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Ö N S Ö Z

Dünyanýn bütün bölgelerinde ve özellikle Afrika ülkelerinde, çölleþmenin ekonomik, sosyal ve çevresel 

bakýmdan önemli bir problem olduðu uluslararasý toplumlarca fark edilen bir olgudur. Ýnsanlýðýn refahýný ve 

geleceðini tehdit eden bu geliþmenin önlenmesi amacýyla Birleþmiþ Milletlerce çeþitli önlemler alýnmaya 

baþlanmýþtýr. 5 Haziran 1972 de Stockholm'de düzenlenen ilk Çevre Konferansý ile baþlayan ve çeþitli 

faaliyetlerle sürdürülen sürecin, 1977 de yapýlan Çölleþme Konferansý ve bu konferansta kabul edilen Çölleþme 

Ýle Mücadele Eylem Planý, çölleþme ve kuraklýkla mücadele konusunda uluslararasý düzeydeki öncü 

giriþimlerin en önemlilerinden biridir.

Eylem Planýnýn uygulanmasýný izlemek üzere, 1992 yýlýndaki Birleþmiþ Milletler Çevre ve Kalkýnma 

Konferansýnda oluþturulan Hükümetlerarasý Müzakere Komitesi, Çölleþme ile Mücadele Sözleþmesini 

hazýrlamýþ ve sözleþme 17 Haziran 1994 yýlýnda kabul edilmiþtir. Bu vesileyle 17 Haziran Dünya Çölleþme ile 

Mücadele Günü olarak ilan edilmiþtir. Sözleþmeye  2004-Haziran itibariyle  191 ülke taraf olmuþtur. 

Ulusal ve Bölgesel Eylem Programlarýnýn hazýrlanmasý, taraf ülkelerin en önemli uluslararasý 

yükümlülükleridir. Ulusal eylem programlarýnýn baþlýca amaçlarý; ülkelerin çölleþme ve kuraklýkla ilgili 

önceliklerini tespit etmek, bölgesel çalýþmalara katkýda bulunmak, iþbirliði geliþtirmek, kuraklýk ve çölleþme 

konusunda kamuoyunun ilgisini artýrmak, ülkelerin kalkýnma plan ve stratejilerine entegre etmek, bu alandaki 

çalýþmalara ilgili tüm kurum ve kuruluþlarla sivil toplum kuruluþlarýnýn ve yerel halkýn katýlýmýný saðlamak ve 

bütün bu çalýþmalar için finans kaynaklarýný tahsis etmektir.   

Türkiye'nin içinde bulunduðu coðrafi konum, iklim þartlarý ve çaðlar boyunca çeþitli medeniyetlere ev 

sahipliði yapmýþ olmasý, ülkemizi çölleþme ve kuraklýktan önemli biçimde etkilenen bir ülke konumuna 

getirmektedir. Ülkemiz tarafýndan 15/10/1994 tarihinde Paris'te imzalanan Sözleþme, 11/02/1998 tarihli ve 

4340 sayýlý Kanunla onaylanmýþ ve 16 Mayýs 1998 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanmýþtýr. Ülkemiz 

Sözleþmenin 5 Bölgesel Uygulama Ekinden biri olan Kuzey Akdeniz Bölgesel Uygulama Ekinde (EK-4) yer 

almakta olup, muhtelif kurumlarýmýz vasýtasýyla bölgesel bazda yürütülen çalýþmalara ve çeþitli uluslararasý 

finans kurumlarýnca desteklenen bölgesel projelere katýlmaktadýr.

Sözleþmenin ulusal düzeydeki sekreterya hizmetleri ile uluslararasý temas ve koordinatörlük görevi  

Bakanlýðýmýzca sürdürülmektedir. Bu amaçla, uluslararasý düzeyde  yapýlan çalýþmalarý ve saðlanan 

geliþmeleri yakýndan izleyebilmek için, Bakanlýðýmýzýn APK Kurulu Baþkanlýðý bünyesinde “Çölleþme ile 

Mücadele Þube Müdürlüðü” kurulmuþtur.

Çölleþme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programýnýn hazýrlanmasýna 2003 yýlýndan itibaren hýz 

kazandýrýlmýþ ve Türkiye Toprak Bilimi Derneði öncülüðünde ve Bakanlýðýmýz koordinatörlüðünde yürütülen 

çalýþmalar tüm ilgili kurum ve kuruluþlarýn katký ve çabalarýyla tamamlanmýþtýr.

Programýn hazýrlanmasýnda emeði geçenlere þükranlarýmý sunarken, ülkemizde çölleþmeye karþý 

verilecek mücadelede, programýn gösterdiði ilke ve hedeflere ulaþýlmasý yönünde tüm ilgili kurum ve 

kuruluþlarýmýzla bireylerin gerekli duyarlýlýðý göstereceðine inanmaktayým. 

Gelecek nesillerimize çölleþme endiþesi olmayan bir Türkiye devretmek ümidiyle, Çölleþme ile 

Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programýnýn, hedeflediði amaçlara ulaþma yolunda baþarýlý olmasýný dilerim.  
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Osman PEPE

Çevre ve Orman Bakaný
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Genelge

Çevre ve Orman Bakanlýðýndan:

Çölleþme ile Mücadele Ulusal Eylem 

Programýna Ýliþkin Genelge

(2005/2)

Ülkemiz tarafýndan 15/10/1994 tarihinde Paris'te imzalanan ve 11/02/1998 tarihli ve 

4340 sayýlý Kanunla onaylanmasý uygun bulunan "Özellikle Afrika'da Ciddi Kuraklýk ve/veya 

Çölleþmeye Maruz Ülkelerde Çölleþme ile Mücadele Ýçin Birleþmiþ Milletler Sözleþmesi'nin 

onaylanmasý, 31/05/1963 tarihli ve 244 sayýlý Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar 

Kurulu'nca 16/04/1998 tarihinde kararlaþtýrýlarak, 16 Mayýs 1998 tarihli ve 23344 sayýlý Resmi 

Gazete'de yayýmlanmýþ ve yürürlüðe girmiþtir.

Sözleþmenin 5, 9 ve 10'uncu maddeleri; çölleþmeden etkilenen ülkelerin çölleþmeyle 

mücadelede ve kuraklýðýn etkilerini hafifletmek için, sürdürülebilir kalkýnma plan ve/veya 

politikalarý çerçevesinde strateji ve önceliklerin belirlendiði uzun dönemli politika ve eylem 

programlarýný hazýrlayacaklarý ve uygulayacaklarý hükmünü getirmektedir. Bu çerçevede, 

Çölleþme ile Mücadele Sözleþmesi Türkiye Ulusal Eylem Programý, halen Sözleþmenin ulusal 

koordinatörlüðünü yürütmekte olan Bakanlýðýmýz ile Ulusal Koordinasyon Birimi, ilgili 

kurum ve kuruluþlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluþlarý ve meslek kuruluþlarýnýn katkýlarý 

ile hazýrlanmýþtýr.

Ülkemizin her türlü arazi, toprak, su, flora ve fauna ile diðer doðal kaynaklarýný tehdit 

eden çölleþme ve kuraklýðýn olumsuz etkilerinin önlenmesi ve/veya azaltýlmasý, 

kalkýnmamýzýn sürdürülebilirliði açýsýndan önem arz etmektedir. Bu bakýmdan Çölleþmeyle 

Mücadele Ulusal Eylem Programý, çok sayýda kamu kurum ve kuruluþu, akademik ve 

araþtýrma birimleri yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn faaliyet alanlarýna giren 

konularý ilgilendirmekte ve alabilecekleri önlemlere atýfta bulunmaktadýr.

