyve reyonları) oluşan hal atıkları, Gölcük, Kartepe ve 
Başiskele İlçelerinde bulunan besi çiftliklerinde oluşan büyükbaş hayvan gübresi, 
Kartepe İlçesinde faaliyet gösteren yumurta üretim çiftliğinde oluşan tavuk altlığı 
ve Büyükşehir Başkanlığımıza bağlı mezbahalarda oluşan işkembe içi atıklar 
işlenmektedir. 

“Pilot Ölçekli Biyogaz Tesisi”nde, işletmeye alındığı Nisan 2011 tarihinden 
günümüze, diğer atıklardan ayrı şekilde kaynağında toplanan yaklaşık 22.000 ton 
organik atığın işlenmesi neticesinde üretilen 677.139 m3 biyogazdan 770.570 
kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. 

Tesisin işletmeye alındığı tarihten bu yana organik atıkların kaynağında ayrı 
toplanarak alternatif enerji üretim sistemi olan biyogaz tesisinde işlenmesi 
neticesinde üretilen elektrik enerjisi ile yaklaşık 150 konutun tüm elektrik enerji 
ihtiyacı tamamen geri kazanılabilir enerji kaynağı ile kazanılmaktadır. Biyogaz 
üretim sisteminin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik 
çalışmaların devam ettirilmesi neticesinde yenilenebilir enerji kaynağından daha 
çok faydalanılacaktır. 
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22. Gıda Güvenliği için  
 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi   
 NENA Ortaklığı
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NENA Partnership on soil health and sustainable land 
management for food security and ecosystem services in an era 
of climate change 
Introduction 

Following the establishment of The Near East and North Africa (NENA) Soil 
Partnership in April 2012 in Amman – Jordan, a regional soils conference was 
organized in June 2014, Amman, Jordan, in commemoration of the International 
Year of soils with the objectives of increasing awareness of soils related 
stakeholders and policy makers on the important role of soils for human life and 
their wellbeing, strengthen coordination and follow up and develop actionable 
programmes for the realization of the five GSP pillars. The NENA Soil Conference 
resulted in three outcomes; i) a regional implementation plan (RIP); ii) a follow 
up mechanism (Steering Committee); and iii) a proposed GEF project on 
sustainable land management and soil health. It is under this context that that the 
a side event was organized at COP12 in Ankara to bring the NENA Partnership 
RIP and the proposed GEF project to the information of wider audience, 
including in UNCCD Focal points from the NENA region with the aim of sharing 
information on the RIP and getting the support and commitment NENA delegates 
to the proposed GEF project 
 
FAO opening statement  

Ms. Yuriko Shoji highlighted in her opening remarks the importance and 
fundamental roles of soils for human life and their prominent contributions to food 
security, climate change adaptation and mitigation, essential ecosystem services, 
poverty alleviation and sustainable development. She pointed out that business as 
usual is no longer an option and efforts are needed to value and promote 
biologically diverse production systems that build on local knowledge systems 
and scientific advances, indicating that The SDGs recognize the significance of 
sustainable soil/land and water management for sustainable agriculture and food 
security and achieving Land Degradation Neutrality (LDN). She gave some 
highlights on FAO efforts in relation to soil management/SLM citing among 
other examples WOCAT/LADA tools, the GSP, the IYS.  She indicated that the 
Near East and North Africa (NENA) Regional Soil Partnership (RSP) was 
established during the Inception Workshop on Regional Soil Partnership and 
NENA Soil Information held in April 2012 in Amman, Jordan and referred also to 
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the NENA Soil Partnership Conference organized in June in Amman Jordan and 
its three outcomes. She closed her remarks by stressing that FAO stands ready to 
collaborate with countries in the region and partners to support the sustainable 
management of our limited and threatened soil resources and ecosystems and to 
address climate change and related problems of drought, sand storms, salinity and 
soil erosion and that the increasing dependency on food imports requires attention 
to problems of soil sealing from urbanization, water scarcity and degradation.  
 
Presentations and discussions 

AbdelHamied presented the NENA Regional Soils Partnership and its Regional 
Implementation plan which was developed in consultation with the key partners 
who participated in the RSP Conference held in Amman, Jordan in in June 2015 
in commemoration of the IYS indicating that the RIP was basically based on the 
five pillars of the GSP and that its action plan. He also outlined the proposed GEF 
project concept on sustainable land management for soil health and food security 
in the face of climate change (US$ 16.5 M GEF STAR resources and co-financing 
from 10 countries), its objectives, expected outcomes and the three components 
which focus on:  

1) Inter-country collaboration on AEZ and soil health standards for agricultural 
development (Morocco experience) including CSA and biosaline agriculture, and 

2) Integrating climate resilience into policy and institutions for land use planning 
and scaling out of practices in particular drought tolerant species and soil health 
management in drought prone and salt affected regions,  

3) Upscaling of climate-resilient agricultural planning and practices in drought-
prone and/or salt-affected production landscapes, 

Tahir AbelKabeer from Arab Center for Studies on Arid and drylands (ACSAD) 
outlined their work on building capacity in restoring degraded land in the Arab 
region with interventions with NGOs, non-state actors, university students on 
rehabilitation of agricultural lands and sand dune fixation through biological 
measures (dry matter feces then tree planting). Actions include empowering rural 
women through enhanced benefits and income and with the university, integrated 
evaluation and mapping using GIS and RS tools such as Google Earth Pro and 
comparing information in pilot areas on different land uses  - crop, wetlands, 
grazing and forest lands  (e.g. % ground, shrub and tree cover, species 
composition, surface water percentile data) with change in vegetation index and 
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moisture, and monthly and annual tracking of trends towards desertification or 
improvement in various forest and land use classes (IPCC)  and desertification 
risk mapping.  

Sally Bunning opened the discussions by highlighting FAO efforts in raising 
awareness and capacities on soils/SLM issues and exchange knowledge and 
technologies among stakeholders through a number of initiatives such as the 
Global Soil Partnership and the International Year of Soils and she put some 
probing questions to encourage the discussions on the proposed GEF project 
proposal and to have feedback on countries response on the relevance of the 
project and their comment for partnering in its funding (from the GEF star 
allocations) and implementation. 

Ali TEMERİT Forestry Directorate, Turkey:  questioned the difficulty of 
developing soils standards stating that such standards have to embrace the 
physical, chemical and biological  aspects of  soils as well as its productive 
capacity and he reflected in the experience of Turkey in developing 
comprehensive soil maps for the countries taking into account many soils 
parameters.   

Hakki Erdogen, MAFL: Turkey is a very active member of the GSP, and the 
MFAL has recently completed national soil organic carbon mapping and soil 
erosion map and datasets that were used by the LDN pilot. The experiences can 
be shared at global level through S-S cooperation supported by TIKA.  

Sergio Zelaya UNCCD Sec.:  Potential new partners such as League of Arab 
states could help bring in political aspects of member countries. The RSP could 
benefit from linkage and identifying specific budget lines and sharing lessons 
under TerrAfrica, GGWISS and other large scale programs as well as links with 
UNCCD process. 

Mohsen Abdolhoseini  UNCCD FP Iran expressed his satisfaction on the 
technical soundness of the project in which his country was identified as a partner, 
however, he questioned whether the financing of the proposed project was 
secured or it is yet to be secured and what efforts made so far in regards.  

Sum up: 

1. Establishing effective collaboration, coordination and synergy between the 
NENA RSP and its implementation plan and UNCCD processes at country and 
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regional levels towards the common sustainable development agenda and 
operationalizing the LDN concept through:  

 Raise awareness at national level be opening debate on the  RIP and soils 
management related issues; possibly through establishment of a national task 
force with membership from all related soil/SLM institution to support the 
work of the national focal points. 

 Converting the IYS momentum created into actions beyond 2015 to support 
national priorities and experience sharing through the regional 
implementation plan. 

 Strengthening partnership with regional organizations such as the League of 
Arab States to bring political support to the RSP and SSM issues.  

 Streamlining SSM across institutions and sectors that deal with soil, 
agriculture and environment – crop livestock, forest, water etc.  

 Promoting soils for their crucial role in climate change adaptation and food 
security while generating mitigation co-benefits. 

 Building capacities for scaling out SSM through a comprehensive land-based 
approach that starts with identifying and prioritizing target areas where 
adapted SLM options have high potential of success and putting in place 
appropriate policies and financial mechanisms and monitoring impacts and 
effectiveness as a means to guide continuous adaptation to changing climatic 
and socio-economic contexts. 

 Share the draft GEP project proposal with countries and seek options for its 
funding from all available sources of finance. 
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Durusu Kumulu Islahı Ağaçlandırması 
Yunus ŞEKER, OGM, yseker34@gmail.com 

Çölleşme 

Çölleşme ve kuraklık yerküredeki 4 milyar hektardan fazla alanı ve 110 ülkede 
yaşayan 1,5 milyar nüfusu doğrudan etkilemektedir. Dünyamızın geleceği için 
tüm insanların ortaklaşa mücadele etmesi ve önlem alması zorunludur. 
Kaynak:B.Milletler 

Çölleşme: Kurak ve yarı kurak alanlarda, insan yaşamı ve biyolojik çeşitliliği 
tehdit eden insan etkisiyle oluşan kimyasal, fiziksel ve biyolojik arazi 
bozulmasını da kapsayan Jeolojik, İklimsel, Biyolojik faktörlerin bütünü olarak 
tanımlanır. FAO 

Kumul ve çeşitleri 

Sahil kumulu: Genellikle, akarsuların denize döküldüğü alanlarda ince kumların 
dalga ve rüzgârın etkisiyle karaya doğru taşınması sonucu, deniz kıyısında oluşan 
hareketli kum tepeleridir. 

Karasal kumul: Genellikle deniz kıyısından uzak, eski göl ya da akarsu 
yataklarında oluşan hareketli kum tepeleridir. 

Kumul Islahında Genel Prensip: Bitkilendirmeden önce, kumul yüzeyinde 
rüzgâr hızının düşürülmesine yönelik olarak mekanik ve biyolojik önlemlerin 
alınmasıdır. 

