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• Sibirya’nın batısında 11 bin yıldır 
donmuş halde bulunan ve yaklaşık 
Fransa ve Almanya 
büyüklüğündeki turbalıklar 
küresel ısınmanın etkisiyle son 3-
4 yıldır erimeye başladılar. Son 
40 yıl içinde bu yörede 3 o C’lik
bir sıcaklık artışı görülmüştü.

• Artık geri dönüşü olmayan bu 
erime olayının sonucunda 
atmosfere milyarlarca ton 
metan gazı dahil olacak. CO2 
gazından 20 kat daha fazla ısı
tutabilme özelli ğ i olan CH4 
gazının bu düzeyde atmosfere 
salınımı küresel ısınma hızını ve 
şiddetini bu güne kadar yapılan 
tahminler üzerinde 
arttıracaktır.



Küresel ısınmanın toprak üzerine etkisi, verimli 
toprakların verimsizleşmesi, arazi bozunumu veya 

başka bir ifade ile çölleşme olarak karşımıza 

çıkmaktadır.



• Dünyamızın geleceği için tüm insanlığın ortaklaşa mücadele 
etmesini ve tedbirler almasını zorunlu kılan çölleşme; 
toprağın verimliliğini azaltmakta, bitki örtüsünün 
bozulmasına yol açmakta, gıda üretimini azaltarak kıtlığa 
sebep olmakta, göçlere, anlaşmazlıklara ve savaşlara ortam 
hazırlamakta, iklim değişikliğine karşı arazinin dayanıklılığını
azaltmakta, ekonomik kaynakların azalmasına ve daha birçok 
olumsuzluklarla da insanlığı yüz yüze bırakmaktadır.



çölleşmenin temel nedenleri arasında insan faaliyetleri 
ve yaşanan iklim değişiklikleri birinci sırada yer 

alıyor.



Dünya üzerindeki tüm yaşamlar sera etkisi ile yakından 
ilişkilidir. Sera etkisi olmayan bir dünya, yaklaşık 33 o C’lik bir 
soğuma ile karşı karşıya kalır ki, bu da dünyamızın bir kutuptan 
diğerine buzlarla kaplanması anlamına gelmektedir. Ancak, sera 

gazlarının atmosferde aşırı bir şekilde artması da sürekli 
ısınma şeklinde dengelerin bozulması tehdidini yaratmaktadır.



• Mevsimler bazı bölgelerde daha uzun olmaya 
başlayacak, kış ve gece sıcaklıkları, yaz ve gündüz 
sıcaklıklarından daha fazla artma eğiliminde 
olacaktır.

• Isınan bir dünyada 
sıcak stresinden 
dolayı daha çok insan 
ölecek, tropik bölge 
hastalıkları serin iklim 
bölgelerine doğru 
yayılma gösterecektir.



• Isınmayla birlikte okyanus ve 
denizlerden daha fazla su 
buharlaşacak ve dünya daha 
rutubetli olacaktır. Bu da 
yağışların artmasına neden 
olacaktır. Kıtalar üzerine düşen 
yağış miktarı son yüzyıl içerisinde 
%1’lik bir artış göstermiş tir.

• Gücünü suyun 
buharlaşmasından alan 
kasırgalar muhtemelen daha 
da güçlü olacaklardır. El 
Nino kasırgası önceki yüz 
yıllık periyotla 
karşılaştırıldığında son 20-
30 yıllık süreçte daha sık, 
uzun süreli ve şiddetli 
görülmeye başlanmıştır.



Sert ve devamlı rüzgarlar, suyun topraktan daha hızlı bir 
şekilde buharlaşmasına yol açacak, bu da bazı bölgelerin 

eskisinden de daha kurak olmalarına neden olacaktır.

Küresel ısınma ve nemin artmasına paralel 
olarak gelecekte tarım ürünlerine ve 
ormanlara daha fazla böcek ve hastalık 
musallat olacaktır.



Küresel ısınmanın etkisiyle hayvanlar ve bitkiler kutuplara ve üst dağlık 
kesimlere yüksek rakımlara doğru göç edeceklerdir. Ancak, bu göç yollarını
tıkayan kentler ya da tarım arazileri ile karşılaşan ve bunları aşamayan bitki 

türlerinin nesilleri tükenecektir.



KÜRESEL ISINMANIN TÜRKĐYE ÜZERĐNDE 
OLASI ETKĐSĐ

Ülkemiz küresel ısınmanın özellikle su kaynaklarının zayıflaması, 
orman yangınları,

Kuraklık ve çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi 
olumsuz yönlerinden
etkilenecektir.