Ülkemizde çölleþmeye neden olan faktörleri belirleyerek, çölleþme ve kuraklýðýn 

etkilerini önlemek ve/veya azaltmak için gerekli tedbirleri ortaya koymak amacýyla hazýrlanan 

Çölleþme ile Mücadele Ulusal Eylem Programý Bakanlýðýmýzca tüm ilgili kurum ve 

kuruluþlara daðýtýlacaktýr.
Yürütme ve Ýdare Bölümü Sayfa : 211
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Programdan beklenen sonuçlarýn saðlanabilmesi için kurum ve kuruluþlarca;

       1) Program çerçevesinde yürütecekleri çalýþmalarda Çölleþme ile Mücadele Sözleþ-

mesi Ulusal Koordinasyon Birimi ve ulusal düzeyde sekreterya hizmetlerini yürüten Bakan-

lýðýmýz ile koordine ve iþbirliði içinde bulunulmasý,

       2) Sorumluluk alanlarýna giren ve Ulusal Eylem Programýnda yer alan çölleþme ve

kuraklýkla ilgili çalýþma ve faaliyetlerini belirtilen süreler içinde gerçekleþtirmek üzere ken-

di plan ve programlarýna entegre etmek için gerekli tedbirlerin alýnmasý,

        3) Sorumlu olduklarý eylemlerin gerçekleþtirilmesi amacýyla yýllýk iþ programlarýnda

ve bütçelerinde gerekli kaynaklarýn tahsis edilmesi,

        4) Programýn uygulanmasý esnasýnda, diðer ülkelerle karþýlýklý tecrübe ve bilgi deði-

þiminin saðlanabilmesi için, gerektiðinde uluslararasý destek kurumlarýnýn kaynaklarýndan

yararlanmak üzere bölgesel, alt bölgesel ve uluslararasý çalýþmalara katýlým saðlanarak diðer

ülke ve organizasyonlarla iþbirliðinin geliþtirilmesine önem verilmesi,

         5) Program çerçevesinde alýnan sonuçlarýn ve kazanýlan deneyimlerin, sözleþmenin il-

gili hükümlerine göre diðer ülkelerle paylaþýlmasýna yardýmcý olmak amacýyla veya Sözleþ-

me Sekreteryasýnca istenen periyodik ülke raporlarýna intikal ettirilmek üzere, Bakanlýðýmý-

za bildirilmesi,

        6) Çölleþme ve kuraklýk konularýnda; uluslararasý, bölgesel ve ulusal düzeylerde dü-

zenlenen seminer, çalýþtay, panel ve benzeri etkinliklere katýlým saðlanýlmasýna ve kamu oyu-

nun bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi çalýþmalarýna özen gösterilmesi,

       7) Birleþmiþ Milletlerce ilan edilen ve her yýl kutlanmakta olan "17 Haziran Çölleþ-

me ile Mücadele Günü" ile çeþitli etkinlikler düzenlemek suretiyle, çölleþmenin ve kuraklý-

ðýn olumsuz etkileri ile doðuracaðý sonuçlar ve felaketler konusunda toplumun bilgilendiril-

mesi ve bilinçlendirilmesi çalýþmalarýna önem verilmesi, bu konuda düzenleyecekleri faali-

yetlerle ilgili olarak Bakanlýðýmýzla gerekli koordinasyonun saðlanmasý,

Hususlarýnda gerekli katký, destek ve ilginin gösterilmesi teblið olunur.

Yürütme ve Ýdare Bölümü Sayfa : 212
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Birleþmiþ Milletler kaynaklarýna göre, çölleþme ve kuraklýk yerküredeki 4 milyar 

hektardan fazla alaný ve 110 ülkede yaþayan 1,2 milyar nüfusun yaþamýný doðrudan tehdit 

etmektedir. Dünyamýzýn geleceði için tüm insanlýðýn ortaklaþa mücadele etmesini ve tedbirler 

almasýný zorunlu kýlan çölleþme ve kuraklýk sonucunda, insanlýk birçok olumsuzluklarla yüz 

yüze kalmaktadýr. 

Birleþmiþ Milletler Çölleþme ile Mücadele Sözleþmesi (BMÇMS), 1992 yýlýnda 

düzenlenen Rio Dünya Zirvesi'nde benimsenen ve 1994 yýlýnda yürürlüðe giren en önemli 

uluslararasý sözleþmelerden birisidir. Sözleþmenin amacý, özellikle Afrika'da olmak üzere ciddi 

kuraklýk ve/veya çölleþmeden etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalkýnmaya katkýda bulunmak 

için, uygulanan aktif eylemler vasýtasýyla çölleþme ile mücadele etmek ve kuraklýðýn etkilerini 

azaltmaktýr. Bu baðlamda sözleþme amacýna ulaþýlmasý için, çölleþmeden etkilenen alanlarda 

arazi rehabilitasyonu ve verimliliðini artýrarak sürdürülebilir yönetimin saðlanmasýnýn, özellikle  

toplum düzeylerindeki hayat þartlarýnýn iyileþtirilmesinin gerekli olduðu önemle vurgulan- 

maktadýr.

BMÇMS'ne 1998 tarihi itibariyle resmen taraf olan ülkemiz, Kuzey Akdeniz Bölgesel 

Uygulama Eki'nde (EK- IV) çölleþmeden etkilenen ülke olarak yer almakta ve bölgedeki diðer 

ülkelerle (Yunanistan, Ýtalya, Portekiz ve Ýspanya) iþbirliði içerisinde baþlatýlan bölgesel 

çalýþmalara katýlmaktadýr.

Türkiye'nin içinde bulunduðu coðrafi konum, iklim, topografya ve toprak þartlarý, 

ülkemizin çölleþme ve kuraklýða karþý hassasiyetini artýrmaktadýr. Çölleþmeyi  oluþturan ve 

topraklarýn fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulmalarýna veya yitirilmelerine neden 

olan bir çok etmenden bir bölümünün ülkemizdeki boyutunu gösteren yeterli bilimsel verisi 

bulunmamasýna karþýn, tarým alanlarýmýzdaki çoraklaþma, ormanlýk ve mera alanlarýmýzdaki tür 

çeþitliliðinin ve doðal yapýnýn bozulmasý, yanlýþ ve amaç dýþý arazi kullanýmý uygulamalarýndan 

kaynaklanan tarým, orman ve otlakçýlýk gibi farklý sektörlerin yanlýþ arazi üzerinde yapýlanýþý ve 

turizm, sanayi, toprak sanayi, kentleþmedeki inþaat gibi sektörlerin de verimli ve iyi nitelikli tarým 

topraklarý üzerinde betonlaþmasý, toprak kirliliðinin devam ediyor olmasý, erozyon ve toprak 

kaybýnýn önemli boyutlara varmasý, ülkemizin çölleþme riski yüksek olan bir kara parçasý 

durumunda olduðunu ortaya koyan gerçeklerdir.

Anadolu, Neolitikten (Günümüz Öncesi 9000) günümüze bir çok kültürün doðduðu 

ve/veya yerleþip yaþadýðý bir ortamdýr. Bunun baþlýca nedeni canlý ve cansýz nitelikteki doðal 

kaynaklarýn  çok çeþitli olmasýdýr. Bu geniþ çeþitliliðe sahip doðal kaynaklarýn aþýrý ve plansýz 

kullanýmý Anadolu'nun bir çok yerinde arazi bozulumuna, kimi alanlarda ise  kumullaþma, 

çoraklaþma, arazilerin fiziksel bozulumlarý gibi nedenlerle geçen süre içinde toprak verimliliði 

yitirilmiþ ve sonuçta çölleþmeye varan sorunlarýn ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. 1960'larýn 
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kumullar üzerindeki doðal bitki örtüsünün ortadan kaldýrýlmasýyla Doðu Akdeniz'de kumullara 

özgü ve Dünya'da yalnýz bu ölçüde bulunan çok sayýda bitki türü yok olmuþtur. Doðal bitki 

örtüsünün yok olmasý ve yanlýþ arazi kullanýmý sonrasýnda kumullarýn harekete geçmesiyle, 

baþta tarým arazileri olmak üzere yerleþim yerlerinin de kumullarla örtülüp yok olma tehdidiyle 

karþý karþýya kalmasý ve Ýpsala - Edirne taþkýn ovasý ile Þanlýurfa - Harran ovasýnda özellikle 

yanlýþ ve / veya dengesiz halk sulamalarýyla ve drenaj yetersizliði ile oluþturulan tuzlulaþma 

sorunlarýnýn baþladýðý tarým topraklarý bu soruna verilebilecek en çarpýcý örneklerdir. 

Bununla beraber, ilgili kurum ve kuruluþlarýn hýzlý ve yerinde çalýþmalarýyla bu 

alanlardaki tehditin kaldýrýlmasý yönünde baþarýlý örnek çalýþmalar yapýlmýþtýr (Konya - 

Karapýnar Rüzgar Erozyonu  Önleme Çalýþmalarý - Doðu Anadolu Su Havzasý Rehabilitasyon 

Çalýþmalarý, Akyatan - Adana Kumul Islah Çalýþmasý vb.). Günümüzde bu baþarýlý çalýþmalar, 

erozyonu durdurmuþ olmasýna karþýn yapýlan çalýþmalarda kullanýlan bitkisel materyallerin 

varolan ekosistemlere uygun olmamasý ve doðal türler yerine egzotik aðaç türlerinin 

kullanýlmasý sonucu bir süre sonra kumul ekosistemler ve bu sisteme özgü bitki türleri ortamdan 

uzaklaþarak yapay orman eksosistemlerine dönüþtürülmüþtür. Gelecekte, bu gibi alanlarda 

yapýlacak erozyonu önleme çalýþmalarýnda doðal türlerin seçilmesiyle varolan ekosistemi 

deðiþtirme yerine iyileþtirme ve biyoçeþitliliði dikkate alan uygulamalara aðýrlýk verilmelidir.

