ÇÖL OLMAYACAK
3.1.2008

Karapınar'ın çöl olması AB projesiyle engellenecek.
AB tarafından desteklenen kısa adı DESİRE (Çölleşmenin Azaltılması ve Arazi
İyileştirmesi) Uluslararası Çölleşme Projesi'nin ilk toplantısı Konya'nın Karapınar
İlçesi'nde yapıldı. Yürütücülüğünü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin yaptığı projenin,
tüm dünyaya yayılmış, çölleşme sürecinden ciddi ölçüde etkilenen 16 çölleşme sıcak
noktasında paralel olarak yürütüldüğünü belirten DESİRE Projesi Türkiye Koordinatörü
Doç.Dr. Faruk Ocakoğlu, “ Türkiye'den seçilen 2 sıcak noktadan biri olan Karapınar'da bu
proje kapsamında geçen yaz ayları boyunca bir dizi haritalama çalışması yaptık. Bölge
topraklarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirledik. Bunlara ek olarak bölgede
yaşayan çiftçilerin demografik özelliklerini, geçim koşullarını, tarımsal uygulamalarını ve
çölleşme algılarını ortaya çıkarmak üzere bazı sosyo-ekonomik anketler uyguladık. Şuan
ise, toplantı düzenleyerek çiftçileri bilgilendiriyoruz. Karapınar'ı çölleşmekten çiftçimizle
birlikte kurtaracağız” dedi.
Karapınar Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Türkiye Koordinatörü Doç. Dr.
Faruk Ocakoğlu, Doğa ve Çevre Derneği Genel Sekreteri Mutlu Gürler, Karapınar
Tarımsal Boyut Sorumlusu ve aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Zengin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Jeoloji
Yüksek Mühendisi Sanem Açıkalın katıldı. İki bölüm halinde yürütülen toplantıların
ilkinde yöreden seçilmiş çiftçiler sorunlarını anlattı. Çiftçiler sulamadan kaynaklanan
elektrik borçları, çölleşme, arazi yapılanması üzerinde yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.
Mutlu Gürler'in Moderatörlüğünü yaptığı ve bazı kadın çiftçilerin de katıldığı bu
toplantıda projenin yapılanması ve amaçları da ele alındı. Doç.Dr.Ocakoğlu,
“Toplantıda bozulmaya uğramış arazi resimleri ile aynı arazilerin iyileştirilmesini içeren
resimleri eşleştirdik. Çölleşme sürecine ilişkin algıyı geliştirmek üzere biyo-kütle ve su
çevrimlerini anlattık. Bu sorunları çiftçilerle tartışarak dile getirdik. Atış Poligonu, Apak
ve Yenice yaylaları civarındaki arazi çalışmaları ile çölleşme süreci proje heyeti ve
çiftçilerle birlikte yerinde inceleme yaptık. Bu incelemeler çalışmalarımızda bize kaynak
olacak” diye konuştu.
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Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Zengin, şunları söyledi: “Toplantının son gününde
çiftçilerin sulamadan dolayı oluşan elektrik borçları, sübvansiyonlar yerine ürün taban
fiyatlarının artırılması, kontrollü meracılığın başlatılması, tarımdaki mekanizasyonun
kadın emekçiler üzerinde yarattığı eve kapanma ve psikolojik rahatsızlıkları ele
aldık.Tartışmalar ve katılımcıların ilgisi çiftçi, kamu ve sivil örgütlerin işbirliğinin olumlu
sonuçlar vereceğini gösterdi bize.”