ÇÖLLEŞME
Kurak, yarı kurak ve az yağışlı alanlarda iklim 

değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil 
olmak üzere, çeşitli faktörlerden kaynaklanan 

toprak bozulmasıdır.



• Türkiye'nin çöl haritası
•
• KONYA AA
•

National Geographic dergisi ve TEMA Vakfı, Türkiye'de çölleşmeyi gösteren "çölleşme haritası" 
hazırladı. Türkiye'nin yüzde 89'u, hafif, orta, şiddetli ve çok şiddetli olmak üzere erozyon, bunun 
sonucunda da çölleşme riskiyle karşı karşıya. 

• Çok şiddetli erozyon
• Haritaya göre, Türkiye'nin yüzde 36.84'ünde çok şiddetli (koyu kırmızı ile gösteriliyor), yüzde 

23.6'sında şiddetli (kahverengi ile gösteriliyor), yüzde 23.19'unda orta şiddetli (sarı bölümler) ve 
yüzde 5.48'inde hafif şiddetli erozyon (beyaz bölümler) görülüyor.
1/2.500 000 ölçeğinde hazırlanan haritada yer alan yazıda, "açık hava erozyon müzesi" olarak 
nitelendirilen, irili ufaklı tepe ve vadilerden oluşan Nallıhan'ın bazı bölümlerinin bitki örtüsünden 
yoksun olduğu ve halen bu bölgede yoğun toprak erozyonu yaşandığı belirtiliyor.
Burdur'da tepelik ve dağlık alanları kapsayan kuru ormanların büyük ölçüde tahrip edildiği, 
bölgede toprak kaybı yaşandığı ifade ediliyor.
Konya'nın Karapınar bölgesinde kumul tepelerinin mera olarak kullanılmasının bitki örtüsünü
zayıflattığı, toprağı tutan geven, yavşan ve sığır kuyruğu gibi bitkilerin sökülmesi ve rüzgârın 
hızının 110 kilometreye çıkmasıyla kumulların hareketlendiği vurgulanıyor.
Erzincan'ın kuzeyindeki Esence dağlarında kuru ve sıcak iklimin hüküm sürdüğü, kuzey 
bölümünde toprak kaymalarının görüldüğü ifade ediliyor.

• Bitki örtüsü bitti
• Haritada Kahramanmaraş'taki Ahırdağı'nın önceleri sedir ormanı olduğuna, ancak kontrolsüz 

kesim ve düzensiz otlatma yüzünden bölgenin bitki örtüsünden yoksun kaldığına dikkat çekiliyor. 
Ahırdağı Havzası'ndan gelen sel ile çöküntü ve tortunun Menzelet Barajı ile Kahramanmaraş
Ovası'nın sulanması, içme ve sulama suyunu karşılayan Ayvalı Barajı'nı etkilediği ifade ediliyor. 



TÜRKĐYE ÇÖL HARITASI



Küresel ısınma sürecinde çölleşme tehlikesi

•

• Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 19 ülkedeki bilim adamlarınca yürütülen 
AB destekli “DESIRE” projesiyle küresel ısınma sürecinde çölleşmenin önüne 
geçilmesi amaçlanıyor.

• ESKĐŞEHĐR - Uluslararası DESIRE (Çölleşmenin Azaltılması ve Arazi Đyileştirmesi) 
Projesi Türkiye Koordinatörü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Faruk Ocakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB tarafından finanse 
edilen, 2,2 milyon avro bütçeli projeye Türkiye, ABD, Hollanda, Belçika, Đngiltere, 
Đsviçre, Đspanya, Portekiz, Đtalya, Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu 19 bilim 
adamlarının destek verdiğini kaydetti.



• Projenin küresel sorunlara karşı durduğunu ve çözümler aradığını ifade eden Doç. Dr. Ocakoğlu, 
“Projenin üçüncü genel kurulu Türkiye’de yapıldı. Daha önceki genel kurullar, Girit ve Cape 
Verde’de gerçekleştirildi” dedi.