Ülke ormanlarýnýn yönetiminde sorumluluk alan kuruluþlar,  planlý kalkýnma döneminin 

baþladýðý 1963 yýlýndan bu yana ülkemiz orman kaynaklarýný en rasyonel biçimde yönetiminde 

ve plan hedeflerinin gerçekleþtirilmesinde etkinliklerini sürdürmektedirler. Anýlan tarihten sonra 

sürekli yenilenen orman yönetim planlarý ve uygulamalarý ile bu kurumlar ormancýlýkta baþarýlý 

sonuçlara ulaþmýþtýr. Bunun yanýsýra orman amenajman planlarýndaki eksiklik nedeni ile 

ekonomik öneme sahip orman aðaçlarý dýþýndaki diðer orman yan ürünleri olarak adlandýrýlan 

(karayosunlarý, çoðunluðu otsu ve bir kýsmý çalý bitkileri) bitkilerin kontrolü yeterince 

yapýlamamaktadýr. Bu yasal boþluklar nedeniyle bu bitkilere yurt dýþýndan büyük istek olmakta 

ve doðadan büyük miktarlarda kontrolsüz ve yanlýþ bir biçimde toplanmaktadýr. Bu durum bu 

bitkilerin neslini tehlikeye atmaktadýr. 

Ayný þekilde, bu dönem içinde arazi ýslahý ve toprak-su korunumu proje ve yatýrýmlarýyla 

önemli geliþmeler kaydedilmiþtir. Ancak, ülkede özellikle ovalardaki kentleþme, kýyý 

alanlarýndaki turizm baskýsý ile diðer alanlardaki aþýrý doðal kaynak kullanýmý ve tarým topraklarý 

ile tarým dýþý alanlarýn yanlýþ arazi kullanýmý uygulamalarý arazilerin bozulumuna neden olan 

sorunlarý gündemde tutmaya devam etmektedir. Türkiye'nin 1950'li yýllardan sonraki hýzlý nüfus 

artýþý ve hareketleriyle birlikte 1980'li yýllardan sonraki endüstrileþme süreçleri ülkedeki doðal 

kaynaklar üzerinde büyük baský oluþmasýna yol açmýþtýr. Söz konusu nüfus baskýsý plansýz 

kentleþme ve endüstrileþmeye yol açarak birçok verimli tarým alanýnýn ve doðal ortamýn geri 
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dönülmez biçimde yok olmasýna neden olmuþtur. Yeni tarým ve yerleþim alaný kazanmak, orman 

yangýný ve diðer nedenlerle orman alanlarýnýn tahrip edilmesi/ormansýzlaþma, arazi ve üretim 

planlamasýnýn yetersizliði, topoðrafik yapý ve iklim koþullarýnýn erozyona yatkýn olmasý, 

ülkemizde bir çok alanda özellikle su erozyonunun önemli boyutlara ulaþmasýna, arazilerin 

kalitesinin düþmesine / azalmasýna  veya toprak bozulumuyla çölleþme noktasýna getirilmesine 

yol açmýþtýr. Bununla birlikte, doðal kaynaklarýn tarýmsal, endüstriyel ve þehirleþme amacýyla 

kullanýmlarýnýn kýsa ve uzun sürede gereksinimleri karþýlayabilmesi, söz konusu kýsýtlý 

kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmýnýn zorunluluðunu ortaya çýkarmaktadýr. 

Çölleþme ve kuraklýkla mücadelede en önemli mekanizma, ülkelerin kendi dinamiklerine 

ve özel koþullarýna uygun Ulusal Eylem Programlarý ile benzer özellikleri olan ülkelerin 

Bölgesel Eylem Programlarýný hazýrlamalarý ve bu programlarda yer alacak strateji ve 

eylemleri aktif olarak uygulamalarýdýr. 

  Sözleþmeye taraf olan ve etkilenen ülkelerin hazýrlamakla yükümlü olduklarý “Ulusal ve 

Bölgesel Eylem Programlarý”nýn baþlýca amaçlarý; çölleþmeyi hýzlandýran faktörleri belirlemek, 

çölleþme ve kuraklýkla ilgili önceliklerini tespit etmek, bölgesel çalýþmalara katkýda bulunmak, 

kuraklýk ve çölleþme konusunda kamuoyunun ilgisini artýrmak, ülkelerin kalkýnma plan ve 

stratejilerine entegre etmek, bu alandaki çalýþmalarla ilgili tüm kurum ve kuruluþlarla sivil toplum 

kuruluþlarýnýn ve yerel halkýn katýlýmýný saðlamak ve bütün bu çalýþmalar için finans kaynaklarýný 

tahsis etmektir.    

  Ulusal çalýþmalarýmýzý yönlendirecek olan bu Çölleþme ile Türkiye Mücadele Ulusal 

Eylem Programý, Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn koordinatörlüðünde, Türkiye Toprak Bilimi 

Derneðinin rehberliði ve ilgili tüm kurum ve kuruluþlarýn katkýlarýyla hazýrlanmýþtýr. Programýn 

kabul edilebilirliði ve uygulanabilirliði bakýmýndan tüm kamuoyu ve ilgili kurum ve kuruluþlarýn 

görüþ ve eleþtirilerinin programda yansýtýlmasýna özen gösterilmiþtir.

 Eylem Programýnýn ana metninde; ülkemizdeki çölleþme ve kuraklýkla dolaylý veya

doðrudan ve detaylý olarak karþýlýklý etkileþim içinde olan temel konular, sektörler ve bunlarýn 

çalýþmalarýna iliþkin temel politika ve stratejiler, çölleþme ve kuraklýktan etkilenen doðal 

kaynaklarla (toprak, su, bitki örtüsü vb.), bunlarýn yönetimlerinden kaynaklanan olumlu ve 

olumsuz geliþmelerin yer aldýðý mevcut durumlar, olumsuz sonuçlarýn giderilmesine dair 

alýnmasý gereken önlemler ve ölçütler detaylý olarak açýklanmýþtýr. 

Çölleþme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programý'nýn ekinde yer alan eylem 

önerileri, bu önerilerle ile ilgili yapýlmasý öngörülen kendine özgü etkinlikler ve bu etkinliklerin 

gerçekleþtirilmesinde rol alacak ulusal, kurum ve kuruluþlar belirlenmeye çalýþýlmýþtýr. Ancak, bu 

etkinliklerin ilgili kurum ve kuruluþlarca hangi yöntemlerle ve ne düzeyde gerçekleþtirildiðinin 

ortaya konulmasýnýn, etkin bir izleme ve deðerlendirme sistemi ile yapýlabileceði  

 

 

3



açýktýr. Hazýrlanan eylem önerileri dinamik bir yapýdadýr. Bunlar, ulusal ve uluslararasý 

düzeylerde meydana gelen geliþmelerin, yeni tekniklerin ve uygulamalardan elde edilen 

sonuçlarýn programa yansýtýlmasý için tekrar gözden geçirilmesi suretiyle güncelleþtirilmesinin 

gerekli olduðu varsayýmýyla hazýrlanmýþtýr.

Programýn kamu kurum ve kuruluþlarýn yaný sýra, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluþlarý 

(STK), meslek kuruluþlarý, Yerel Yönetimler (YY), bölgesel kuruluþlar, birlikler ve özellikle 

kaynak kullanýcýlarý (köylüler, çiftçiler) tarafýndan da bilinmesi, benimsenmesi ve uygulanmasý 

büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla düzenlenecek seminerler, toplantýlar, çalýþtaylar ve 

benzeri etkinliklere tüm ilgili taraflarýn, özellikle kýrsal topluluklarýn etkin katýlýmýnýn saðlanmasý 

programýn baþarýlý olmasý için gereklidir. Çölleþme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programý, 

bir kez zarar gördüðünde düzeltilmesi çok zor olan veya geriye kazanýlamayacak düzeyde 

sürece girdiðinde de düzeltilemeyecek konuma kolaylýkla gelebilen toprak kaynaklarýnýn 

nitelikleri yok edilmeden, sürdürülebilirliðini saðlayacak bir araçtýr.

Çölleþme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programý ayný zamanda, 5 Yýllýk Ülke 

Kalkýnma Planlarý ile de uyumlu olmalýdýr. Böylece bu Eylem Programýnda yer alan strateji ve 

eylem önerilerinin Kalkýnma Planlarý'ndaki ilgili sektörlerin Ýhtisas Komisyonu Raporlarý'nda yer 

almasý Programýn uygulanmasý için yasal bir dayanak oluþturacaktýr.