Türkiye’de Kumul 

Türkiye’ de;  
21.611 ha. Akdeniz kıyısı ve  
7.341 ha. Karadeniz kıyısında olmak üzere yaklaşık 28.952 hektar kumul alanı 
bulunmaktadır.  
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Side-Sorgun,  Tarsus-Turan 

Serik-Kadriye-Belek Adana-Akyatan,  

Fethiye-Kumluova,  Mersin-Karabucak 

Kaş-Ovagelemiş,  Sinop-Sarıkum,  

Kaş-Patara,  İstanbul-Çatalca  

Durusu (Terkos)/İSTANBUL 

 

Proje Amacı 

Her yönüyle dünya kenti olan Şehr-i İstanbul’umuzun içme suyu ihtiyacını 
karşılayan, en büyük kaynaklardan biri olan Terkos Gölünün kumullarla 
dolmasını engellemektir. 

Proje Kapsamı 

1971-1990 yılları Durusu Amenajman planına göre proje 3.526 hektar alanı 
kapsamaktadır. 

Proje alanının, 2.102 hektarı kumul ağaçlandırmasına konu edilmiştir. 

Proje Sahası Fonksiyonları  

Proje alanı amenajman planında; 

1- Bakım ve koruma,  
2- Koruma, 
3- Kumul çalışması olmak üzere üç isim altında fonksiyonlara ayrılmıştır. 
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Sahayla İlgili Veriler 

Toprak 
Su tutma gücü az 
Geçirgenlik fazla 
Kaba tekstürlü kum 

Rakım 
Ortalama 20 m 
En yüksek rakım 70 m 

Yağış-Sıcaklık 
Yıllık ortalama 717,3 mm 
Min. = -11,7  °C 
Max. = 39,1  °C 
 
Kumulun Tahkim Edilmesi 

A-I-Fiziki Safha (Ön Kumul Teşekkül 
Ettirilmesi) 

Karadeniz kıyısında en yüksek dalgaların kırılıp  
sahile eriştiği hattın 30-40 m gerisinde 3.200 m 
tahta perde yapılmıştır.  
 
Denize paralel ve hakim rüzgar yönüne  
 dik yapılan perdelerin gayesi, denizden  
gelen kumları tutarak kum yığınları 
oluşturmak ve iç kısımlara taşınmasına engel 
olmaktır. 
 
%8-10 m aralıklarla 2 sıra olarak tesis 
edilmekte olup tahta perdeler, 6-8 m önünde 
ve arkasında çalı perdelerle desteklenmiştir. 
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Side-Sorgun,  Tarsus-Turan 

Serik-Kadriye-Belek Adana-Akyatan,  

Fethiye-Kumluova,  Mersin-Karabucak 

Kaş-Ovagelemiş,  Sinop-Sarıkum,  

Kaş-Patara,  İstanbul-Çatalca  

Durusu (Terkos)/İSTANBUL 

 

Proje Amacı 

Her yönüyle dünya kenti olan Şehr-i İstanbul’umuzun içme suyu ihtiyacını 
karşılayan, en büyük kaynaklardan biri olan Terkos Gölünün kumullarla 
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Proje Kapsamı 

1971-1990 yılları Durusu Amenajman planına göre proje 3.526 hektar alanı 
kapsamaktadır. 

Proje alanının, 2.102 hektarı kumul ağaçlandırmasına konu edilmiştir. 

Proje Sahası Fonksiyonları  

Proje alanı amenajman planında; 

1- Bakım ve koruma,  
2- Koruma, 
3- Kumul çalışması olmak üzere üç isim altında fonksiyonlara ayrılmıştır. 
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A-II-Biyolojik Safha (Ön Kumul Teşekkül 
Ettirilmesi) 
Sahada doğal olarak yetişen ot türlerinden 
toplanan tohumlar 
 İlkbaharda çizgi ekimi şeklinde perdeler 
arasına ekilmiştir. 
     - Ammophilla arenaria, 
     - Ammophilla brevilligulata 
     - İsatis arenaria,  
     - Allicum türleri kullanılmıştır. 
Çayırlandırma aşaması sonucu çayırlaşmanın 
yeterli olduğu yerlerde fidan dikimi ile  
ağaçlandırma yapılmıştır.  
 
B-I-fiziki Safha (İç Kısım Çalışmaları) 

1-Kazıklı / Kazıksız Saz ve Çalı İle Perdeleme 

2-Çalı ve Saz Demet İle Karelaj 

3-Çalı Serme metotları uygulanmaktadır.  
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B-II-biyolojik Safha (İç Kısım Çalışmaları) 

Çayırlandırma aşamasından sonra yeterli başarıya ulaşılan alanlarda(uygun 
koşullar) ağaçlandırma çalışmalarına geçilmiştir.   

Ağaçlandırma için gerekli fidanları yetiştirmek üzere Durusu’da 53.380 m2 
büyüklüğünde geçici bir fidanlık kurulmuştur. 

 

 

 

 

 

Ağaçlandırmada Kullanılan Türler 

*Pinus maritima (sahil çamı), 
*Pinus pinea (fıstık çamı), 
*Pinus brutia,  
*Cupressus pyramidalis, 
*Alnus glutinoso,  
*Robinio pseudoacacia, 
*Tamarix,  
*Spartium junceum, 
*Hippohae rhameide, 
*Sarathammus scoporiıs, 
 
Çalışma Sonucunda 

Bugün deniz ile göl birleşmemiş, 
Terkos Gölünden İstanbul’a günlük 550.000 m3 su verilmektedir. 
Doğal hayat kurulmuş, içinde yabani havyanlar ve çok değişik türlerden bitkiler 
barındırmaktadır. 
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Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı 
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlğ, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Taşkn ve 
Kuraklk Yönetimi Dairesi Başkanlğ 
 
KURAKLIK: 

Kuraklık, yağışların uzun dönem ortalama seviyelerinin önemli ölçüde altına 
düşmesi sonucu; 
 Su ve toprak kaynaklarını olumsuz olarak etkileyen 
 Ciddi hidrolojik dengesizliklere yol açan 
Doğal bir olaydır. (UNCCD,1994) 
 
KURAKLIKLARIN OLUŞUMU: 

 
 

KONYA HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI: 
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KURAKLIK VERİ TABANI: 

 
 
KURAKLIK YÖNETİM PLANI: 

 

 

 

 

 
Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı: 

1. Kuraklğn her aşamasnda alnacak önlemler nelerdir? 

2. Bu önlemleri almakla sorumlu kimdir? 

3. Bu önlemler nasl alnmaldr? 

Sorularna cevap vermektedir. 

 

KURAKLIK AŞAMALARI 

Hafif Şiddetli 
Kuraklık

Orta Şiddetli 
Kuraklık

Şiddetli 
Kuraklık

Normal 
Durum
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İzleme

1. Aşama
Yakın takip

2. Aşama
Gerekli 

önlemlerin 
yürürlülüğe 

konması

3.Aşama
Kuraklık Planının 

tamamının 
yürürlüğe 
konması

2.Aşama
Geçerliliğini 

yitiren önlemlerin 
yürürlülükten 
kaldırılması 

1.Aşama
Tüm önlemlerin 

yürürlükten 
kaldırılması
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Kurak ve Yarı Kurak Alanların Ağaçlandırılması 
Prof. Dr. Melih Boydak, Işk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
 
Giriş 

Bu çalışmada Türkiye’nin kurak ve yarı kurak alanlarındaki ağaçlandırma 
çalışmaları açıklanmakta ve değerlendirilmektedir.3 

Birleşmiş Milletler çölleşme ile savaşım sözleşmesinde kuraklık; “yağışın normal 
düzeyinin oldukça altında olduğunda ortaya çıkan ve arazi kaynakları üretim 
sistemlerini olumsuz biçimde etkileyerek ciddi hidrolojik dengesizliklere yol 
açan, doğal oluşumlu bir olay” şeklinde tanımlanmaktadır (UNCCD 1995). 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu FAO’nun tanımına göre ise; 
“yağışı 300 mm’nin altında olan bölgeler kurak, 300-600 mm olan bölgeler ise 
yarı kurak bölgeler olarak ayrılmaktadır” (FAO 1963, Ürgenç 1998). 

Erinç kuraklık indisleri yıllık alan ortalaması haritasına göre, Türkiye’de kurak 
ve yarı kurak alanlar ülke topraklarının %35’ini kapsamaktadır. Bu alanlar yarı 
nemli iklim koşullarının egemen olduğu alanlarla birlikte ülke topraklarının % 
60’ına ulaşmaktadır (Türkeş 1990).  

Türkiye’nin coğrafik konumu ve morfolojik yapısının ortaya çıkardığı çok 
değişik makro ve mikro iklim koşulları zengin bir tür çeşitliliği yaratmıştır. 
Nitekim Türkiye üç fitocoğrafik bölgenin kesişim alanında olup dünyanın en 
zengin flora merkezlerinden birisidir. Bunlar Avrupa-Sibirya (Euro-Siberian), 
Iran-Turan (Irano-Turanian) ve Akdeniz (Mediterranean) ana bitki bölgeleridir. 
Belirtilen nedenlerle, Türkiye ağaçlandırmalarında, bu bağlamda yarı-kurak ve 
kurak bölgelerde, ekolojik koşullara göre, çok sayıda tür kullanmak olanaklıdır.  

Bilimsel bulgulara göre, önceleri 50 milyon hektar olan Türkiye ormanları 
(Ürgenç 1998), günümüzde 21 678 134 hektara gerilemiştir. Araştırma 
bulgularına göre, İç Anadolu stebinin % 50’sinin insan tahribatı sonucu oluştuğu 
belirtilmiştir (Uslu 1959). 

Kurak ve yarı kurak alanlardaki ormanların sürdürülebilirliği dikkatli planlama 
ve uygulama gerektirmektedir. Kurak ve yarı kurak alanların planlanması 

                                                 
3 Çalışma Aynı adlı makalenin özetidir. Makale geniş ölçüde “Boydak ve Çalışkan 2014;2015”, yayınlarından 
yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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karmaşık olup bir dizi ekolojik ve ekonomik güçlükler içerir. Bu alanlardaki 
ağaçlandırmaların amacı açık olarak belirlenmelidir.  Amaç tür seçimini ve diğer 
işlemleri belirler.  
 