Ocakoğlu, Türkiye’de çölleşme sürecinden en çok etkilenen iki alan belirlediklerini, bunlardan biri 
olan Konya Karapınar bölgesinde rüzgar erozyonu tehdidi bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Söz konusu yerde 1960’lı yıllarda aşırı çölleşme vardı. Yer altı sularının kullanılmasıyla 
çölleşmenin etkisi azaldı. Bu defa da yer altı sularının aşırı kullanılmasıyla coğrafyada bozulma 
meydana geldi. Suların çekilmesiyle yer çöküyor ve obruklar oluşuyor. Eskişehir Ovası’nda ise 
toprağın yağmur sularıyla taşınmasını inceliyoruz. Sorunların çözümü için çiftçilerle doğrudan 
iletişim kuruyoruz. Çiftçilerden bilgiler alıyoruz. Daha sonra çiftçiler ve bilim adamları, bu bilgiler 
doğrultusunda sorunların çözümü için çalışacak.”

AKDENĐZ ÇEVRESĐNDE CĐDDĐ MEVSĐMSEL SIKINTILAR VAR
Doç. Dr. Ocakoğlu, çölleşmenin arazi bozulması olarak adlandırılması, tarım arazilerinin 
kentleşmeye açılmasının da “çölleşme” adı altında incelenmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye’nin çölleşme oranının gün geçtikçe arttığını ifade eden Doç. Dr. Ocakoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye de çölleşme açısında çok parlak değil. Ülkemizde çölleşmenin en önemli nedeni su 
erozyonudur. Eskişehir, su erozyonunun en fazla etkilediği illerden biri. Küresel ısınmaya bağlı
olarak az yağış alıyoruz. Aynı zamanda yağışların niteliğinde de değişme yaşandı. Türkiye’de çok 
kısa süreli ve güçlü yağışlar görüyoruz. Su erozyonu aynı hızla devam ederse Konya Havzası ve 
çevresi çöl görünümüne dönecek.

Karadeniz bölgesi dışında Türkiye’nin birçok bölgesi çölleşme sürecinin tehdidi altında. Türkiye, 
küresel ısınmadan kaynaklı çölleşme sürecinden en çok etkilenecek ülkelerden biri. Orta 
Anadolu’nun önemli bir kısmı sahra iklimiyle karşı karşıya kalabilir. Kuzey Avrupa ülkelerinde 
mevsimler değişiyor ancak ciddi sıkıntı yaşamıyorlar. Akdeniz çevresindeki ülkelerde ciddi 
mevsimsel kriz ve sıkıntılar var.”

Doç. Dr. Ocakoğlu, Kuzey Afrika ülkelerinin çölleşme sorununu çözmek için ciddi bilgi birikimine 
sahip olduğunu ifade ederek, Afrika’nın birçok ülkesinin Konya’nın Karapınar bölgesiyle aynı
coğrafyaya sahip olduğunu sözlerine ekledi.



•
ÇĐFTÇĐLERĐMĐZĐN BĐLĐNÇLENMESĐNĐ AMAÇLIYORUZ
Doğa ve Çevre Derneği Genel Sekreteri Mutlu Gürlek de derneğin, 
proje için gerekli kitle altyapısının oluşturulması görevini üstlendiğini 
belirterek, vatandaşlarla doğrudan iletişime geçip bilim adamı ve 
vatandaşların iş birliğiyle Desire projesini yürüttüklerini kaydetti.

Kamuoyunun çölleşme konusunda gerekli hassasiyete erişmesini 
sağlamaya çalıştıklarını belirten Gürlek, “Kamuoyu çölleşme 
konusunda gerekli hassasiyete kavuşturulamazsa projelerin ve 
kuruluşların sonuç alması mümkün değil. Uluslararası büyük bir 
beyin havuzunu Türkiye’ye getirerek çiftçilerimizin bilinçlenmesini 
amaçlıyoruz. Benzer bilimsel alanlarda çalışan ve başarılı olan bilim 
adamlarının ülkemizde bulunması mutluluk verici” dedi. 



Dünyanın sessiz felaketi: Çölleşme
Dünyada 250 milyon insan çölleşmenin olumsuz sonuçlarından doğrudan 

etkilenirken, 1 milyardan fazla insan ise çölleşme riski bulunan topraklarda 
yaşamını sürdürüyor.

• Çölleşme, dünyada 110 ülkeyi etkiliyor. Bu ülkeler arasında 18 gelişmiş ülke de bulunuyor. 
Çölleşme; erozyon, aşırı otlatma, iklim değişikliği, ormanların tahribi, toprağın aşırı kullanımı ve 
yanlış sulama yöntemleri kullanılması nedeniyle ortaya çıkıyor. “Kurak, yarı kurak ve az yağışlı
alanlarda iklim değişimleri, insan aktivitelerinin de dahil olduğu çeşitli etmenlerin sonucunda 
oluşan arazi bozulum süreci” olarak tanımlanan çölleşme, kıtlık, yoksulluk, sağlıksız beslenme, 
sel, taşkın felaketleri, göçler, toprak anlaşmazlıkları ile savaşlara bile neden olabiliyor.