4

Çevre sorunlarýnýn Birleþmiþ Milletler düzeyindeki ilk konferansý 5 Haziran 1972 

tarihinde Stockholm'da yapýlmýþtýr. Bu konferans çevre olgusunu Dünya Çevre Günü olarak tüm 

dünyadaki ülkelere taþýmýþtýr. 

1973 yýlýnda Birleþmiþ Milletler, Çevre Mültecisi kavramýndan yola çýkarak Sahel Ofisi 

(UNSO)'ni kurmuþtur. 

1976 yýlýnda Kanada'nýn Vancover þehrinde Habitat - I  Zirvesi toplanmýþtýr.

1977 yýlýnda Birleþmiþ Milletlerce, Çölleþme ve Eylem Planý Konferansý düzenlenmiþtir 

(Nairobi, Kenya). Bu Konferansta çölleþme ilk kez evrensel bir problem olarak vurgulanmýþ ve 

çölleþmeyle mücadele eylem planý benimsenmiþtir.

1983 yýlýnda Birleþmiþ Milletler, Dünya Çevre ve Kalkýnma Araþtýrma Komisyonu'nu 

oluþturmuþtur. 

1987 yýlýnda Bruntland Komisyonu, Çevre ve Kalkýnma üzerine Dünya Komisyonu 

Raporunu açýklamýþtýr. 

1992 yýlýnda Rio de Janerio'da Birleþmiþ Milletler, 179 ülkenin katýlýmýyla, Birleþmiþ 

Milletler Çevre ve Kalkýnma Konferansýnda (UNCED), içinde Gündem 21'de olan 5 adet Rio 

Belgesi açýklanmýþtýr. Bu Dünya Zirvesinde, Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu, çölleþme ve 

kuraklýkla yüz yüze olan ülkelerin bu sorunlarýný yasal bir enstrüman halinde ele almak üzere 

1. TARÝHSEL GELÝÞÝM  



Türkiye 11 Þubat 1998 tarih ve 23258 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 4340 sayýlý 

Yasa ile Birleþmiþ Milletler Çölleþme ile Mücadele Sözleþmesi'ne 1998 yýlýnda taraf  olmuþtur. 

Bu tarihten itibaren Türkiye, Sözleþmenin IV üncü Eki olan “ Kuzey Akdeniz Bölgesel 

Uygulama Eki” çalýþmalarýnda aktif olarak yer almaya baþlamýþtýr.

Aðustos - Eylül 2002 de, Birleþmiþ Milletler Dünya Sürdürülebilir Kalkýnma Zirvesi, 

Johannesburg (Güney Afrika)'da yapýlmýþtýr. Bu Zirvede Küresel Çevre Fonu (GEF)'nun 

BMÇMS'nin finans mekanizmasý olmasý talep edilmiþtir. 

Kasým 2002 Ýtalya, Roma'da 1. CRIC toplantýsý yapýlmýþ ve Çölleþme ile Mücadelede 

yenilikçi çözümlerin belirlenmesi ve  paylaþýlmasý ile 6. Taraflar Konferansýna sunulmak üzere 

bir raporun hazýrlanmasý benimsenmiþtir.

Çölleþme ile Mücadele Hükümetlerarasý Müzakere Komitesini (INCD) kurmuþtur. Beþ defa 

toplanan Komite, Çölleþme ile Mücadele Sözleþmesinin taslaðýný hazýrlamýþtýr.

17 Haziran 1994 tarihinde Paris'te, Çölleþme ile Mücadele Sözleþmesi kabul edilmiþtir. 

14-15 Ekimde imzaya açýlan sözleþme 26 Aralýk 1994 de yürürlüðe girmiþtir. Böylece 17 

Haziran, Dünya Çölleþmeyle Mücadele Günü olarak ilan edilmiþtir.

13-14 Haziran 1996 tarihinde Birleþmiþ Milletler Ýnsan Yerleþimleri Konferansý Habitat II 

Kent Zirvesi Ýstanbul'da yapýlmýþtýr.

Sözleþmenin en yüksek organý olan Taraflar Konferansý (COP), ilk toplantýsýný 1997 

yýlýnda Roma'da yapmýþtýr. Bu ilk toplantýda, COP'un yönetim kurallarý ve baðlý organlarýnýn 

kurulmasý, Global Mekanizmanýn fonksiyonlarýnýn oluþturulmasý ve Daimi Sekreter'in atanmasý 

ile ilgili kararlar alýnmýþtýr.

Sonra sýrasýyla, Dakar - Senegal (1998), Recife - Brezilya (1999), Bonn - Almanya 

(2000), Cenevre - Ýsviçre (2001) ve Havana - Küba (2003) olmak üzere 6 Taraflar Toplantýsý 

gerçekleþtirilmiþtir.   

2003 yýlýna kadar yapýlan Taraflar Konferanslarýnda:

5

-

-

-

-

-

-

Almanya, Bonn'da Sözleþme Daimi Sekreteryasýnýn kurulmasý. 

Global Mekanizmanýn politikalarýnýn, operasyon þekillerinin ve faaliyetlerini

gözden geçirilmesi, 

Merkezi ve Doðu Avrupa (Ek V) için Uygulama Eki'nin benimsenmesi,

Sözleþmenin uygulanmasý konusundaki raporlarýn gözden geçirilmesi  için Özel bir 

(Ad-Hoc) Çalýþma Grubunun çalýþmalara baþlamasý,

Sözleþmenin Uygulanmasýnýn Gözden Geçirilmesi Komitesinin (CRIC) Taraflar 

Komitesinin bir organý olarak kurulmasý, 

Bilim ve Teknoloji Komitesi (Taraflar Komitesinin Bilimsel Organý) reformunun 

benimsenmesi ve bir Uzmanlar Grubu oluþturulmasý, gibi önemli kararlar alýnmýþtýr.
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2. TANIMLAR, ÝLKELER, YAKLAÞIMLAR VE AMAÇ

2.1.  TANIMLAR

Bu raporda kullanýlan tanýmlar Birleþmiþ Milletler Çölleþme ile Mücadele Sözleþmesi 

(BMÇMS)'nin Bölüm 1, Madde 1'de açýklanmýþ olan terimleridir. Tanýmlanmýþ ana terimler 

aþaðýda özetlenmiþtir. 

Çölleþme:  Kurak, yarý kurak ve kuru alt nemli alanlarda iklim deðiþimleri  ve insan 

aktivitelerinin de dahil olduðu çeþitli etmenlerin sonucunda oluþan “Arazi Bozulumu” dur.

Arazi Bozulumu: Doðal olaylar ve/veya insan aktiviteleri nedeniyle orijinal doðal ekolojik 

görevinin ve/veya uygun þekildeki ekonomik iþlevinin sürdürülebilirliðinin çok uzun 

olamayacak kadar zarar görmesidir.

Toprak Bozulumu: Ýnsanlar tarafýndan genellikle yanlýþ kullanýmlarýn neden olduðu     

eylemler sonucunda topraðýn fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik özelliklerinin bozulmalarý 

sonrasýnda ortaya çýkan ve verimliliklerinin düþmesine neden olan toprak kalitesindeki 

azalmalardýr.

Su ve rüzgar erozyonu

Topraklarýn fiziksel, kimyasal ve biyolojik niteliklerinin düþmesi sonrasýnda uzun süreçlerde  

doðal bitki örtüsünü destekleme potansiyelini kaybetmesidir.    

Çölleþme ile Mücadele: Kurak, yarý-kurak, ve kuru alt  nemli bölgelerdeki arazilerin sürdü-

rülebilirliðinin geliþtirilmesi ve kullanýmýnýn saðlanmasý için hedeflenen:

Arazi bozulumunun önlenmesi ve/veya azaltýlmasý

Kýsmen bozulmuþ arazilerin iyileþtirilmesi

Çölleþmiþ alanlarýn iyileþtirilmesi 

Kurak, yarý kurak ve kuru alt nemli alanlar: Yýllýk yaðýþýn potansiyel evapotranspirasyona 

oranýnýn (P/P ) 0,05 ile 0,65 arasýnda deðiþim gösterdiði alanlardýr. ET

Kuraklýk: Yaðýþlarýn normal düzeylerinden aþaðýda olmalarý ve/veya düzensizlikleri duru-

munda önemli hidrolojik dengesizliklerin oluþmasý ve buna baðlý olarak arazi doðal 

üretkenliðinin olumsuz biçimde etkilendiði doðal bir olaydýr. 

 Arazi: Toprak, bitki örtüsü ve diðer biyolojik öðeleri içeren ve ekolojik - hidrolojik süreçlerin 

geliþtiði sistemi ifade eden bir ortamdýr. 