Kurak ve yarı kurak alanlarda dikimle ağaçlandırma 

Araştırma bulgularına ve ilgili kaynaklara göre, Türkiye’deki kurak ve yarı kurak 
alanlarda uygulanan alan hazırlama tekniğindeki temel prensipler aşağıda 
belirtilmiştir (Zoralioğlu 1990, Boydak ve Zoralioğlu 1992, Boydak ve Çalıkoğlu 
2006a; b, Boydak ve Çalışkan 2014). 

 Mevcut diri örtünün olanaklar ölçüsünde korunması.  
 Uygun doğal tür ve orijinlerin seçilmesi. 
  Ağaççık ve çalı türleri ve uygun diğer step bitkileri kombinasyonlarının 

kullanılması. 
 Uygun alan hazırlığı; mekanizasyonla toprağın  olanaklar ölçüsünde derin 

işlenmesi.  
 “Minimum toprak işleme” kuralının uygulanması. 
 Eğimli antropojenik step veya diğer alanlarda teras yapılması. 
  Daha yüksek fidan yaşama yüzdesi elde etmek için teraslarda toprağın en az 

45 cm derinlikte işlenmesi (Büyükduman 1977). 
 Dengeli kök ve gövdeye sahip (kuru kök/gövde oranı ½; kök payı daha 

yüksek olabilir) yüksek kaliteli fidan ve tohumların kullanılması. 
  Kaplı fidan kullanılması. Mikoriza aşılanmış kaplı fidanlar tercih 

edilmelidir.  
 Daha geniş dikim aralıkları kullanılması (Boydak ve Çalıkoğlu 2006a; b, 

Boydak ve Çalışkan 2014). 
 Dikimlerin uygun dikim mevsiminde yapılması. 
 Konifer fidanlarının kükboğazının 2-5 cm derine dikilmesi uygundur. Geniş 

yapraklı fidanların kökboğazı 10 cm veya daha derin dikilebilir. 
 Dikimlerden sonra sıralar arasında bakım diskarosuyla üç beş yıl sığ toprak 

işlemesi (10-15 cm derinlikte), fidan sıraları boyunca da fidanlar 
kenarlarındaki 25-40 cm genişlikteki şeritlerde çapa ile toprak işlemesi 
uygulanmalıdır.   

 Gerektiğinde tamamlamalar yapılmalıdır. 

427 
 

Belirtilen kuralların uygulanması ağaçlandırmaların başarısı için gereklidir. 
Ancak bazı çok kurak yıllarda başarısızlıklar olabilir. Bu kurak yıllardaki 
başarısızlıklar kurak ve yarı kurak yöre ağaçlandırma uygulamacılarının 
cesaretini kırmamalı ve ağaçlandırmalar devam etmelidir. 

Kurak mıntıka ağaçlandırmalarında, kitle ağaçlandırmaları yerine rüzgar 
perdeleri, grup ve kümeler halinde geniş dikim aralıkları ile dikimler gibi tarımsal 
ormancılık yaklaşımları uygulanmalıdır.  
 
Kurak ve yarı kurak alanlarda ekimle orman kurma 

Türkiyede kurak, yarı kurak ve kurak-yarı nemli alanlarda ekimle 
ağaçlandırmalar Quercus sp ve Cedrus libani ile yaygın olarak ve başarı ile 
uygulanmaktadır.  

Meşe türleri ile ekimler, Türkiye’nin özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu 
bölgelerindeki açık alanlarda Q. petraea subsp. pinnatiloba, Q. infectoria subsp. 
boissieri, Q. libani, Q. brantii türleriyle yapılmaktadır. Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Bölgelerinde (Elazığ, Malatya vd.) bu türlerle (Uğurlu ve Çevik 
1991), İç Anadolu Bölgesi’nde (Ankara, Amasya ve Tokat)  Quercus cerris ve 
Quercus robur ile (Aslan 1988), yarı kurak alanlarda yapılan ekim 
denemelerinde, derin toprak işlemesi uygulanan ve ekim derinliğinin 5-10 cm 
olduğu koşullarda en başarılı sonuçlar alınmıştır. Ülkemizdeki meşe ekimlerinde 
toprak derin olarak işlenmekte ve ekimler 5-10 cm derinlikte yapılmaktadır. 

Cedrus libani türünün tahribi sonucu Toros dağlarındaki yarı kurak ve kurak-yarı 
nemli bölgelerde oluşan çıplak karstik  alanların yeniden Cedrus libani 
ormanlarına dönüştürülmesi için 1984 yılında Mersin-Anamur’da karpelli 
tohumlarla uygulanan tam alan serpme ekimlerinde büyük başarı sağlanmıştır 
(Boydak 1986; 1996a; b,  Boydak ve Ayhan 1990).  

Araştırma sonuçları, toprağın koşullara göre sığ, orta ve derin olarak 
işlenmesinin, başarıyı büyük oranda artırdığını ve birim alanda daha az tohum 
kullanılarak amaca ulaşılabileceğini göstermiştir (Çelik ve Ark. 2005, Boydak ve 
Çalıkoğlu 2008a; b). Bu basit, ucuz ve etkin ekim yöntemi ile Toroslardaki çıplak 
karstik alanlarda 1984-2014 yılları arasında yaklaşık 200 000 ha sedir ormanı 
kurulmuş olup çalışmalar yaygınlaşarak devam etmektedir.  

Toros sedirinin tahribi sonucu oluşmuş çıplak karstik alanlarda tam alan serpme 
ekimi fikri ilk kez bu makalenin yazarı M. Boydak tarafından 1983 yılı ağustos 
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uygulanmaktadır.  

Meşe türleri ile ekimler, Türkiye’nin özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu 
bölgelerindeki açık alanlarda Q. petraea subsp. pinnatiloba, Q. infectoria subsp. 
boissieri, Q. libani, Q. brantii türleriyle yapılmaktadır. Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Bölgelerinde (Elazığ, Malatya vd.) bu türlerle (Uğurlu ve Çevik 
1991), İç Anadolu Bölgesi’nde (Ankara, Amasya ve Tokat)  Quercus cerris ve 
Quercus robur ile (Aslan 1988), yarı kurak alanlarda yapılan ekim 
denemelerinde, derin toprak işlemesi uygulanan ve ekim derinliğinin 5-10 cm 
olduğu koşullarda en başarılı sonuçlar alınmıştır. Ülkemizdeki meşe ekimlerinde 
toprak derin olarak işlenmekte ve ekimler 5-10 cm derinlikte yapılmaktadır. 

Cedrus libani türünün tahribi sonucu Toros dağlarındaki yarı kurak ve kurak-yarı 
nemli bölgelerde oluşan çıplak karstik  alanların yeniden Cedrus libani 
ormanlarına dönüştürülmesi için 1984 yılında Mersin-Anamur’da karpelli 
tohumlarla uygulanan tam alan serpme ekimlerinde büyük başarı sağlanmıştır 
(Boydak 1986; 1996a; b,  Boydak ve Ayhan 1990).  

Araştırma sonuçları, toprağın koşullara göre sığ, orta ve derin olarak 
işlenmesinin, başarıyı büyük oranda artırdığını ve birim alanda daha az tohum 
kullanılarak amaca ulaşılabileceğini göstermiştir (Çelik ve Ark. 2005, Boydak ve 
Çalıkoğlu 2008a; b). Bu basit, ucuz ve etkin ekim yöntemi ile Toroslardaki çıplak 
karstik alanlarda 1984-2014 yılları arasında yaklaşık 200 000 ha sedir ormanı 
kurulmuş olup çalışmalar yaygınlaşarak devam etmektedir.  

Toros sedirinin tahribi sonucu oluşmuş çıplak karstik alanlarda tam alan serpme 
ekimi fikri ilk kez bu makalenin yazarı M. Boydak tarafından 1983 yılı ağustos 
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ayında önerilmiş ve ekimler 1984 yılı geç sonbaharı ve Aralık ayında 
uygulanmıştır. Akademisyen-uygulamacı işbirliği ile yapılan bu ilk uygulama, 
çıplak karstik alanların yeniden sedir ormanlarına dönüştürülmesinde bir çığır 
açmıştır. Çalışma Türkiye ormancılığının uluslararası bir başarısını temsil 
etmektedir (Boydak ve Ayhan 1990, Boydak ve Çalıkoğlu 2008a; b). 
 
Sonuç 

Kurak ve yarı kurak bölgeler hassas ekosistemlerdir. Bu ekosistemler içinde 
insanların ormanları yok etmesiyle oluşan antropojenik step alanların yeniden 
ağaçlandırılması olanaklıdır. Kurak ve yarı kurak alanlardaki ağaçlandırmalar 
ekolojik, biyolojik, teknik ve sosyoekonomik açılardan daha çok kısıtlarla karşı 
karşıyadır. Bu nedenle bu ağaçlandırmalar daha fazla bilgi, deneyim, dikkat, sabır 
ve devamlılık gerektirir. Ağaçlandırma masrafları da yüksektir. Bu alanlar 
ağaçlandırılmazsa degrade kurak ve yarı kurak ekosistemler, süren insan 
tahribatları nedeniyle çölleşme yönünde daha da bozulurlar. Bu süreç insanların 
daha da fakirleşmesine neden olur ve insanları alandan göçe zorlar. Kurak ve yarı 
kurak alanların ağaçlandırılması doğa ve topluma yüksek yararları nedeniyle 
saygın hizmetler kapsamındadır(FAO 1997, Boydak ve Çalışkan 4004; 2005).   

Kırsal kesimde yaşayan halkın katılımı sağlanmadan yapılacak ağaçlandırmalar, 
yöre halkı tarafından bir çözümden çok problem olarak algılanmaktadır (FAO 
1996; FAO 1997). Esasen sosyo-ekonomik ve politik kısıtların ormanlar 
üzerindeki etkisi ekolojik kısıtlardan daha şiddetli olabilmektedir.  