Dünyada her yıl, toprağın üst tabakasının 24 milyar tonu, başta erozyon olmak üzere çeşitli 
sebeplerle kaybedilirken, 6 milyar hektar alan çölleşiyor. Bu süreç dünyaya, 42 milyar dolardan 
fazla mali yük getiriyor. Çölleşme, dünyada 110 ülkeyi etkiliyor, bunlar arasında 18 gelişmiş ülke 
de bulunuyor.

TÜRKĐYE’DEKĐ DURUM
Doğal çöl şartlarının mevcut olmadığı Türkiye’de, belirli bölgelerdeki düşük yağış oranları, tarım 
alanlarındaki çoraklaşma, verimliliğin azalması, ormanlar, meralardaki tür çeşitliliğinin ve doğal 
yapının bozulması, yanlış arazi kullanımı uygulamalarından kaynaklanan betonlaşma, toprak 
kirliliği ile ülke topraklarının yüzde 86’lara varan kısımlarında erozyon, toprak kaybının yaşanması
“çölleşme riski göstergeleri” olarak kabul ediliyor.

Çölleşme ile mücadele için arazi sınıflandırılması, sürdürülebilir arazi yönetimi, erozyon kontrolü, 
çölleşme hakkında bilinçlenme, halkın katılımcılığı, ormanların korunması gibi çalışmalar 
yapılması gerekiyor.

Çölleşmenin, insanların neden olduğu bir afet olduğunu vurgulayan yetkililer, Türkiye’nin, 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü faaliyetlerinde dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkati 
çektiler.



Çölleşmeyi meydana getiren etkenler

Toprağın aşırı kullanımı, aşırı
otlatma, sağlıksız sulama yöntemleri, 

ormanların tahribi ve özellikle son 
yıllarda ekolojik dengenin bozulması

sonucunda meydana gelen iklim 
değişiklikleri, çölleşmeyi meydana 

getiren en önemli etkenlerdir. 



1992 Rio Dünya Zirvesi’nde, Çölleşmeyle Mücadele Anlaşması
Liderleri tarafından yapılan tanımlamaya göre "çölleşme", iklim 
değişiklikleri ve insan etkinlikleri de dahil olmak üzere çeşitli 

faktörlerin etkisi altında kurak, yarı kurak ve az yağışlı
bölgelerdeki toprakların doğal özelliklerini yitirmesi veya kısaca 

bozulması olarak tanımlandı.



ÇÖL NEDĐR?

"Çöl" ise aşırı derecede kuraklık veya düşük sıcaklık 
nedeniyle, bitki örtüsünün gelişmesine ve insanları
yerleşip yaşamasına elverişli olmayan çıplak arazi 

olarak tanımlanıyor. 



ÇÖLLEŞMEYE NEDEN OLAN 
FAKTÖRLER?

• Çölleşme üzerinde 
önemli rol oynayan üç
faktör bulunur: 

• Đklim Koşulları

• Đnsan Etkinlikleri ve 
Aktiviteleri 

• Bu iki faktörün ortak 
etkisi 



Çölleşmeye neden olan insan aktiviteleri şu 
şekilde sıralanabilir

• Yoğun tarım yapılmasıyla, 
toprağın sömürülmesi,

• Orman, mera, çayır gibi bitki 
örtülerinin kaldırılarak, burada 
tarım yapılması ve böylece bitki 
örtüsü korunması altında bulunan 
toprakların erozyona terk 
edilmesi, bu yolla toprakların 
sığlaşması ve kurak toprak iklimi 
yaratılması,

• Yanlış tarım tekniği uygulaması
ile (hatalı toprak işleme, hatalı
sulama ve gübreleme, hatalı
kültür yetiştirme, vb.) toprak 
kayıpları ve bozulmasına neden 
olma,



• Hatalı tarım ve ekonomi politikaları veya 
plansız, programsız tarım uygulaması,

• Hayvancılık ve aşırı otlatmayla yeşil örtünün 
yok edilmesi,



ÇÖLLER NASIL OLUŞUR?
• Çöller; yeryüzündeki 

her kıtada 
görülebilir.Bütün çöllerin 
ortak özelliği çok az 
yağış almalarıdır.Çöllerin 
oluşumu,yüksek 
basınçtan kaynaklanan 
kuru havadır.
Sıcak ve nemli 
hava,yükselerek tropikal 
bölgelere doğru hareket 
eder.