Çölleþme/arazi bozulumu baskýsý altýnda olan arazilerin, çölleþme düzeylerinin bilimsel      

ölçütler kullanýlarak daðýlýmlarýnýn saptanmasý,

Ulusal Eylem Programýnýn baþlýca ilkeleri  aþaðýda özetlenmiþtir: 

a.

b.

c.

I.

II.

d.

I.

II.

III.

Arazi /Toprak bozulumuna etki eden ana etmenler:

e.

.f.

.g.

aa.

2.2. ÝLKELER
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Öncelikle korunmasý gereken ekosistemlerin seçimi ve bu olaylarýn gündeme alýnmasýnýn       

saðlanmasý, 

Güncel çevre koruma ve sürdürülebilir kullaným politikalarýnýn irdelenmesi varsa              

eksikliklerinin belirlenmesi,

Yeni ve/veya ek politikalarýn bilimsel, ekonomik, sosyal ve teknik ölçütlerin uygulanma 

mekanizmalarý için saptanmalarý,

Çölleþme konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amacýyla, halkýn ve çölleþmeden etkilenen 

topluluklarýn her türlü yayýn ve yayým araçlarýyla bilgilendirilmesi, 

Çölleþme ile mücadele çalýþmalarýnýn bütün süreçlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýn, 

YY, STK, yerel topluluklar ve diðer gruplarýn yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde etkin 

katýlýmýnýn saðlanmasý,

Ulusal stratejilerin oluþturularak çölleþmenin durdurulmasý ve / veya etkisinin azaltýlmasý. Bu 

baðlamda sürdürülebilir arazi ve su kullanýmlarýnýn geliþtirilmeleri, biyoçeþitlilik alanlarýnýn 

korunmaya alýnmasý ve bu kullanýmlardan oluþabilecek sosyal çeliþkilerin önlenmesi,

Erken uyarý sistemlerinin bilgi aðlarý aracýlýðýyla oluþturulup bir merkeze baðlanmalarý,

Diðer ülkelerin ulusal programlarýyla baðlantý kurarak bilgi aðlarý aracýlýðýyla bilgi 

alýþveriþinin saðlanmasý.

BMÇMS'nin yürürlüðe girdiði 1994 yýlýndan baþlayarak çölleþme neden sonuç iliþkisini 

ortaya koyma çalýþmalarý ile Avrupa Çevre Ajansýnýn geliþtirdiði “Sürücüler- Baský-Durum- Etki 

Tepki (SBDET)” (Driver-Pressure-State-Impact-Response- DPSIR) çerçeve kavramlarý 

arasýnda bir paralellik bulunmaktadýr. SBDET yaklaþýmýnda (Þekil-1), bu döngü içerisinde yer 

alan konular arasýnda oluþabilecek iletiþimsizlik ve/veya çözümsüzlük çevreyi olumsuz yönde 

etkileyerek arazi bozulumuna yol açabilecektir. Bu baðlamda Ulusal Eylem Programýnýn 

SBDET yaklaþýmýna uyum saðlamasý düþünülmektedir. Buna örnek olarak kentleþme sonucu 

(SÜRÜCÜ) ortaya çýkan atýk sularýn (BASKI) tatlý su kaynaklarýný kirletmesi (DEÐÝÞÝM) bu 

kaynaklarda balýkçýlýk yaparak geçinenleri olumsuz yönde etkileyerek (ETKÝ) yerel ve ülke 

yöneticilerinin önlem almasýna yol açmasý (TEPKÝ) verilebilir. Bir baþka anlamlý örnek de: Alt 

yapýnýn varlýðý ve pazara yakýnlýk gibi gerekçeler gözetilerek sanayicilerin (SÜRÜCÜ) amaç dýþý 

arazi kullanýmýyla, verimli ve iyi nitelikli tarým arazilerine yayýlmalarýyla (BASKI) artýk ve 

artýklarýyla çevreye ve komþu tarým topraklarýna verdiði kirletici etkisiyle (DEÐÝÞÝM) 

çevrelerindeki üretici tarým topraklarýndaki verim azalmasý (ETKÝ) sonucunda Sivil Toplum 

Kuruluþlarýnýn destekleriyle de duyarlý bir toplum oluþmasý ve parlamentonun gerekli yasal 

düzenlemeyi saðlamasýyla yerel ve ülke yöneticilerinin de gerekli önlemleri almasýdýr (TEPKÝ). 

Bb.

Cc.

Dd.

Ee.

Ff.

Gg.

Hh.

Ii.

2.3. YAKLAÞIMLAR



2.4. AMAÇ

Çölleþme ile Mücadele Ulusal Eylem Programý, ülkedeki çölleþmeye yol açan etmenleri 

saptayarak bu sorunlarýn devlet, yerel örgütler, arazi sahipleri ve halkýn katýlýmýyla nasýl 

çözümlenebileceðini ortaya koymayý amaçlamaktadýr. Bu baðlamda Çölleþme ile Mücadele 

Ulusal Eylem Programý, BMÇMS'nin Yönergesine uyum saðlamaktadýr.

Eylem Programýnda kullanýlacak ölçütler, Uluslararasý Toprak Bilimleri Birliðinin, 

UNEP'in Dünya Zirvesi' 92 de ve Avrupa Çevre Ajansýnýn oluþturduðu bilgiler kullanýlarak 

tanýmlanmýþlardýr.
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3. TÜRKÝYE' DE ÇÖLLEÞME 

Türkiye'nin iklimi, topoðrafyasý, jeolojisi, hidrolojisi, bitki örtüsü, iþlemeli tarýma uygun 

olan ve olmayan arazi varlýðý, mera ve orman alanlarýnýn özellikleri ile birlikte nüfus etkisi 

deðerlendirildiðinde, söz konusu doða ve insan etkileþiminin sonrasýnda ülkenin çölleþme 

riskiyle karþýlaþmasý beklenen bir olgu olarak ortaya çýkmaktadýr. 

Genel olarak subtropikal kuþak anakaralarýnýn batýsýnda egemen olan Akdeniz büyük 

iklim bölgesine dahil edilen Türkiye iklimi, Kuzeydoðu Atlantik ve Akdeniz kaynaklý cephesel 

depresyonlarýn, subtropikal antisiklonlarýn ve muson alçak basýncýnýn Orta Doðu'ya doðru 

uzantýsýný oluþturan Basra alçak basýnç alanýnýn mevsimsel yer deðiþtirmelerinin bir ürünüdür.  

Atlantik kaynaklý nemli hava akýmlarýyla taþýnan cephesel orta enlem ve Akdeniz 

depresyonlarý, yaz mevsimi dýþýnda yýlýn önemli bir bölümünde Türkiye'ye kolaylýkla ulaþýrlar. 

Kuzey Afrika ve Arap çöllerinden gelen karasal tropik hava akýmlarý, Türkiye'nin Karadeniz 

Bölgesi ve Kuzeydoðu Anadolu bölümü dýþýnda kalan yerlerinde yaz aylarýnda uzun süreli kuru 

ve sýcak iklim koþullarýnýn oluþmasýna neden olur. Türkiye'de çeþitli iklim tipleri vardýr. Bu 

çeþitliliðin nedenlerinden birincisi, Türkiye, kutupsal ve tropikal bölge orijinli hava tipleri  ve çeþitli 

atmosferik olaylarýn etkisi altýndaki geçiþ bölgesinde bulunmaktadýr. Ýkincisi, ülkemizdeki 

topoðrafik özelliklerin deðiþkenliði ve yükseltilerin kýsa mesafedeki ani deðiþimleridir. Türkiye 

beþ ana iklim bölgesine ayrýlmýþtýr (Þekil- 2). Düzensiz yaðýþ ve sýcaklýk daðýlýmý gibi iklimsel 

deðiþimler ülkede çölleþmeye neden olmaktadýr (Þekil- 3). Ülke topoðrafyasý, Afrika ve Arap 

plakalarýnýn Anadolu plakalarýný kuzeye doðru sürüklemesi sonucu daðlýk bir yapýdadýr. Daðlýk 

yapý nedeniyle ülkede doðal eðim oldukça yüksektir. Bu da yaðýþ düzeyi düþük de olsa sularýn 

hýzla yüzey akýþýna geçmesi sonucu erozyonun düzeyini arttýrmaktadýr (Þekil- 4).
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Þekil-1  Sürücü  Baský - Deðiþim  Etki  Tepki (SBDET) döngüsü.