 Ülkemizin kurak ve yarı kurak bölgelerinde Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolü 
Genel Müdürlüğü AGM) tarafından geniş alanlarda başarılı ağaçlandırmalar 
yapılmıştır. Günümüzde ağaçlandırma hizmetlerinin planlanması ve uygulaması 
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılmaktadır. Çölleşme ve 
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) de orman rejimi içindeki ve 
dışındaki alanlarda havza bazında projeler hazırlamakta, bu projelerin 
uygulaması OGM tarafından yapılmaktadır Türkiye’de büyük bölümü kurak ve 
yarı kurak bölgelerde olmak üzere 3 443 901 ha alan orman teşkilatı tarafından 
ağaçlandırılmıştır.  
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GİRİŞ 

Adını tarihte güneşin doğduğu yer olarak alan Anadolu Paleolitikten günümüze 
aralıksız yerleşimin süre geldiği ender coğrafi bölgelerden biridir. Bu uzun süreli 
yerleşimin başlıca nedenleri arasında Anadolu’nun bitki örtüsünün, doğal 
kaynaklarının, ikliminin ve coğrafi konumu sayılabilir. Bu olumlu özelliklerine 
karşın Anadolu coğrafyasında yıllık yağışının düzensiz dağılımı, kimi bölgelerin 
akarsu sistemlerinden dağlık yapı veya yüksek ova olması nedeniyle uzak olması 
sonucu su Anadolu yaşamını yakından ilgilendirmiştir. Buna ek olarak ortalama 
denizden yüksekliğin 1100m’yi geçmesi ve eğimli arazi yapısı erozyonunda her 
an hissedilmesine yol açmıştır. Su kısıtlılığının ve erozyonun yarattığı sorunlar 
ise Neolitikten (Günümüzden yaklaşık 9000 yıl önce) başlayarak çeşitli alt ve üst 
yapısal mimari ve buna bağlı sanatsal yaklaşımlarla 10.000 yılı geçkin süredir 
oluşan dünyanın da dikkatini çeken bir arazi kullanım modeli olan Anadolu İnsan 
Peyzajı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ki su 
kullanımı ve erozyona karşı geliştirilen bölgesel fiziksel modeller tanıtılmaya 
çalışılmıştır. 
 
TARİH VE ARAZİ KULLANIMI   

Tarihsel süreçte savaş ve göçlerin ki günümüzde de çok sayıda örneği 
yaşanmaktadır ırk ve dinsel temelden çok doğal kaynaklara sahip olma veya 
bozulan doğal kaynağı başka yerde arama olgusundan çıktığı bilinmektedir 
(Lowdermilk, 1953; Kirch ve ark. 1992, İmeson, 2012). Mezopotamya’da aşırı 
sulamanın neden olduğu tuzlanma, Kıbrıs’ta erozyonla tarihi alanların örtülmesi, 
Maya Uygarlığının aşırı mısır tarımı nedeniyle arazilerinin verimsizleşmesi 
sayılabilecek birkaç önemli örnektir (Montgomery, 2012). Roma ve Bizans 
dönemi ormansızlaştırmanın Anadolu’nun Akdeniz kıyılarında neden olduğu 
erozyonla günümüzden 3000-4000 yıl önce ada olan bölgeler artık anakarayla 
birleşmiş durumdadır (Bal ve ark. 2003) (Şekil 1). Sonuç olarak günümüzden 
özellikle 1500 yıl öncesi araziye olan üretim baskısı arazi bozunumunu arttırarak 
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insanların yaşamsal etkinliklerini sürdürmeleri için sorunların ortaya çıkmasına 
yol açmıştır.  
 

 
Şekil 1. Aydıncık Ovasının paleocoğrafik değişimi (Bal ve ark. 2003) 

 
ANADOLU İNSAN PEYZAJLARININ SANAT VE MİMARİSİ 

Arazi bozunumu ve sonrasında oluşan tarımsal kayıpların giderilmesi ve coğrafi 
olumsuzlukların giderilmesi için Anadolu’da bölgesel özellikler göz önüne 
alınarak araziler kullanılmıştır. Urartular (GÖ 2800) Van Gölü kıyısında yer alan 
tarım alanlarına Van Gölü’nün sodalı suyunu kullanamadıkları için 52 km’lik 
mesafeden getirdikleri sulama kanalı günümüzde hala çalışmaktadır (Kılıç ve 
Çalışkan, 2007). 

Urartular aşırı eğimli Doğu Anadolu arazilerinde tarımsal üretimi sağlamak için 
ön açısı 27.5 derece olan taşsız sekiler yapmışlardır. Söz konusu sekiler 
günümüzde de halen Gevaş bölgesinde görülebilmektedir (Şekil 2) (Akça ve ark. 
2008). Sekiler sadece erozyonda korumamış aynı zamanda bölgede normal tarım 
arazilerinden birkaç kat daha fazla organik madde (%6) birikimine katkı 
sağlamışlardır (Akça ve ark. 2008). 
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arazilerinden birkaç kat daha fazla organik madde (%6) birikimine katkı 
sağlamışlardır (Akça ve ark. 2008). 
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Akdeniz kıyı kuşağı Anadolu’nun sıcak ve kurak yazları ile kesinlikle su hasadını 
gerektiren bölgesidir. Zeytin, keçiboynuzu, bağ, incir tarımı her ne kadar kurak 
şartlarda yapılsa da sebze ve hayvanların su gereksinimleri için kireçtaşı jeolojik 
yapılı olan yerlerde sayısız sarnıç yapılmıştır (Kozanoğlu, 2013). Bu yapılara 
sanatsal ve mimari olarak veribilecek en önemli örnek Silifke (Mersin) yer alan 
Tekir Ambarı Sarnıcıdır (Şekil 3). Ana kaya içine yerleştirilen kemerler 
sağlamlığı ve harçla sızdırmazlığı arttırılan sarnıç yaklaşık 14.000.000 litre su 
tutma kapasitesine sahip olduğu hesaplanmıştır. İnsanların ünlük ortalama 2.5lt 
içme suyuna gereksinim duyduğu temel alındığında yıl boyunca 15.000 kişiden 
daha fazla nüfusun içme suyunu karşılayacak durumda olduğu görülmektedir.   
 

 
Şekil 2. Van Gevaş Bölgesi Urartu Sekileri (Akça ve ark. 2008) 
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Şekil 3. Tekir Ambarı, Silifke Mersin 

 
Akdeniz’de su hasadının diğer önemli bileşeni dağlık araziden yerleşim 
alanlarına suyun taşınması olmuştur. Su kemerleri yerel kayaçlar kullanılarak 
yapılmış ve kilometrelerce uzağa su taşımayı sağlamışlardır. Mersin Silifke-
Erdemli sınırlarında yer alan su kemerinin ark kesiti kemerden ortalama saniyede 
130litre su taşındığı hesaplanmıştır (Şekil 4).  
 

 
Şekil 4. Silifke-Erdemli (Mersin)’de yer alan su kemerleri 
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İç Anadolu Kapadokya bölgesinde andezitik kayaçlara oyulan kanalların tarımsal 
alanlara akıtılmasıyla yıllık yağış ortalaması olan 397mm olan Nevşehir’de yılda 
yaklaşık 100-200m2’ye 2000-3000 litre su aktarıldığı saptanmıştır. Bu değer 
bölgede yaygın olan bağ ve badem ağaçlarının yıllık su gereksinimlerini 
fazlasıyla karşılamaktadır. 

Ege Bölgesinde ki zeytinlikler ve bağların taş duvar sekilerde tarımı binlerce 
yıldır yapılmaktadır. Söz konusu arazilerde erozyonun önlenmesi ve suyun yüzey 
akışına geçmeden toprağa sızması sağlanarak arazi bozunumu tehdidi ortadan 
kaldırılmıştır (Şekil 5).  
 

 
Şekil 5. Taş duvarlı zeytin bahçesi 

 
Sekiler ve duvarlar ilse arazilerde topraklar korunarak işlevsel üretim bölgeleri 
oluşturulmuştur. Bu bölgelerde tarım alanları korunarak, birbirini tamamlayan 
üretimler ile rekabetten çok destekleyici sosyal yapılar oluşturulmuştur (Kapur 
ve ark. 1999).   

Güneydoğu Anadolu insan peyzajında ise tarımsal üretim tamamen kuraklığa 
uyumlu bitkiler üzerinde yoğunlaşmış ve eğimli arazilerde düşük işlemeli tarım 
yapılmıştır. Örneğin Nizip (Gaziantep) aşınmaya duyarlı jeolojik yapılarda zeytin 
– bağ tarımı yapılagelmektedir (Şekil 6). 
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Şekil 6. Nizip (Gaziantep) geleneksel arazi kullanımı 

 
SONUÇ 

Anadolu’da arazi kullanımı havza bazında düşünüldüğünde günümüzde 
ulaşılmak istenen sürdürülebilir modeller ortaya çıkmaktadır (Eswaran ve ark. 
2011). Bu modeller insan peyzajı olarak tanımlanmaktadır (Akça ve ark. 2004) 
(Şekil 6). İnsan peyzajları biyoçeşitlilikten üretim alanlarına kadar gerekli tüm 
yaşam etkinliklerini destekleyen birimlere sahiptir. Anadolu mimarisi ise bu 
oluşumu sarnıç, baraj, seki ve su kemerleriyle desteklemiştir.  

Günümüzde ise sürdürülebilir arazi yönetimine uygun olmayan aşırı otlatma ve 
arazi işleme sonrasında ilki 1960’lı yıllarda Karapınar (Konya)’da yaşanan 
sonrasında aşırı sulama sonrası Harran Ovasında ortaya çıkan arazi bozunumu ve 
çölleşme sorunları gıda ve iklim güvenliğinin ne kadar kırılgan olduğunun 
göstergeleridir (Çullu ve ark. 2015). Bu bağlamda sorunları düzeltmeye yönelik 
projelerin Anadolu Geleneksel Arazi Kullanımı ile uyumu dikkate alınmalıdır. 
Bunun en çarpıcı örneği Anadolu’da yıllardır bilinen ancak unutulmuş olan gece 
sulamasının yeniden canlandırıldığı Şanlıurfa’da yapılan gece sulamasıdır. Gece 
sulaması sonrasında pamukta %15 civarında su ekonomisi sağlanmış ve yaklaşık 
%10-12 ürün artışı elde edilmiştir. Benzer biçimde Anadolu karasabanının düşük 
arazi işlemesine benzer doğrudan dikim çalışmaları da önemli adımlar olarak 
değerlendirilebilir.  