• Yükseldikçe yoğunlaşır,soğur ve 
her iki yarımküredeki 30. 
enlemlerde alçalan 
hava,üzerindeki basınç nedeniyle 
sıkışır ve ısınır.Nem tutma 
kapasitesi artar.Bu bölgelerde 
yağmur ort.yıllık 200 mm’nin
altında yağar.Oluşacak çölün 
üzerinde bulutsuz bir ortam 
oluşur.Güneş ışınları da direkt 
topraktaki suyu buharlaştırır.



YAŞAMA DÜŞMAN BĐR ORTAM

• Türkiye’deki çölleşme National
Geographic’te
Önce, toprağı koruyan bitkiler 
yok oluyor... Ardından kayıp 
giden topraklar... Topraklarının 
yüzde 89’u çölleşme riskiyle 
yüzyüze olan Türkiye’de bir yılda 
yitip giden toprak miktarı bir 
milyar tonu aşıyor. 

• Türkiye’nin yüzde 89’u erozyon ve 
buna bağlı çölleşme riskiyle karşı
karşıya... Otlar, çalılar, ağaçlar, sert 
esen rüzgâra ve akıp giden suya inat, 
toprağa tutunmaya çalışıyor. Toprağı
savunan son bitkiler de giderse 
çölleşme kaçınılmaz olacak. 



DÜNYADA ÇÖLLEŞMENĐN BOYUTLARI
• Bugün dünya üzerinde çölleşme 

tehlikesi ile karşı karşıya bulunan 
110 ülke bulunuyor.

• Dünya nüfusunun % 14’ü (750-
800 milyon kişi) çöl ve çöl 
benzeri yerlerde yaşamakta ve 
açlık sınırında bulunuyor.

• Yeryüzünde insanların olumsuz 
etkilerinden kaynaklanan 9.1 milyon 
kilometrekare çölleşmiş alan 
bulunuyor.

• Yeryüzünde her yıl 600.000 
kilometrekare alan (6 milyon hektar 
)çölleşiyor. 

• Her yıl 10 milyon hektar sulu tarım 
arazisi yanlış sulamadan dolayı
çoraklaşıp, tuzlulaşıp, kullanım dışı
kalmakta.



ÇÖLLEŞME DÜNYA EKOSĐSTEMĐNĐ TEHDĐT 
EDĐYOR

BM tarafından çevreyle ilgili yapılan çeşitli araştırmalar, dünyada çölleşme 
tehlikesi ile karşı karşıya olan 110 ülke bulunduğunu ortaya koydu.
Çölleşme, yılda 42 milyar doları bulan yıllık maliyetinin yanı sıra açlık, 

yoksulluk ve göç ile de insanoğlunu tehdit ediyor.
Bu kriz, dünya üzerindeki karaların üçte birinden daha fazlasını kaplayan 

kurak alanlarda ortaya çıkarken, çölleşme, toprak tabakasının hassas, bitki 
tabakasının ince ve iklimin son derece sert olduğu bölgelerde kendini 

hissettiriyor.



• Araştırmalarda şunlar kaydedildi:
"Uzun vadede 100 milyon kişi, doğup 
büyüdükleri yerleri terk etmek 
mecburiyetinde kalabilirler. Toz 
haline dönüşmekte olan yerleri 
bugüne kadar kaç kişinin terk edip 
gittiği bilinmemekle beraber mutlaka 
milyonları bulmaktadır.

• Kuraklığın çölleşmeyi başlattığı
ve daha da kötüleşmesine neden 
olduğunu vurgulayan 
araştırmalarda, yanlış tarım 
uygulamalarının toprağı tükettiği 
belirtildi.



EROZYON

• Toprağın bulunduğu yerden; 
yağışlar, sel suları, rüzgar, 
çığ vb. etkenlerle taşınması
olayıdır.
Erozyon, topraklarımızın yok 
olmasına sebep olan 
etkenlerin başında 
gelmektedir. Ülkemizdeki 
erozyon Avrupa'dan 12, 
Afrika'dan 17 kat daha 
fazladır. Ülkemiz 
topraklarının %14'ünde hafif, 
%20'sinde orta ve %63'ünde 
şiddetli ve çok şiddetli 
derecede erozyon tehlikesi 
mevcuttur.