Þekil-2 Türkiye Ýklim Bölgeleri Haritasý 

Karadeniz

Akdeniz



Ø Akdeniz iklimi: Ege bölümü ve Akdeniz Bölgesinin kýyý kuþaðýnda etkindir. Yazlarý sýcak ve   

      kurak, kýþlarý ýlýk (mild) ve yaðýþlýdýr. 

o Nemli (humid) Akdeniz Ýklimi: Kýyý kuþaðý boyunca kar ve don olaylarý çok nadir olarak 

görülür. En fazla yaðýþ kýþ mevsiminde düþer. Ortalama yýllýk yaðýþ miktarý yaklaþýk 1000 

milimetredir.  

o  Yarýnemli (semi - humid) Akdeniz Ýklimi: Ortalama yýllýk yaðýþ miktarý yaklaþýk 600 - 800 

milimetredir. Yaðýþlar genelde yine kýþ aylarýnda meydana gelir.

Ø Karadeniz iklimi: Karadeniz kýyýlarý boyunca denizin etkisi kuvvetle hissedilir ve her 

mevsimi yaðýþlý bir iklim egemendir. Ortalama yýllýk yaðýþ 1000 milimetrenin üzerindedir. 

Yýllýk yaðýþýn büyük bir kýsmý sonbahar ve kýþ aylarýnda düþer. Ortalama yýllýk sýcaklýk 

yaklaþýk 8 - 12 °C civarýndadýr.

Ø Yarýnemli (semi - humid) Marmara Ýklimi: Trakya'nýn iç kesimleri ve Karadeniz kýyýlarý hariç 

bütün Marmara bölgesinde egemendir. Yaz aylarýnýn sýcaklýðý Akdeniz iklim bölgesi kadar 

yüksek deðildir. Buna karþýlýk kýþ aylarýnda sýcaklýk düþüktür. Yýllýk yaðýþ miktarý 500 - 700 

milimetredir.

Ø Yarýkurak (steppe) Ýklimi: Ýçbatý Anadolu bölümü ve Göller Yöresi dahil, bütün Ýç Anadolu ve 

Doðu Anadolu Bölgesinin batý kesimleri ile Güneydoðu Anadolu bölgesini içine alan çok 

geniþ bir yayýlma alanýna sahiptir. Karasallýðýn etkisiyle mevsimler arasýnda sýcaklýk farklarý 

fazladýr. 

o Yarýkurak (semi - arid) Ýç Anadolu Ýklimi: Kýþlar soðuk geçer ve soðuklarýn þiddeti 

karasallýðýn etkisiyle doðuya doðru artar. Yaðýþ maksimumu ilkbahara, minimumu ise 

yaza rastlar. Yaz mevsimine ait yaðýþýn payý %10 civarýndadýr. 

o Yarýkurak Güneydoðu Anadolu Ýklimi: Yaz aylarý çok sýcaktýr. Sýcaklýk rejimi üzerinde 

karasallýðýn ve güneydeki tropikal çöllerin etkisi vardýr. Yýllýk yaðýþ miktarý 500 mm' nin 

altýndadýr. Türkiye'de buharlaþmanýn en fazla olduðu bölge burasýdýr. 

Ø Karasal (continental) Doðu Anadolu Ýklimi: Kuzey Doðu Anadolu platolarý ile Bingöl- Bitlis 

yörelerini içine alan bu Bölgede þiddetli karasal koþullar baskýndýr. Kýþ mevsimi soðuk ve 

uzundur. Yaðýþlar Ýç Anadolu Bölgesinden fazladýr. Kýþýn azalan yaðýþlar genellikle kar 

þeklindedir.       
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 TÜRKÝYE'nin UZUN YILLAR YAÐIÞ DEÐÝÞÝMÝ  
106 istasyon, Ort: 646.4mm, Period:1950-2003, 5 yýl Hareketli Ortalama
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4.1. DOÐAL NEDENLER

Toprak aþýnýmý; su ve rüzgar erozyonu, kumul hareketleri: Toprak ve jeolojik 

materyallerin doðal nedenlerle (iklim, su, rüzgar, buz ve yerçekimi, topografya deðiþkenliði, 

toprak özellikleri; organik madde içeriði, tekstür ve strüktür konumu, etken profil derinliði ve 

horizonlarýnýn geçirgenlikleri, bitki örtüsü; orman, çayýr ve mera alanlarý, jeolojik materyaller; 

gevþek çökeller ve ayrýþmýþ / daðýlgan kayaçlar) bulunduklarý yerden aþýndýrýlmasý koparýlmasý 

ve taþýnmasý olaylarýdýr. Doðal olaylarýn ileri evrelerinde denizel (kýyý) ve/veya karasal 

ortamlarda oluþan / biriken kum boyutu materyallerin, baþka bir deyiþle rüzgarla yýðýlan gevþek 

kum topluluklarýnýn ve rüzgarýn sürekli etkinliði ile kum tepeciklerinin yer deðiþtirmesi ve kumul 

hareketlerinin oluþturulmasý. 

Topraklardaki bitki besin elementlerinin yüzeyden veya yýkanmayla profilden 

uzaklaþarak toprak verim kalitesinin bozulmasý: Fazla yaðýþ alan bölgelerde veya bir defada 

normalinden çok fazla veya dengesiz yaðýþlarýn oluþturduðu yüzey erozyonuyla ve/veya toprak 

profilinden sýzan suyla, bitki besin elementlerinin yüzeyden ve/veya bitki kök derinliðinden 

yýkanarak uzaklaþmasý.

Ýklimsel deðiþimler: Doðal ve insan etkileriyle oluþabilen yerel veya küresel iklim 

deðiþimlerinin (sýcaklýk artmasý ve iklim salýnýmlarýnýn oluþmasý) makro ve mikro havza 

düzeylerinde kuraklýða neden olarak, biyo-çeþitliliðin azalmasýna ve bitkisel üretim verimliliðinin 

düþmesine neden olmasý. Ayrýca tarýmsal ürünlerin geliþme evrelerinin (vejetasyon sürelerinin) 

söz konusu iklim salýnýmlarýyla uzamasý veya kýsalmasý da bitkisel üretim verimliliðinin 

düþmesine neden olmasý. Bu baþlýk altýndaki nedenler:

4. TÜRKÝYE' DEKÝ ÇÖLLEÞME NEDENLERÝ VE TANIMLARI

Yukarýdaki tanýmlardan da anlaþýlacaðý gibi söz konusu olan bu öneride Arazi / Toprak 

Bozulumu kavramlarý ve özellikle doðal kaynak bozulumu çölleþme olgusunun kapsamýnda 

düþünülecek ve olaydan yalnýzca çölleþme olarak söz edilecektir. Bu baðlamda baþlýca 

çölleþme nedenleri (1) doðal nedenler, (2) teknik nedenler ve (3) sosyoekonomik, yönetimsel ve 

yasal nedenler olarak üç baþlýk altýnda deðerlendirilebilir.

Bu nedenle Türkiye'deki tarým, orman ve mera alanlarýnýn önemli bir bölümü yeterli su 

içeriðine sahip deðildir ve eðimin fazlalýðý, bitki örtüsünün yetersizliði, topraðýn aþýnmaya uygun 

veya duyarlý olmasý nedenleriyle de erozyon tehdidi altýndadýr. Bunun dýþýnda aþýrý nüfus 

baskýsýnýn getirdiði  tarým topraklarýnýn amaç dýþý kullanýmý, tarýmsal yönden verimli alanlarýn ve 

deðerli doðal yaþam alanlarýnýn geri dönülmeyecek biçimde elden çýkmasýna yol açmýþtýr.   
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-

-

Iiklim (yaðýþlarýn düzensiz daðýlýmý, rüzgar vb.),

Ttopografya ve jeolojinin deðiþkenliði,



4.2.TEKNÝK NEDENLER

Ormansýzlaþma: Orman alanlarýnýn; yangýn, açma - yerleþme, usulsüz - kaçak kesim ve 

aþýrý otlatma ile bozulumu ve/veya yok olmasý. 

Meralarýn, özellikle yamaç alanlardaki meralarýn, yanlýþ, düzensiz, kontrolsüz ve 

zamansýz - aðýr biçimde otlatýlmalarý: Ayrýca gübreleme, yabancý ot mücadelesi, tohumlama, 

ot kontrolü gibi yönetim iþlemlerinin eksik yapýlmasý veya yapýlamamasý nedenleriyle meralarda 

yoðun bir ot örtüsünün kurulamamasý ve yanlýþ amaçlarla kullanýlarak korunmasýnýn 

saðlanamamasý. Yanlýþ yönetimin doðal sonucu olarak özellikle yamaç alanlarda bozuluma 

uðrayan meralarda erozyonun hýzlandýrýlmasý.

Hidrojeolojik yapýnýn veya Hidrolojik döngünün yapay yollarla etkilenmesi: Plansýz 

ve çok sayýda artezyen kuyularýnýn açýlmasý ve aþýrý ve/veya gereksiz sulamalarýn yapýlmasýyla 

yer altý su yataklarýnýn giderek azalmasý ve derine inmesi ile deniz kýyýlarýna yakýn yerlerde tuzlu 

suyun çekilmesi (ekstraksiyonu).