Sonuç olarak kendini binlerce yıldır kuraklığa uyum sağlamış Anadolu arazi 
kullanım bilgi birikiminin çölleşme eylem planları ve arazi iyileştirme ve 
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geliştirme planlarında yer alması arazi bozunumun dengelenmesi yaklaşımında 
atılacak önemli adımları oluşturacaktır.  
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Konya Havzasının Geleceği; Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve 
İklim Dostu Tarım Projesi 
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi 
(GCP/TUR/055/GFF),  Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilmekte 
olup, Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı (GTHB), Konya Şeker ve Doğa Koruma Merkezi’nin eş-finansman 
katkılarıyla yürütülmektedir.  Bu dört yıllık proje Konya Kapalı havzasında ve 
özellikle bu havzada seçilmiş olan 4 pilot sahada uygulanmaktadır. 

Proje bilgileri: 

Konu : Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarim  

Proje sembolü : GCP /TUR/055/GFF 

Yararlanıcı ülke : Türkiye 

Bütçe kaynağı : Küresel Çevre Fonu (GEF 

Uygulayıcı 
kurumlar 

: ORMAN VE SU İŞLERI BAKANLIĞI VE GIDA 
TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (GTHB), 

Başlama tarihi  Ocak, 2015 

Beklenen bitiş 
tarihi 

: Aralık,  2018 

FAO Stratejik 
amaçları 

: SO2, ÇIKTI 1 VE ÇIKTI 2  

GEF odak alanları : BD, LD, CC 

Eş-Finansman 

 

: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı (GTHB),Konya Şeker ve Doğa Koruma Merkezi 

Projenin amacı, arazi bozulumu, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin 
korunması, tarım ve orman alanlarının verimli kullanımı çerçevesinde düşük 
karbon salımı teknolojilerinin adaptasyonu ve yaygınlaştırılması sureti ile tarım 
ve orman alanları arazi kullanımı yönetiminin sürdürülebilirliğinin 
geliştirilmesidir. 

Proje, belirtilen amacın yerine getirilmesi için, sürdürülebilir arazi yönetimin 
geliştirilmesi ve orman yönetimi paraktiklerinde proje paydaş ve ortakları 
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arasında deneyimlerin paylaşılması, yenilikçi karbon teknolojileri ve tarımsal atık 
yönetimi konularında çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve uygun çevresel ortamın 
(yasal, kurumsal çerçeve gibi) sağlanması ve sürüdürlebilir arazi yönetimi 
konusunda kapasite geliştirilmesi gibi hedeflerin gerçekleştirilmesini 
sağlayacaktır. 

Proje aynı zamanda, aşağıda belirtilen ve birbirleriyle bağlantılı olan üç bileşen 
kapsamındaki girişimlerin pratik olarak tatbiki ile yürütülecektir. 
 
Bileşen 1: Bozulmuş Orman ve Meraların Rehabilitasyonu 

Bu bileşen kapsamında beklenen çıktı, bozuk orman alanlarının ve meraların 
rehabilite edilmesi ve uygulama pratiklerinin iyileştirilmesidir. Bu bileşen 
altındaki faaliyetlerin uygulanması sonucunda özellikle aşağıdaki sonuçların elde 
edilmesi hedeflenmektedir; 

(i) 78-105,000 tCO2 eşdeğer azaltımı, 
(ii) 20,000 hektar rehabilite edilmiş ormanlık arazide 50-70,000 ton CO2 

bağlanması, 
(iii) 30,000 hektar mera ve otlak alanın rehabilite edilmesi ve 
(iv) 6,680 hektar korunmuş habitatın sürdürülebilir yönetimi. 
 
Bileşen 2: İklim Dostu Tarım 

Bileşen kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda, tarımsal alanlarda 
ikim dostu tarım tekniklerinin uygulanabilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. 
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Bileşen 3: Sürdürülebilir arazi yönetimi için kolaylaştırıcı ortamın 
güçlendirilmesi 

Bir ve ikinci bileşenin ortak konularını kapsayan bu bileşenin uygulanması ile 
aşağıdaki çıktıların elde edilmesi hedeflenmektedir; 

(i) 500 çiftlik ve/veya hayvan çiftliğinin biyolojik çeşitliliğin korunması, 
sürdürülebilir arazi yönetimi ve iklim değişikliğinin azaltılmasını 
destekleyen yeni uygulamaları benimsemesi, 

(ii) 1250 çiftçi tarla okulu üyeliğinin sağlanması (750 erkek ve 500 kadın), 
(iii) İki puanlık bütünleşmiş peyzaj yönetimi için sektörler arası kolaylaştırıcı 

ortam güçlendirmesine yönelik kapasite güçlendirme, 
(iv) Üç puan düzeyinde orman politikasının geliştirilmesi, 
(v) Üç puan düzeyinde tarım politikasının geliştirilmesi, 
(vi) Sürdürülebilir arazi yönetimi, biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği bazlı 

arazi kullanımı planlamasının entegrasyonu için 1 pilot saha düzeyinde 
politika çerçevesi, 

(vii) Biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği ve sürdürülebilir arazi yönetimine 
yönelik 1 ulusal izleme programı.  
 

Ekim 2015 İtibariyle yapılan çalışmalar 

- Proje öngörüldüğü şekilde; Proje Yönlendirme Komitesi, Ulusal Proje 
Koordinatörünün görevlendirilmesi, Ulusal Proje Uygulama Birimi, Proje 
Müdürü, Arazi Ofisi gibi proje yönetimine ilişkin kurumsal ve yönetim 
yapıları tamamlandı veya kurulma çalışmalarına devam ediliyor, 

- Konya’da 25-26 Ağustos 2015 tarihlerinde, ilgili kurum ve kuruluşlarının 
merkez ve Konya-Karaman’daki yerel birim temsilcilerinden oluşan 
yaklaşık 100 katılımcının iştiraki ile bir Açılış Çalıştayı gerçekleştirildi, 

‐ Proje uygulamalarına dair yönetim konularıyla ilgili olarak bir Özel Görev 
Toplantısı (Task Force Meeting) FAO Ankara ofisinde düzenlendi, 

‐ Proje İş Planı revize edildi ve mevcut durum, ilgili kurumların merkez ve 
Konya ve Karaman illerindeki hazırlık durumları ile önerileri dikkate 
alınarak güncellendi, 

‐ Eş-Finansman kuruluşlarının kendi programları çerçevesinde ve proje 
kapsamındaki faaliyetlerden bazıları proje uygulama sahalarında uygulandı 
ve/veya uygulanması devam etmektedir, 
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‐ Proje ortak ve paydaşlarının sorumluluk ve görevlerinin açıklanması, 
somutlaştırılması maksadıyla bir dizi toplantılar yapıldı ve ayrıca, projenin 
tanıtımı ile ilgili olarak muhtelif yer etkinliklerde sunumlar yapıldı, 
doküman dağıtıldı. 
 

Geleceğin Tarımı Paneli: Konya Havzası’nda arazi bozulumu ve iklim 
değişikliği ile mücadele amaçlı örnek korumalı tarım uygulamaları 

 Etkinlik Programı: 

 

GELECEĞİN TARIMI PANELİ 
Konya Havzasnda Arazi Bozulumu ve İklim Değişikliği ile Mücadele Amaçl  

Örnek Korumal Tarm Uygulamalar 
 

Tarih: 22 Ekim 2015, Perşembe  

Saat: 14:00 ‐ 16:00� 

Yer: Türkiye Salonu, 3. Kat  

Moderatör: Dr. Uğur Zeydanl, Doğa Koruma Merkezi  

Konuşmaclar (1 saat):  

• Korumal Tarm ve İklim Değişikliği ile Mücadele Sheikh Ahaduzzaman, FAO 
Türkiye � 

• Türkiye’de Korumal Tarm Yaklaşmnn Gelişimi Dr. Erhan Akça, Adyaman 
Universitesi � 

• Üç Rio Sözleşmesinin Ortak Paydasnda Geleceğin Tarm Projesi Melike Kuş, 
Doğa Koruma Merkezi � 

• Konya Havzasnn Geleceği: Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarm 
Uygulamalar Projesi�Mevlüt Düzgün, FAO Türkiye � 

• Türkiye’de özel sektörün SAY deneyimi ve deneyimlerin bölgesel ölçekte 
yaygnlaştrlmas �Erdal Kiraz, Hayata Art Vakf � 

• Kalknma ve Korumann Kesişim Alannda Yerel Paydaşlarn Konumu, Krsaldaki 
Uygulamalarn Sosyal Boyutu�Mehmet Ali Çalşkan, Yaşama Dair Vakf � 

• Tartşma (30 dakika): Korumal Tarm uygulamalar Türkiye’de ve Dünyada Üç 
Rio Sözleşmesine ortak bir uygulama ve kazanç alan sunabilir mi? � 

445 
 

2013 yılı itibarıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Coca-Cola Hayata 
Artı Vakfı ortaklığında ve Doğa Koruma Merkezi yürütücülüğünde başlayan 
Geleceğin Tarımı projesi çatısı altında Türkiye’de iklim değişikliği ve tarımın 
geleceğini inceleyen bir panel düzenlendi. Korumalı Tarım uygulamalarının arazi 
bozulumu, iklim değişikliği ile mücadele ve biyolojik çeşitliliğe olan etkisinin 
yanı sıra topluma ve ekonomiye olan katkılarının da konuşulduğu panelde farklı 
sektörlerin bakış açısı oldukça geniş bir katılımcı kitlesi tarafından izlendi.  