• Sadece %3'lük kayalık alan 
ise erozyona maruz 
bulunmamaktadır. 
Erozyon sebebi ile toprağın 
verimi azalmakta, besin 
maddeleri yok olmakta, 
sular kirlenmekte, 
ürünlerde verim ve kalite 
düşmektedir. Ülkemizde 
erozyon sonucu her yıl 500 
milyon ton verimli 
toprağımız kaybolmaktadır 



Erozyon, nedenlerine göre şöyle 
sınıflandırılır:

• 1. Su Erozyonu
• Su erozyonu, diğer erozyon çeşitleri içerisinde en yaygın ve en etkilisidir. Eğimli 

arazilerde, vejetasyonun (bitki örtüsünün) zayıfladığı veya tamamen yok olduğu 
bölgelerde; yere düşen yağmur damlaları darbe etkisi ile bir kısım toprak 
parçasını yerinden kopararak parçalar.

• Su erozyonunun ileri boyutlarında büyük derelerin ve yarıkların oluşumu 
görülmektedir. Bu olayın diğer bir sonucu da, taban sularının yeteri kadar 
beslenememesi ve kuraklığa sebep olmasıdır. 
Yüzey toprağı besin maddeleri yönünden çok zengindir. Su erozyonu sonucu yüzey 
toprağının kaybolması, toprağı fakirleştirmekte ve toprağın verimini 
düşürmektedir.



• 2.Rüzgar Erozyonu

• Kurak ve yarı kurak iklime sahip 
bölgelerde yaygın olan rüzgar 
erozyonu; yeterli bitki örtüsü
bulunmayan oldukça düz ve geniş
arazilerde, gevşek yapıdaki kuru ve 
ince bünyeli toprağın şiddetli 
rüzgarların etkisi ile parçacıklar 
halinde yerinden oynatılarak, toz 
bulutları şeklinde yer değiştirmesi 
olayıdır. 
Rüzgar erozyonu ile toprakta yer 
yer çukurlar oluşur.



3.Çığ Erozyonu

Çığ; yamaç üzerinde toplanan kar kütlesinin, yeni yağan karlarla 
aşırı yüklenmesi veya yamaçla bağlantısının zayıflaması halinde, 

herhangi bir etki ile dengesini kaybederek dağ yamacından 
aşağıya doğru kayması ve yuvarlanması olayıdır. Çığlar önlerine 
gelen engelleri tahrip eder, beraberinde toprak, taş ve ağaçları

söker götürür. Bu şekilde meydana gelen aşınma ve taşınma  

olayına çığ erozyonu denir.



• 4.Yerçekimi Erozyonu 
(Kitle Hareketleri)

• Kitle hareketleri, 
genellikle ayrışma 
ürünü olan ve sağlam 
kaya üzerine oturmuş
bulunan örtünün, esas 
itibariyle yerçekimi 
etkisi ile küçük veya 
büyük kitleler halinde 
yamacın aşağısına 
doğru yer değiştirmesi 
olayıdır.



5. Buzul Erozyonu
Yüksek dağlık arazilerdeki derelerde, çeşitli 

zamanlarda oluşmuş buzulların parça parça aşağılara 
doğru kayması sırasında, beraberinde moren 

(buzultaş) denilen çeşitli büyüklükteki materyal 
kitlelerini sürüklemesi ile meydana gelen aşınma ve 

taşınma olayına buzul erozyonu denir. 



EROZYONUN ZARARLARI

• Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak 
kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır. 

• Verimsizleşen ve yok olan tarım arazileri üzerinde 
yaşayanları besleyemez duruma gelip, kırsal kesimden 
kentlere doğru göçü arttırarak, büyük ekonomik ve 
toplumsal sorunlara yol açar. 

• Meraların yok olması hayvancılığın gerilemesine neden 
olurken, gelirin azalması ve iş olanağının daralması sonucunu 
doğurur. Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra 
toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır. 



• Erozyon sonucu taşınan verimli 
topraklar, baraj göllerini 
doldurarak, ekonomik 
ömürlerini kısaltır. 

• Yeşil örtü ve toprağın elden 
gitmesi ile ortaya çıkan iklim 
değişikliği ve bozulan ekolojik 
denge sonucunda, vahim 
boyutlarda doğal varlık 
kaybedilerek ekonomik zarara 
uğratır. 

• Bitki örtüsü ve toprağın 
olmadığı bir yüzey, kar ve 
yağmur sularını
emmemediğinden, doğal su 
kaynakları düzenli ve sürekli 
olarak beslenemez. 

• Kaybedilen toprak örtüsünün 
yeniden oluşması için binlerce 
yıl gerekir.