Anýz yakýmý: Üreticilerin hasat sonrasý tarlasýnda kalan anýz artýklarýný veya malçýný 

yakarak topraklarýn humus kaybýna, toprak neminin korunamamasýna ve erozyonun 

hýzlandýrýlmasýna neden olmasý. Anýz, yaðýþýn özellikle eðimli arazilerde toprakla doðrudan 

doðruya deðinmesini önleyerek ve yaðmur þiddetinin düþmesine neden olarak yüzey akýþýn 

hýzýný düþürmekte; yaðmur suyunun topraða sýzmasýný artýrmakta ve erozyonun þiddetini 

azaltmaktadýr.

Tarým topraklarýnýn yanlýþ yönetimi ve toprak yorgunluðunun oluþmasý: Polikültür 

sistemlerinin ve uygun toprak iþleme (mekanizasyon) yöntemlerinin uygulanmamasý, aþýrý 

gübre kullanýmýyla antagonist etkileþimin ortaya çýkmasý, aþýrý pestisit kullanýmýyla pestisit 

kirliliðinin gündeme gelmesi vb. gibi yanlýþ toprak yönetiminin neden olduðu toprak 

yorgunluðunun gündeme gelmesi ve bitkisel üretimin azalmasý.

Çiftçi bazýnda tarla içi plansýz sulamanýn neden olduðu  yüksek taban suyunun 

sürekli etkisi: Özel doðal koruma alanlarýnda taban suyu yönetiminin uygulanmamasý. 

Planlama yapan kuruluþun çiftçilere su kullanýmýnda ve patern uygulamasýnda müdahale yetkisi 

olmadýðýndan dolayý su kaynaklarýnýn ve sulama suyunun kullanýlma oranýnýn ve randýmanýnýn 

düþüklüðü.  Ayrýca su kaynaklarýnýn ve sulama suyunun aþýrý kullanýmý.

Tarým ve orman alanlarýnýn amaç dýþý kullanýmý (Toprak betonlaþmasý): Kentleþme, 

konut, turizm, sanayileþme, toprak sanayine hammadde alýmý, maden iþletmeciliði tesisleri 

nedeniyle üretken ve verimli arazilerin geri gelmemek üzere yitirilmesi olgusu.
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-

Ttoprak özellikleri (organik madde içeriði, toprak derinliði vb.),

bbitki örtüsü (orman, çayýr - mera alanlarý vb.)

þeklinde özetlenebilir.



Özellikle tarým topraklarýndaki tuzlulaþma, alkalileþme gibi çoraklaþma ile 

asitleþme gibi sorunlar: Aþýrý sulama, niteliði iyi olmayan sulama suyunun kullanýlmasý, drenaj 

koþullarýna dikkat edilmemesi, sulama ve drenaj planlamasýna uyulamamasý, aþýrý gübreleme 

veya yanlýþ gübre çeþidi kullanýmý nedenlerle topraklarda verimliliði olumsuz etkileyen tuzlarýn 

ve/veya deðiþebilir sodyum iyonunun istenmeyen oranlarda birikmesiyle çoraklýðýn ve yüksek 

oranda yaðýþ alan alanlarda ve/veya aþýrý derecede sulamayla toprak profilinde yýkanma 

olayýnýn gündeme gelmesiyle özellikle toprak alkalisi ve alkali katyonlarýn ortamdan uzaklaþarak 

asidik katyonlarýn ortamda artýþ göstererek asit ortamýn meydana gelmesi.

Toprak Kirlenmesi: Endüstrinin organik ve/veya inorganik atýklarý ve deterjanlar gibi 

evsel atýklarla topraklarýn kimyasallarla bulaþmasýyla toksik elementlerin birikimi.

Arazilerin fiziksel bozulumlarý: Özellikle topraklarýn yapýsýna ve tipine uygun olmayan 

ekipmanlarla iþlenmesi sonucu arzu edilmeyen fiziki yapýnýn oluþmasý ve/veya yüksek tonajlý 

tarým makinalarý ve ekipmanlarýnýn topraðýn tav koþullarý dýþýnda iþlenmesi ve aðýr trafik 

koþullarýna uðramasýyla tarým topraklarýnda sýkca görülen kompaksiyon (toprak sýkýþmasý) ile 

levhalý strüktür hakimiyeti, strüktürsüzlük oluþumu veya masifleþmeyle oluþan trafik (pulluk) 

tabaný katmaný. Topraklarýn tekstürel ve mineralojik kompozisyonlarýnýn ayrýcalýklý yapýda 

olmasýyla sulama veya yaðmur sonrasýnda erozyonla taþýnan toprakla ve/veya topraðýn yeterli 

üst horizonunda yüzeyinde orijinal ve arzu edilen strüktürlerin bozularak masif bir konumda 

ortaya çýkan kabuklaþma.

Tarým ve Orman ekosistemlerinin plansýz olarak yönetimi veya arazilerin yanlýþ 

kullanýmý veya tarým, mera ve orman alanlarýnýn karþýlýklý olarak yanlýþ yapýlanmalarý 

(orman alanýnýn tarým, tarým alanýnýn mera, orman alanýnýn mera vb. gibi yanlýþ 

kullanýmlarý ve bu yapýlanmalarýn yasal eksiklikler nedeniyle önlenememesi): Özellikle 

Akdeniz Ýkliminin baskýn olduðu yerlerde insanlarýn neden olduðu bozulumlarla oluþan maki 

ve/veya bozuk Akdeniz Bitki örtüsünü içeren alanlar, Akdeniz ve Ege Bölgesinin alt bölümleri bu 

alanlarýn orman ekosistemlerini oluþturmaktadýr. Söz konusu alanlar, günümüzde Avrupa 

Topluluðu Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü (JRC-ESB, Ýspra, Ýtalya) tarafýndan oluþturulan 

çevre dostu geleneksel kullaným/bakým/geliþtirme ögelerini içeren ekosistem yönetim planlarý 

doðrultusunda zeytin, harnup, bað, incir, fýstýk çamý, badem vb. kullanýmlara açýlarak bölge 

halkýna gelir getirici kaynak oluþturulabilir. Bu tür alanlarýn yukarýda belirtilen amaçlarla 

kullanýlmasý için  ayrýntýlý ve teknik bir araþtýrma sonucunda varolan ekosistem üzerinde zararlý 

bir etkisi veya nesli tehlike altýndaki nadir ve endemik bitkileri yok etmeyecek þekilde 

planlanmasý ise oldukca önemlidir. Bu tür uygulamalara geçilmeden önce mutlaka konu ile ilgili 

uzmanlarýn yapacaðý araþtýrmalar sonucunda karar verilmesi gerekmektedir.  Bölge halký bu 

yönetim yaklaþýmýný ulusal, yerel devlet kuruluþlarýnýn ve sivil toplum örgütlerinin önderliðinde
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kurulacak olan birlikler çerçevesinde yaþama geçirebileceklerdir. Günümüzde benzer amaçlarla 

kurulan su kullanýmýna yönelik sulama birlikleri yanýnda zeytin, pamuk, fýndýk, fýstýk gibi yerel 

ürünlerin deðerlendirilmesine yardýmcý olan çiftçi birlikleri bunlara örnek oluþturmaktadýr. 

Bununla birlikte söz konusu birliklerin mevzuatlarý yukarýda anýlan ve ulusal çölleþme eylem 

planýnýn ana olgusunu oluþturan sürdürülebilir kaynak kullanýmý (bitki, toprak, su) doðrultusunda 

yenilenmelidir. Bu baðlamda halihazýrda plansýz ve geri kazanýmsýz biçimde aþýrý otlatma ile 

elden çýkmak üzere olan en deðerli doðal kaynaklardan biri olan mer'alarýn konumlarýnýn 

(coðrafi yerlerinin), orman ve tarým alanlarýyla karþýlýklý sosyo - ekonomik etkileþimleri 

tanýmlanmalýdýr. Bunun sonrasýnda, plansýz ve yanlýþ yapýlan sulamalarýn ve özellikle sulamalar 

sonucunda oluþan su kayýplarýnýn önlenmesi için Sürdürülebilir Sulama Yönetimi (SSY)'ni 

saðlayacak sulama ve ürün planlamasý ile pazarlamasýný saðlayacak olan  su/tarým birliklerine 

benzer mer'a kullaným birliklerinin kurulmasý gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu 

uygulamalar noktasal olduðunda baþarý þansýnýn düþük olduðu saptanmýþtýr.  Baþka bir deyiþle 

ulusal eylem planýnda önerilen Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) yaklaþýmý ile söz konusu 

çalýþmalar noktasal olmaktan çok, bütünleþik çalýþma biçimine dönüþtürülmüþ olacaklardýr. 