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nü temsilen açılış konuşmasını yapan Bekir 
Engürülü, değişen dünyayı çiftçiye anlatma konusunda bu tür projelerin çok 
değerli olduğundan ve bu farkındalığı yaratmak için özel sektörün bir sivil toplum 
kuruluşu ile bir araya gelerek sahada çiftçilerle birlikte çalışmasının çok olumlu 
karşılandığından bahsetti. 

Projeyi başından beri destekleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nü 
temsilen panele katılan Sheikh Ahaduzzaman korumalı tarımın dünyada nasıl ve 
ne sebepten ortaya çıktığını, en çok hangi ülkeler tarafından benimsendiğini ve 
iklim değişikliği ile mücadelede ne gibi etkileri olduğunu anlattı. 

Türkiye’de benimsenen tarımsal yöntemler ve toprağın korunması üzerine 
yıllardır çalışmalarını sürdürmekte olan Doç. Dr. Erhan Akça ise konuşmasında 
geleceğin tarımı için geçmişten esinlenmek gerektiğini vurguladı. Akça’ya göre 
çiftçinin yaptığı uygulamaların ekonomik boyutunun yanı sıra çevresel etkilerinin 
de anlatabilmek için birebir iletişim kurmak, çiftçinin motivasyonunu anlamak 
ve buna karşılık ikna edici argümanlar geliştirerek toprağı yeniden 
sahiplenmelerini sağlamak gerekiyor. 

Proje yürütücüsü ve Doğa Koruma Merkezi temsilcisi Melike Kuş ise, Geleceğin 
Tarımı projesi kapsamında yapılan uygulamaların 3 Rio Sözleşmesi (Biyolojik 
Çeşitlilik, Çölleşme ile Mücadele ve İklim Değişikliği ile Mücadele) kapsamında 
katkıda bulunduğu başlıklara dikkat çekti. Buna göre, projenin öncelikli çalışma 
alanları olan doğrudan ekim ve rüzgar perdesi uygulamaları ile tarımsal 
ekosistem hizmetlerinin haritalanması çalışmaları sürdürülebilir kalkınma 
hedefinde doğru kurgulanmış ve geliştirilmeye açık bir model ortaya sunmakta 
ve bu durum yeni projeler ve finans kaynaklarıyla da desteklenmektedir. 

Konya Havzası’nda yapılan çalışmaları destekleyici ve mevcut iklim dostu tarım 
uygulamalarını ulusal boyuta çıkacarak boyutta bir proje olan Küresel Çevre 
Fonu destekli Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi’nin 
yürütücüsü Mevlüt Düzgün ise yaptığı sunumda projenin üç bileşeni olan (1) 
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Bozulmuş orman ve meraların rehabilitasyonu, (2) İklim dostu tarım ve (3) 
Sürdürülebilir arazi yönetimi için kolaylaştırıcı ortamın güçlendirilmesine dair 
planlanan etkinlikler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Havzada belirlenen 4 
pilot alanda gerçekleştirilecek proje ile Geleceğin Tarımı ile başlayan bazı 
uygulamaların da devamlılığı sağlanmış olacak. 

İş dünyasının çevre ve sürdürülebilirlik konulara bakış açsını temsilen panele 
katılan Coca-Cola Hayata Artı Vakfı temsilcisi Erdal Kiraz ise konuşmasında, 
üretimde kullanılan doğal kaynakların bir şekilde doğaya geri kazandırılmasının 
ne derece önemli olduğundan bahsetti. Özel sektörün bu gibi projelere dinamizm 
ve teknik uzmanlıklarından kattığına değinen Kiraz, yapılan çalışmaların doğru 
yere ulaştığından emin olmak için iletişim konusuna özel önem vermek 
gerektiğini de vurguladı. Özellikle uluslararası şirketlerin bu gibi faaliyetlerinin 
etki alanının oldukça geniş olduğunu ve özellikle gıda sektöründe sürdürülebilir 
tarımın büyük şirketlerin ortaya koyacağı standartlarla etkin hale gelebileceğini 
hatırlattı. 

Son olarak bu tür projelerin ve işbirliklerinin işlevselliği hakkında deneyimlerini 
aktaran ve sosyal boyuttaki başarılı araştırmaları ile tanınan Yaşama Dair Vakıf 
temsilcisi Mehmet Ali Çalışkan, karar vericilerin ve uygulayıcıların toplumda 
yarattığı etkiye dair ilgi çekici bulgularını katılımcılar ile paylaştı. Yapılan 
araştırmalara göre bir projenin başarıya ulaşması için, hedef kitlenin proje 
tasarımına katkıda bulunması ve yerelin tecrübesinin doğru değerlendirilmesi 
büyük önem taşıyor. Hem kamu kuruluşları, hem özel sektör hem de sivil toplum 
kuruluşlarının halkın sürece etkin katılımı ve ortak bir payda oluşturulması için 
çaba sarf etmesi gerekiyor.  

Programın tartışma bölümünde ise izleyiciler tarafından projenin işleyişine 
yönelik çeşitli sorular yöneltildi. Buna göre en çok merak edilen konulardan biri 
çiftçilerin projeye dahil edilmek üzere nasıl ikna edildiği ve kalıcılığının nasıl 
sağlanacağı oldu. Soruyu cevaplayan proje koordinatörü Melike Kuş, tüm süreç 
boyunca çiftçilerle iletişimin onların ihtiyaçları üzerinden kurulduğunu anlattı. 
Proje kapsamında benimsenen gerek doğrudan ekim gerekse rüzgar perdesi gibi 
uygulamaların ekonomik faydalarını açıkça anlatmanın ikna edici olduğunu, 
hasat döneminde ise elde edilen sonuçlar ile çiftçilerin projeyi benimsemesini 
sağladıklarını iletti. Mehmet Ali Çalışkan da söz alarak, bu tür durumlarda en 
doğru yaklaşımın projeyi “öğretmek” iddiasıyla değil, “denemek ve sonuçları 
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birlikte görmek” şeklinde tanıtmak ve böylelikle çiftçinin aldığı riski paylaşmak 
olduğunu belirtti. 

Merak edilen bir diğer konu ise projenin işleyiş modeli oldu. Kamunun yerelde 
sahip olduğu uygulama gücü, özel sektörün iletişim imkanları, üniversite ve 
enstitülerin ar-ge kapasitesi ve sivil toplum kuruluşlarının hem uzmanlıkları hem 
de koordinasyon kapasiteleri ile bu tür büyük ve güçlü projelerin mümkün 
olduğunun bu çalışma ile kanıtlanmış olduğu belirtildi ve bu tür işbirliklerinin 
önemine dikkat çekildi. 
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Küresel Ormancılık Envanteri Projesi Kapsamında Sorgun 
Havzasının Değerlendirilmesi 
Ayhan ATEŞOĞLU1, T. Berk ARIKAN2, Saffet YILDIZ2, 1Yrd. Doç. Dr., Bartn 
Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 74100, Bartn, 
aatesoglu@yahoo.com, 2Orman Müh., Bartn Üniversitesi, Orman Mühendisliği 
Bölümü, 74100, Bartn 
 
Bu çalışma: 2014 yılında, Italya/Roma’da gerçekleştirilen Ormancılık Komitesi 
(COFO) toplantısı ve 2015 Haziran ayında Kurak Alanların İzlenmesi haftasında 
gerçekleştirilen toplantılar sonucunda başta orman alanları olmak üzere tarım 
alanları, çalılık alanlar, mera alanları ve diğer alanların değerlendirilerek kurak 
alanların durum tespitinin yapılması amacı ile başlatılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı; Sorgun Havzası Bölgesi için rastgele seçilmiş noktalardaki 
mevcut durum ve değişimin gözlenmesi, arazi kullanımları ve değişimlerinin 
tespit edilmesi, mevcut eğilim ve vejetasyon sürecinin takip altına alınması ve 
gerekli istatistiki sonuçlarla birlikte yarı kurak alanda kalan Sorgun havzasının 
geneli için rakamsal verileri ortaya koymaktadır. Bu kapsamda Akdeniz 
Bölgesinde bulunun Sorgun Havzası (~45000) ha üzerinde 500 metre aralıkla 
oluşturulan 1800 adet deneme noktası belirlenmiştir. 

Her bir deneme alanının görsel sınıflama, obje tanımlama ve değerlendirilmesi 
için Google teknolojisinden yararlanılmıştır. Sistematik seçilmiş noktaların 
seçilmesi ve analist tarafından değerlendirilmesi için Google tabanlı çalışan 
Collect Earth programından yararlanılmıştır. Collect Earth programı, yüksek 
çözünürlüklü (~1 m) görüntü verisi içeren; Google Earth Pro, Google Earth 
Engine, Here Maps, Bing Maps ve farklı zaman periyotlarında uydu verilerinden 
elde edilen yansıtım değerlerinin grafik verisi olarak gösterildiği Google Earth 
Engine Playground pencerelerini barındıran bir yazılımdır. Tüm noktalar ilgili 
yazılım kullanılarak değerlendirildikten sonra tüm verilerin Google Earth 
Fusion Tables (veri işleme programı) ve SAIKU(veri analiz programı) aracılığı 
ile analizleri yapılmıştır. 

Yapılan değerlendirme sonucunda tüm havza için Orman alanları %39,9 (18071 
ha), otlak alanlar %49,3 (22262 ha) tarım alanları %6,5 (2935 ha) çalı formları 
%1 (451 ha), şehir yapıları %0,4 (180 ha) ve diğer alanlar %2,8 (1264 ha) olarak 
belirlenmiştir (Şekil 1). 
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Küresel Ormancılık Envanteri Projesi Kapsamında Sorgun 
Havzasının Değerlendirilmesi 
Ayhan ATEŞOĞLU1, T. Berk ARIKAN2, Saffet YILDIZ2, 1Yrd. Doç. Dr., Bartn 
Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 74100, Bartn, 
aatesoglu@yahoo.com, 2Orman Müh., Bartn Üniversitesi, Orman Mühendisliği 
Bölümü, 74100, Bartn 
 
Bu çalışma: 2014 yılında, Italya/Roma’da gerçekleştirilen Ormancılık Komitesi 
(COFO) toplantısı ve 2015 Haziran ayında Kurak Alanların İzlenmesi haftasında 
gerçekleştirilen toplantılar sonucunda başta orman alanları olmak üzere tarım 
alanları, çalılık alanlar, mera alanları ve diğer alanların değerlendirilerek kurak 
alanların durum tespitinin yapılması amacı ile başlatılmıştır. 
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Engine, Here Maps, Bing Maps ve farklı zaman periyotlarında uydu verilerinden 
elde edilen yansıtım değerlerinin grafik verisi olarak gösterildiği Google Earth 
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Fusion Tables (veri işleme programı) ve SAIKU(veri analiz programı) aracılığı 
ile analizleri yapılmıştır. 