TÜRKĐYE’DE EROZYON

• Dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de toprak 
kaybı sürecinin en önemli 
etkeni erozyondur. Arazi 
eğimi, iklim, bitki örtüsü
ve toprak özelliklerinin 
etkileşimi sonucu oluşan 
doğal erozyonun yanısıra, 
insanın doğaya 
müdahalesi temeline 
dayanan bir dizi yapay 
etgen, erozyonu bir afet 
niteliğine 
dönüştürmektedir. 



EROZYONUN BARAJLARIMIZ VE 
SULARIMIZ AÇISINDAN ÖNEMĐ

Büyük yatırımlar yapılarak çeşitli amaçlar için tesis edilen, 
bir amacı da sulama olan barajlarımız, akarsu ve yüzey 

akışların taşıdığı toprak materyali ile planlanan ekonomik 
ömürlerinden daha kısa sürede dolmakta ve işlevlerini 

yitirmektedir.Ülkemizde her yıl kaybolan 500 milyon tona 
yakın verimli topraklarla birlikte 9 milyon ton bitki besin 
maddesi de yitirilmektedir. Bu özelli ğ i ile de erozyon, 
ekosistemin ve suların kirletilmesinde en büyük etken 
olmaktadır. Çünkü yüzey akışları ile taşınan bitki besin 

maddeleri (gübre dahil) ve tarım ilaçları su kaynaklarının 
kirlenmesine neden olmaktadır.



SUYUN YANLIŞ KULLANIMI SONUCU: 
ÇÖLLEŞME

• Kurak ve yarı kurak iklim 
kuşağında yer alan 
ülkemizde kuraklık ve 
çölleşme sorunlarının 
küresel ısınma ile daha 
da artacağı dikkate 
alındığında sulama, aynı
zamanda önemli bir 
sorunu da beraberinde 
getirmektedir; 
toprakların tuzlanması, 
yani arazi kalitesinin 
bozulması, çölleşme!



Đklimi sıcak, yağış ı az bölgelerde tarımsal üretim ve verimi arttırmak 
amacıyla toprağa kontrolsüz-gelişigüzel verilen sular, içlerinde doğal olarak 
bulunan tuzu toprağın içine dahil ederler. Fazla verilen bu su, aynı zamanda 

taban suyunu yükseltmek suretiyle toprak ve taban suyu içinde bulunan 
tuzları da yukarı doğru harekete geçirir. Sıcağın etkisiyle beraberinde 

toprak yüzeyine kadar taşıdığı tuzları burada bırakarak, hızla buharlaşmak 
suretiyle, toprak yüzeyinde buzlanma yaratır, tarımsal üretimi sınırlar ve 

verimi düşürür.



DÜNYA SU KAYNAKLARI VE TARIM 
TOPRAKLARI

• Dünya üzerindeki en yaşlı kayalar oldukları belirlenen 
Greenland’daki Isua kayaları içerisinde 3,8 milyar yıllık 
suya rastlanmıştır. Dünyadaki toplam su tüketiminin 
%73’ü sulamada kullanılmaktadır.



TÜRKĐYE’NĐN SU KAYNAKLARI VE TARIM 
TOPRAKLARI

Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için yılda ortalama kişi başına 10.000 m 
3 su potansiyeline sahip olması gerekir. Su potansiyeli 1.000 m 3 ’ten az 

olan ülkeler “Su Fakiri” kabul edilmektedir. Ki ş i başına düşen kullanılabilir 
su potansiyeli 3.690 m 3 olan ülkemiz, dünya ortalaması olan 7.600 m 3 ’ün 

oldukça altında olmasından dolayı su fakiri olmamakla birlikte su kısıtı
bulunan ülkeler arasındadır. Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarımız 

1.735 m 3 ’tür.
Ülkemizin yüzölçümü 78 milyon hektar olup bunun sadece 28 milyon 

hektarlık kısmı ekilebilir arazilerden meydana gelmiştir.



BĐRLEŞMĐŞ MĐLLETLER ÇÖLLEŞMEYLE 
MÜCADELE SÖZLEŞMESĐ

Çölleşme bütün ülkeler için ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutlarıyla büyük 
sorun teşkil etmekte. 1996 yılında yürürlüğe giren "Çölleşme ve Kuraklıkla 

Mücadelede Sözleşmesi" özellikle bu durumdan öncelikle etkilenen ülkelerde 
mücadeleyi öngörüyor. Anlaşma bugüne kadar 159 ülke tarafından imzalandı. 
Anlaşma aynı zamanda çölleşmeye maruz ülkelerde yaşayanların ekonomik ve 
sosyal statüsünün iyileştirilmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Türkiye bu 

anlaşmayı 1998 yılı Şubat ayında imzaladı. 



