9 Milyon EURO`luk

Türkiye yürütücülüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından
gerçekleştirilen 9 Milyon Euro bütçesi bulunan "Çölleşmeye Karşı Küresel Bir
Girişim" projesi başarı ile devam ediyor.
Türkiye yürütücülüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 9 Milyon
Euro bütçesi bulunan "Çölleşmeye Karşı Küresel Bir Girişim" projesi başarı ile devam ediyor.
Beş yıl sürecek proje geçtiğimiz yıl şubat ayında başlamıştı. 9 Milyon Euro bütçeli proje
Türkiye`de Eskişehir-Keskin Havzası ve Konya-Karapınar olmak üzere 2 alanda yürütülüyor.
Projenin ilk yılında Keskin köyü bölgesinin çölleşmeye karşı duyarlılığı ve bölge halkının
sosyo-ekonomik yapısının belirlendiği çalışmalardan sonra, projenin ana felsefesi olan `yöre
halkı ile işbirliği` çerçevesinde ilk paydaş toplantısı geçtiğimiz günlerde Eskişehir`de yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi`nde düzenlenen
toplantının ilk iki günü yöre çiftçilerinden seçilen 12 `lider çiftçi` ile tartışmalara ve eğitimlere
ayrıldı.
Son gün ise çölleşmeyle ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin ve
lider çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi. DESIRE projesi Türkiye sorumlusu Doç. Dr. Faruk
Ocakoğlu (ESOGÜ Jeoloji Müh. Bölümü) ile proje uzmanları Yrd. Doç. Dr. İnci Tolay
(ESOGÜ Ziraat Fakültesi), Jeo. Yük. Müh. Mutlu Gürler (Doğa ve Çevre Derneği) ile Jeoloji
Yük. Müh. Sanem Açıkalın (ESOGÜ Jeoloji Müh. Bölümü) toplantıda hazır bulunarak,
çiftçilerle projeyi görüştüler.
ÇÖLLEŞME TARTIŞILDI
Toplantının ilk ayağında çiftçiler ile çölleşme, erozyon ve arazi bozulması kavramları tartışıldı,
katılımcı öğrenme teknikleri ile bu konulardaki farkındalık arttırıldı ve çiftçilerin sorunları
masaya yatırıldı. Bunlara ek olarak alanda gözlenen arazi bozulmalarının nedenleri ve önleme,
iyileştirme yöntemleri de tartışıldı. Tartışmalar sonucunda bölge halkının başta gelen
sorunlarının su ve rüzgâr ile toprak erozyonu, meralardaki bitki örtüsünün azalması, pazar
istikrarsızlığı ve şehirleşme baskısı olduğu anlaşıldı.
Karşılıklı görüşmeler ve bilgilenmeler sonucunda çözüm için hangi önlemlerin uygulanabilir

olduğuna karar verildi.
KAMU KURULUŞLARI İLGİ GÖSTERDİ
Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile yapılan 3. gün toplantısı ise yoğun bir
katılım ile gerçekleştirildi. Başta Vali Yardımcısı Nurettin Yücel olmak üzere, ESOGÜ Ziraat
Fakültesi, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü . Müdürlüğü , İl Çevre ve Orman Müdürlüğü,
DSİ 3. Bölge. Müdürlüğü, Ziraat Odası, Tarım-Kredi Kooperatifi., Toprak ve Su Kaynakları
Araş. Enstitüsü . ve TEMA gibi bir çok kurumdan yönetici ve temsilciler toplantıya katıldı.
Genel olarak hem sorunların, hem de uygulanabilir önlemlerinin tartışıldığı toplantıda seçilmiş
çiftçiler sorunlarını dile getirdi; ilgili kurum uzmanları sorunların çözümünde yapabilecekleri
katkıları belirttiler.
Verimli bir ortamda geçen tartışmalarda Eskişehir ilindeki kurumların çölleşme ile ilgili
farkındalıklarının yüksekliği ve bazı önlem planlarının bizzat içinde oldukları gözlendi. Üç ay
içinde gerçekleştirilecek 2. paydaş toplantısında bu toplantıda belirlenen koruma önlemlerinden
hangilerinin nasıl uygulanacağına karar verilecek.