Yapılan değerlendirme sonucunda tüm havza için Orman alanları %39,9 (18071 
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belirlenmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) arazi 
sınıflandırma sonuçları 

Havza içerisinde görülen Çölleşme – Yeşillenme Eğilimi %4,4 (1986 ha) oranda 
yeşillenme eğilimi izlerken, çölleşme eğilimi %0,1 olarak görülmektedir. Yapılan 
ağaçlandırma çalışmaları bu oranın artmasındaki tek etkendir. Yeşillenme 
eğilimine ait yaklaşık 2000 hektarlık alanın %9,8 (1771 ha) lık kısmı FAO-FRA 
“orman alanı” sınıfı içerisinde yer almaktadır (Şekil 2).  

Yeşillenme eğilimi gösteren alanların topografik özelliklere göre dağılımı 
incelendiğinde ağaçlandırma çalışmalarının 1600-1900 metre yükseklikte kalan 
alanlarda gerçekleştiği görülmektedir. Eğim olarak en fazla ağaçlandırma 
çalışması orta ve az eğimli alanlarda yapıldığı tespit edilmiştir. Bakı olarak en 
fazla ağaçlandırma yapılan alanlar % 68 ile güneyli bakılarda gerçekleşmektedir 
(Tablo 1). 
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Tablo 1. Çalışma alanı içerisindeki Yeşillenme Eğilim Alanlarının topografik 
özelliklere göre dağılımı  

Yükseklik 
(M) 

Alan 
Dağılımı 

Eğim (°) Alan 
Dağılımı 

Bakı Alan 
Dağılımı 

700-1000 %5 
(100 ha) 

0-2 (düz) %20  
(397 ha) 

Kuzey %1 
(20 ha) 

1000-1300 - 2-6 (az eğimli) %32 
(635 ha) 

Kuzeydoğu %5 
(99 ha) 

1300-1600 %10 
(198 ha) 

6-25 (orta 
eğimli) 

%48 
(952 ha) 

Kuzeybatı %10 
(198 ha) 

1600-1900 %84  
(1668 ha) 

25-45(yük. 
eğim) 

- Güney %21 
(417 ha) 

1900< %1 
(20 ha) 

45< (sarp) - Güneydoğu %21 
(417 ha) 

    Güneybatı %16 
(317 ha) 

    Doğu %12 
(238 ha) 

    Batı %14  
(278 ha) 

 

Sonuç olarak, yarı kurak alanda bulunan Sorgun Havzası son 15 yılık (2004-
2015) değişim eğilimi %4,4 (1986 ha) oranda “Yeşillenme” yönündedir. 
Yeşillenme eğilimin en önemli faktörü olarak bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları 
tespit edilmiştir.  

Havza örneğinde yapılan bu çalışma ile Collect Earth yazılımı kullanarak, 
Türkiye için muhtemel kurak – yarı kurak alanlara yönelik senaryo ve rakamsal 
sonuçların elde edilebilmesi, mevcut durumun gözlenmesi açısından oldukça 
yararlıdır. Bu amaçla ülkemiz açısından çalışmada kullanılan yöntemsel 
yaklaşımın kurulması ve periyodik olarak uzman analistlerce yapılması oldukça 
faydalı olacaktır. 
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Tablo 1. Çalışma alanı içerisindeki Yeşillenme Eğilim Alanlarının topografik 
özelliklere göre dağılımı  

Yükseklik 
(M) 

Alan 
Dağılımı 

Eğim (°) Alan 
Dağılımı 

Bakı Alan 
Dağılımı 

700-1000 %5 
(100 ha) 

0-2 (düz) %20  
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Kuzey %1 
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Kuzeydoğu %5 
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1300-1600 %10 
(198 ha) 

6-25 (orta 
eğimli) 

%48 
(952 ha) 

Kuzeybatı %10 
(198 ha) 

1600-1900 %84  
(1668 ha) 

25-45(yük. 
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- Güney %21 
(417 ha) 

1900< %1 
(20 ha) 

45< (sarp) - Güneydoğu %21 
(417 ha) 

    Güneybatı %16 
(317 ha) 

    Doğu %12 
(238 ha) 

    Batı %14  
(278 ha) 

 

Sonuç olarak, yarı kurak alanda bulunan Sorgun Havzası son 15 yılık (2004-
2015) değişim eğilimi %4,4 (1986 ha) oranda “Yeşillenme” yönündedir. 
Yeşillenme eğilimin en önemli faktörü olarak bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları 
tespit edilmiştir.  

Havza örneğinde yapılan bu çalışma ile Collect Earth yazılımı kullanarak, 
Türkiye için muhtemel kurak – yarı kurak alanlara yönelik senaryo ve rakamsal 
sonuçların elde edilebilmesi, mevcut durumun gözlenmesi açısından oldukça 
yararlıdır. Bu amaçla ülkemiz açısından çalışmada kullanılan yöntemsel 
yaklaşımın kurulması ve periyodik olarak uzman analistlerce yapılması oldukça 
faydalı olacaktır. 
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Entegre Havza Rehabilitasyonu Yaklaşımı ve Anadolu 
Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi Örneği 
Bayram HOPUR, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Ankara, 
bhopur@ormansu.gov.tr) 
 
ÖZET 

Su havzalarının en önemli sorunlarının başında erozyon gelmektedir. Orman 
alanlarının %54’ü, tarım alanlarının %59’u ve meraların %64’ünde orta ve 
şiddetli erozyon mevcuttur. Su toplama bölgesindeki bozulan doğal dengenin 
yeniden tesis edilmesi ancak erozyon kontrolü önlemlerinin alınması ile 
mümkündür. Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi (ASHRP) ile 
mikrohavzalarda yapılan çalışmalarla, ekolojinin temel esasları dikkate alınarak, 
doğal kaynakların, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını 
sağlayacak şekilde sürdürülebilir kullanım planlanmış, geliştirilmiş ve 
yönetilmiştir. 
 

 
Harita: Türkiyedeki önemli havza rehabilitasyon projeleri  
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ASHRP’nin amacı Karadeniz’e sularını boşaltan Kızılırmak ve Yeşilırmak 
nehirlerinin taşıdığı kirleticilerin kontrol altına alınması için 28 mikrohavzada; 
doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve yönetimi, gelir getirici 
faaliyetler, rehabilitasyonu ve yönetimi faaliyetlerinin entegrasyonu, insan 
kaynaklarının geliştirilmesi ve bu faaliyetlerin yaygınlaştırılarak 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. ASHRP’nin sosyo-ekonomik etkilerinin 
belirlenmesi üzerine yürütülen araştırma sonuçlarına göre; ASHRP etkisi ile 
Kızık Göleti Mikrohavzasında Büyük Baş Hayvan varlığının Proje 
uygulanmayan köylere oranla % 12,1 oranında net artış tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: entegre havza rehabilitasyonu, havza yönetimi, 
ASHRP 
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Orta Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Havzaların Sürdürülebilir 
Yönetimi İçin Kapasite Geliştirme Projesi  
Muzaffer DOĞRU, Mevlüt Düzgün, İbrahim Yamaç, ÇEM, FAO 
 
Orta Asta ve Kafkaslardaki Dağlık Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi için 
Kapasite Geliştirme Projesi-GCP/SEC/002/TUR, Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) ile Türkiye tarafından yürütülen Ortaklık Programı 
tarafından finanse edilmiştir. Proje Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü Orta Asya Alt Bölge Ofisinin ortaklığında gerçekleştirilmiştir. 2013-2015 
yılları arasında uygulanan projenin uygulama ülkeleri ise Azerbaycan, 
Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye’dir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projenin ana amacı; proje ülkelerinde rehabilite edilmiş ve sürdürülebilir 
yönetilen dağlık havzaların aşağı ve yukarı bölgelerinde sosyal, çevresel ve 
ekonomik faydaların arttırılması; su ve biyoçeşitlilik kaynaklarının bozulumunun 
ve kaybının azaltılmasıdır. 
 
Proje kapsamında “Katılımcı-Entegre Havza Yönetimi ve Rehabilitasyonu” 
konulu ilk çalıştay proje ortakları tarafından 5-9 Kasım 2012 tarihleri arasında 
Antalya’da düzenlenmiştir. Çalıştayın amaçları arasında, FAO’nun havza 
yönetimi projeleri ve programlarındaki yeni yaklaşımı temel alınarak katılımcı-
entegre havza yönetimi ve rehabilitasyonu anlayışının geliştirilmesi ile proje iş 
planının tartışılması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi yer almaktadır. 
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Proje kapsamında “Entegre Katılımcı Havza Yönetimi: Planlama, 
Rehabilitasyon ve Gelir Elde Etme” başlıklı ikinci çalıştay, proje ortakları 
tarafından 27 Mayıs- 02 Haziran 2013 tarihleri arasında Mersin-Kahramanmaraş 
illerinde düzenlenmiştir. Çalıştayın ana amaçları arasında, proje ortakları 
arasında havza yönetim anlayışının değerlendirilmesi, gerekli yerlerde 
uyumlaştırılması ve havza yönetim deneyimlerinin toplanması için bir 
platformun kurulması yer almıştır. Bunun yanı sıra, entegre-katılımcı mikro 
havzaların planlanması ve rehabilitasyonu; kurumsal kalkınma, bakanlıklar arası 
işbirliğinin geliştirilmesi, gelir sağlayıcı ve gelir artırıcı faaliyetler konularında 
kapasitenin arttırılması hedeflenmiştir. 