KÜRESEL ISINMANIN ÇÖLLEŞMEYE 
ETKĐSĐ NASIL GĐDERĐLĐR?

• Ülkemizde çölleşmeyi ve 
kuraklığı artırıcı faktörlerin 
ortadan kaldırılmasına veya 
azaltılmasına yönelik 
programların uygulanmasında 
ve izlenmesinde, tüm ulusal ve 
uluslararası kurum ve 
kuruluşlar, sivil toplum 
örgütleri ve vatandaşların güç
birliği oluşturarak, işbirliği 
halinde ve ortak projelerle 
hareket etmesi, gerekli 
tedbirlerin alınması bu 
hedeflere ulaşmamızda en 
önemli husustur. 



• Ülkemizin ve bölgemizin iklim 
değişikliğinden en az etkilenmesi 
ve çöl olmaması için, bütün 
vatandaşlarımızın, bulunduğu 
yerdeki ormanı, ağacı ve merayı
koruması, karbon emisyonunu 
artırmak için ağaçlandırma 
çalışmalarına gerekli desteğini 
vermesi, tarım alanlarının yok 
olmaması içinde tekniğine uygun 
sulama ve tarım teknikleri 
kullanılması ile mümkündür. 

• Afrika da yaşanan kıtlığın ve 
yoksulluğun temel sebebi oradaki 
tarım, mera ve orman alanlarının yok 
edilmesi olduğu hiçbir zaman 
unutulmamalıdır.



• Hem ekolojik dengenin korunması, hem de insan 
topluluklarının sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için, su 
ve toprak kaynaklarının bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları
karşılayabilecek en akılcı bir şekilde kullanılması
gerekmektedir.

• Toprakların üretkenlik kapasitesinin düşmesi ya da yok 
olması çölleşme olarak tanımlanabileceğinden tarım 
toprakları üzerinde hızlı kentleşme ve sanayileşme yaşanan 
Bursa, Sakarya ovaları, Çukurova, Đzmir, Manisa, Kocaeli ve 

Đstanbul Türkiye’nin en hızlı çölleşen yöreleridir.



• Türkiye, küresel ısınmanın özellikle 
yağışın azalması, sıcaklığın ve dolayısıyla 
kuraklığın artmasına bağlı olarak arazi 
kullanım şekli ve tarım metotları ile su 
kaynaklarının kullanımı ve su kalitesi 
konusunda özen göstermelidir. 
Ülkemizde adeta bir gelenek haline 
gelen ormanların ve meraların tahrip 
edilmesinin önüne geçilmelidir.

• Önemli karbon yutak alanı olan 
bu alanların amacı dışında 
kullanılmaları hem verimli yüzey 
toprağının yok olmasına, hem de 
yaratılan erozyonla su 
kaynaklarının siltasyonla
kalitelerinin bozulmasına ve 
baraj göllerinin hızlı dolmasına 
yol açmaktadır. Yanlış arazi 
kullanımı yağışla gelen suyun 
toprağa sızmasını da önlemekte 
yüzey akışa geçerek sele ve 
yeraltı su kaynaklarının 
beslenememesine yol 
açmaktadır.



• Ülkemizde tarımsal üretim 
planlaması yapılmadığından, 
sulamaya açılan bölgelerde 
ekilecek bitki deseni köylünün 
insiyatifine bırakılmakta, buna 
sulama konusundaki bilgisizlikte 
eklenince sulamadan yeterli 
randıman alınamadı ğ ı gibi 
topraklarımızın üretkenlik 
kapasitesi de düşmektedir. 
Sürekli baraj ve gölet in ş a 
etmenin yanında çiftçi, sulu 
tarım konusunda

• eğitilmeli ve denetim altında 
tutulmalıdır.



• Yanlış toprak işlenmesi, yanlış ekim ve sulamanın önlenmesi, 
• Çayır ve mera alanlarının tahribinin önlenmesi ve mevcut 

alanların geliştirilmesi, 
• Orman tahribatına son verilmesi, ağaçlandırmanın 

hızlandırılması ve orman yangınlarına karşı gerekli 
tedbirlerin alınması, 

• Su kaynaklarının kaybolması sonucu taban suyunun 
düşmesiyle toprak tuzlanması oluşmakta, bu yüzden su 
kaynaklarının korunması gerekmektedir. 



ĐLGĐNĐZ ve DĐKKATĐNĐZ için 
TEŞEKKÜRLER!..