 Proje kapsamındaki üçüncü çalıştay “Fidanlık, Tohum ve Kurak Alan 
Ağaçlandırma Teknikleri” başlığı altında 7-13 Nisan 2014 tarihleri arasında 
İstanbul ve Eskişehir kentlerinde düzenlenmiştir. Bu çalıştayın ana amacı, kurak 
alanlarda ağaçlandırma teknikleri, fidan/tohum üretimi ve fidanlık konularında 
kazanılan deneyimlerin ve bilgilerin paylaşılması ve bu konularda farkındalığın 
oluşturulmasıdır. Diğer amaçlar ise proje iş planı doğrultusunda yapılacak 
adımların tartışılması, ulusal proje koordinatörleri ve FAO uzmanları arasında 
iletişimin ve işbirliğinin artırılmasıdır. 
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 Kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, projenin en önemli çıktılarından 
biri de, proje ülkesi olan Kırgızistan’ın Cholok Kaiyndy mikro havzası için 
hazırlanan entegre mikro havza planıdır. 
 
 Mikro havza planının amacını, projedeki bölge ülkeleri dahil olmak üzere 
diğer ülkelerde kazanılan uluslararası bilgi ve deneyimlere dayanarak, katılımcı 
anlayışla, entegre havza rehabilitasyonu ve yönetim yaklaşımının planlama ve 
uygulama metodolojilerinin yararlarının ve avantajlarının ortaya konulması 
oluşturmaktadır. 
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 Projenin diğer önemli bir çıktısı da Türk deneyimlerine dayanılarak hazırlanan 
havza yönetiminde doğal kaynakların rehabilitasyonu için teknik rehberidir. Bu 
minvalde Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 
Müdürlüğü (ÇEM) uzmanları, Azerbaycan, Tacikistan, Kırgızistan ve 
Özbekistan’ın ulusal danışmanları ve FAO uzmanlarının katkılarıyla yürütülen 
ortak bir çalışma sonucunda “Dağlık Havzalarda Doğal Kaynakların 
Rehabilitasyon Çalışmaları İçin Teknik Rehber” hazırlanmıştır. 
 
  Teknik rehber proje ülkelerinde veya benzeri şartları taşıyan diğer bölgelerde 
yukarı/dağlık havza bölgelerinde geçim şartlarının geliştirilmesi, doğal 
kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve rehabilitasyonu için  planların ve 
projelerin uygulanmasına dahil olan uygulayıcılara ve uzmanlara fayda 
sağlamayı amaçlamıştır. Bunun yanı sıra  benzeri dağlık havza kalkınma 
programları ve projelerinde politik taahhütlerin güçlendirilmesi ve farkındalığın  
arttırılması konularında teknik rehberin katkı sağlaması beklenmektedir. 
 
 Ayrıca “Havza kalkınmasında mikro havza düzeyinde katılımcı 
planlama” konusunda proje ekibi ve FAO uzmanlarının ortak çalışması sonucu 
bir broşür hazırlanmıştır. Broşür özellikle havza yönetimi ve rehabilitasyonu ile 
ilgili tanımları, kısa bilgileri, doğal kaynakların bozulma muhtevasını, çok amaçlı 
ve sektörler arası yaklaşımları ve havza yönetimi ve rehabilitasyon 
çalışmalarında paydaşların rolünü içermektedir. 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kirsal Hizmetler 
Kırsal Hizmetler ve 
Jeotermal Kaynaklar 
Dairesi Başkanlığı 
olarak Şubat 
2014’ten itibaren 
hizmet vermekteyiz. 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Mücavir 
alan sınırlarının 
genişlemesi ile 
kapanan il özel 

idarelerinin hizmet vermiş olduğu Kırsal ilçelerimizin gelişmesi, kalkınması ve 
en önemlisi sürdürülebilir bir gelişme göstermesi için çalışmaktayız. 

Çiftçinin iş imkanlarının artırılması ve iş alanlarının genişletilmesi ile kırdan 
kente kentten kıra gelir akımının ve devamlılığının sağlanması ile kalkınmanın 
sürdürülmesi için çeşitli projeler hazırlayıp hayata geçirmeye çalışmaktayız.  Bu 
çalışmalar içerisinde doğrudan ve dolaylı olarak erozyon ve çölleşmeyle 
mücadele kapsamında da projeler yürütmekteyiz.
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Ankara İli kırsal ilçelerimizde tarım ve mera alanlarının ağaçlandırılması, 
kullanılmayan arazilerin kullandırılması, eğimli arazilere ekim yapılmasının 
teşvik edilmesi ve bu bağlamda erozyonun önlenmesi amacıyla sebze ve meyve 
ekimlerinin arttırılması sağlanarak çölleşme ve erozyonla mücadeleye 
katkılarımız bulunmaktadır. 

Ankara kırsalında bulunan çiftçilere yaptığımız yem bitkileri tohumluğu desteği 
ile çiftçi faaliyetlerine destek olmakla beraber çayır ve meralar üzerindeki aşırı 
otlatma baskısının hafifletilmesi, nadas alanlarının daraltılması da amaçlanmıştır. 
Kırsal hizmetler olarak kırsal kesimin kalkınmasına destek veren projelerimizde 
çiftçilerimizin ekonomik durumlarının gelişmesini gözetirken kullanılmayan  

 
toprakların kullandırılması için de teşvikler yapılmaktadır.  Meyve fidanı desteği 
projesi ile kullanılmayan meyilli arazilerin kullanımının artırılması ile erozyon 
kontrolünün sağlanması amaçlanmaktadır
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Yem bitkisi desteği projesi  

Köy yoları ağaçlandırma projesi 
kapsamında arıcılığın yoğun olduğu 
bölgelerde belirlenen köy yollarına 
belli miktarlarda belli yoğunluklarda 
dikilecek olan ağaçların birçok 
faydasını sıralayabiliriz. Dikilen 
ağaçların çevreyi güzelleştirmesinin 
yanı sıra, bölgedeki oksijen ve yağış 
miktarını artırması aynı zamanda da 
erozyonu önlemesi en önemli 
faydalarıdır. Aynı zamanda yerleşim 

yerlerine gidecek olan gürültü kirliliğini de önlemesi gibi bir fonksiyon da 
üstlenmektedir. 

Kırsal alan toprak kullanımı artırma ve doğru kullanmaya teşvik etme projeleri 
kapsamında, çiftçinin imkanları dahilinde bulunmayan son teknoloji makineleri 
tanımalarını ve doğru kullanmalarını aynı zamanda tüm çiftçinin bu tür 
imkanlardan yararlanmasını sağlamak amacıyla tarımda makineleşme destekleri 
vermekteyiz. 
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27. İklim Değişikliği ve Karbon    
 Yönetimi Çalıştayı
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1. Ulusal Karbon Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 
Tarım, Orman ve Diğer Arazi Kullanımlarında (TODAK) Karbon Yönetimini ele 
almaya yönelik düzenlenen 1. Ulusal Karbon Çalıştayı, Çölleşmeyle Mücadele 
Taraflar Toplantısı (COP12) ile parallel olarak 23 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da 
gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştaya katılım beklenenin üzerinde gerçekleşmiştir. Katılım sağlayan grubun 
genişletilerek her yıl yeni toplantılarda biraraya gelmesi görüşü benimsenmiştir. 
Nisan 2016'da düzenelenecek 3. İstanbul Karbon Zirvesi bu bakımdan iyi bir 
fırsat olarak görülmektedir. 

TODAK sektöründe küresel salımların %25 i gerçekleştiğinden yüksek bir 
azaltım potansiyeli söz konusudur. Bu durum BMİDÇS'ye (Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) taraf ülkelerce de bilindiğinden Aralık 
ayında Paris de imzalanması beklenen Yeni İklim Anlaşmasında Ormancılık, 
Tarım ve Arazi Kullanımı konularında birçok karar alınması gündeme gelmiş ve 
gelecektir. Bu bakımdan BMİDÇS COP21 Paris konferansı müzakere 
sürecinin aktif biçimde izlenmesi büyük önem arzetmektedir. 

Düzenlenen çalıştayda öne çıkan konular ve sonuçlar aşağıda sıralanmıştır; 

 Ülkemizi önümüzdeki on yıllar içerisinde aşırı kurak ve aşırı yağışlı 
dönemler beklemektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sel-taşkın 
ve kuraklık zararlarının önümüzdeki yıllarda artış göstermesi 
beklenmektedir. IPCC (Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli) AR5 
raporunda bu konuda çok açık ifadeler yer almaktadır. Çalıştayda da ülkemiz 
için olası iklim değişikliği senaryoları net biçimde ortaya konulmuştur. 

 Ekosistemler değişen iklim koşulları nedeniyle risk altındadır. İklim 
değişikliğine uyum konusu, azaltım ile yakından ilişkili olup projelerde her 
ikisini de kapsayacak uygulamalara ağırlık verilmesi yerinde olur. Zira uyum 
konusu ülkemiz açısından kritik öneme ve değere sahiptir. Çalıştayda 
sunulan uyum konulu projelerin ve benzerlerinin geliştirilmesi ve ülke 
sathında yaygınlaştırılması önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek kuraklık 
riskini azaltmada büyük rol oynayacaktır. 

 TODAK sektöründe, özellikle ormancılıkta, mevzuat ve teknik kapasite 
karbon tutumuna yönelik proje geliştirme potansiyelini çok düşük seviylere 
indirmektedir. Projeler genellikle demonstrasyon seviyesinde kalmaktadır. 
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Bunun aşılması için bazı yasal adımlar atılması gerekmektedir. Fakat bu yasal 
adımlar mevcut ormanların özelleştirilmesi yönünde olmamalıdır. Öte 
yandan ülkemizde karbon ticareti konusunda piyasa mekanizmalarının 
geliştirilmesi de üzerinde durulması gereken önemli bir konu olarak 
Çalıştayda vurgulanmıştır. 
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