Yukarýda sözü edilen bütün uygulamalarýn veya planlarýn doðal kaynaklar ve özellikle biyolojik 

çeþitliliðin korunmasýyla çeliþmemesi, bozulmuþ doðal alanlarýn ise niteliðini yitirmiþ alanlar 

olarak anýlýp baþka amaçlarla kullanýma açýlmasýndan çok, bu alanlarýn restorasyonunun 

yapýlarak tekrar doðaya kazandýrýlmasýna çalýþýlmalýdýr ve/veya SAY programlarýnýn 

hazýrlanarak insan faktörü ile birlikte dikkate alýnmalýdýr. Bunun tersi uygulamalar, bu tür doðal 

alanlarýn yok edilmesini hýzlandýracaðýndan erozyonun artmasýna neden olacaktýr.

Teknik nedenler;
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- arazilerin doðal nitelik ve yeteneklerine uygun biçimde kullanýlmamasý,

- doðal bitki örtüsünün bitki ticareti, tarým ve yerleþim alaný oluþturmak amacýyla yok

edilmesi,

- dik ve çok dik eðimlerde korumasýz tarým yapýlmasý,

- geniþ alanlarda nadas uygulanmasý,

- anýzlarýn yakýlmasý ,

- arazi uygunluk sýnýflarý ve alt sýnýflarýna uyumlu kültür bitkileri deseni veya uygun

ekim nöbetleri uygulanmamasý,

- gübre ve pestisit kullanýmýnda bilimsel ölçütlere uyulmamasý,

- ormansýzlaþma,

- meralarýn düzensiz, kontrolsüz, zamansýz ve aðýr biçimde otlatýlmalarý,

- gerekli bitkisel, kültürel ve fiziksel toprak koruma önlemlerinin yeterince alýnmamasý,

- hidrolojik döngünün yapay yollarla etkilenmesi,

- plansýzca ve yanlýþ yapýlan sulamalar,
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-

Ssu kaynaklarýnýn ve sulama suyunun kullanýlma oranýnýn ve randýmanýnýn düþüklüðü,

Yyanlýþ uygulanan sulamalar,

Ttoprak kirliliði (endüstriyel ve evsel atýklar nedeniyle)

þeklinde özetlenebilir.

4.3. SOSYOEKONOMÝK, YÖNETÝMSEL VE YASAL NEDENLER

Yasal mevzuattan kaynaklanan sorunlar: Farklý amaçlar için arazi yönetimi ve 

kullanýlmasý yetkisinin birçok kurum ve kuruluþun idaresinde olmasý ve kendi aralarýndaki 

eþgüdüm eksikliði nedeniyle toprak kullanýmýnýn ve korunmasýnýn kavram kargaþasýna neden 

olmasý ve doðal kaynaklarýn rasyonel kullanýmýna uygun mevzuatýn olmamasý. Çýkarýlan 

yasalarýn doðal kaynaklarýn kullanýlmasý veya korunmasýnda populist veya politik kaygýlardan 

uzak gerçekci temeller üzerine oturtulmuþ olmasý gerekmektedir. Ayrýca arazi mülkiyet 

daðýlýmýnýn düzensizliði ve gerekli yasalarýn olmayýþý ile ilgili sosyo- ekonomik sorunlarýn 

giderilememesi. 

Göç: Tüm sorunlarýn neden olduðu doðal kaynaklarýn yitimi ve bu kaynaklarý doðrudan 

veya dolaylý biçimde kullanan ülke insanlarýnýn gelirlerinin önemli düzeyde düþerek  ve göreceli 

olarak daha zengin doðal kaynak alanlarýna göç.

Eðitimsizlik: Uygun/modern ve/veya yenilenmiþ geleneksel sürüm - ekim - dikim 

yöntemlerinin çiftçiye eðitimle ve uygulamalarla benimsetilmesi. Doðal alanlar ile iç içe yaþayan 

köylünün bu alanlarýn (bitki, hayvan, habitat, ekosistem gibi) öneminin bilincinde olmamasý. 

Özet olarak:

ülkemizdeki çölleþme sürecini hýzlandýran baþlýca sosyal, ekonomik ve yasal düzenlemelerin

yetersizliðinden ve uygulanamamasýndan kaynaklanan nedenler olarak ele alýnabilir.

5. ÇÖLLEÞME SORUNLARININ SINIFLANDIRILMASI

Türkiye'de çölleþme etki ve çözüm önceliðine baðlý sorunlarýn düzeltilemeyen ve 

düzeltilebilir olarak iki baþlýk altýnda deðerlendirilmesinde yarar görülmektedir.

- arazi mülkiyet daðýlýmýnýn belirsizliði  ve küçük iþletmelerin çokluðu,

- arazi toplulaþtýrmaya yeterince girilememesi,

- kiracýlýk veya yarýcýlýkla iþletilen topraklar için herhangi bir önlem alýnmamasý,

- toprak korumada bilinç ve eðitim yetersizliði,

- toprak ve su kullanýmýna ve korunmasýna ait düzenleyici bir yasanýn bulunmamasý,

hukuksal ve yönetsel düzenlemelerin yeniden yapýlandýrýlmamasý veya

gerekli yasalarýn olmayýþý, varolan yasalarýn da etkin bir þekilde uygulanmamasý ve 

 mevzuatlardaki eþgüdümün yetersizliði,

- kýrsal fakirlik ve göçler,
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5.1. DÜZELTÝLEMEYEN KALICI ÇÖLLEÞME SORUNLARI

Geri kazanýlamayacak biçimde toprak/arazi ve su kaynaklarýnýn  kaybýna neden olan 

ögeler:

A) Toprak Betonlaþmasý.

B) Yapý ve diðer endüstrilerde (tuðla, seramik) topraklarýn, yerüstü ve yer altý kayaçlarýnýn 

hammadde olarak aþýrý düzeyde kullanýmlarý. 

Toprak Betonlaþmasý, Avrupa Birliði Çevre Proðramý/ Avrupa Çevre Ajansý' na göre 

“Toprak Örtülmesi”; ABD Tarým Bakanlýðýna göre “Kaynak Tüketimi”, birçok yerel kaynakta 

“Çarpýk Kentleþme” veya “Yanlýþ Kentleþme” ve “Amaç Dýþý Arazi Kullanýmý” olarak da 

adlandýrýlmaktadýr. Ülkemizde mutlak tarým topraklarýnýn ve özellikle tarým yapýlan verimli ova 

topraklarýný, özel Tarým Ormancýlýðý alanlarýnýn, ayrýca yerel ve küresel iklimin korunmasýnda 

ana etmen olan ve ülkemizin daðlýk kesiminde yaþayan nüfusun ana gelir kaynaklarýndan biri 

olan dað/orman ekosistemlerinin yok olmasýna (bozulumuna) neden olan “Toprak 

Betonlaþmasý”, yalnýzca kentlerin yanlýþ büyümesinde deðil,  endüstriyel alanlarýn da, söz 

konusu verimli ova ve özel kullanýmlý topraklar üzerinde geniþlemesiyle gerçekleþmektedir. 

“Çarpýk Kentleþme” olarak tanýmlanan bu olaya verilebilecek çarpýcý örnekler Bursa, Adana, 

Mersin, Ýzmir, Ýzmit, Ýstanbul, Gaziantep ve daha bir çok kentin çevresinde gözlenebilir. Özellikle 

Trakya'da görüldüðü gibi havza boyutundaki sorun, amaç dýþý arazi kullanýmý ile gündeme gelen 

toprak betonlaþmasý, bölgesel de olabilmektedir.

Yüzyýllardýr ve özellikle son 50 yýlda köyden kente göçün ve kent nüfusunun artmasýyla 

alt ve üst yapýlaþma için toprak sanayine; diðer sanayi kollarýna hammadde için ve sorunun 

önemli bir diðer boyutuyla da kýyý þeritlerimizde kumullarýmýzýn inþaat sektörüne, malzeme 

saðlamak amacýyla sürekli ve geri kazanýlmayacak biçimde doðal kaynaklarýn aþýrý kullanýmý 

söz konusudur. Ayrýca Akdeniz iklimi yaygýn olan karstik arazilerde aþýrý düzeyde yapýlanan sera 

tarýmý için gerekli üretim topraðýnýn saðlanmasý için orman ve karstik yapýnýn üzerinde ve kayaç 

dokusu içinde oluþmuþ topraðýn kullanýmý da gündemdedir. Bu amaçla çoðu kez verimli düz 

ovalarda kurulan fabrikalarýn yakýn çevre topraklarýný kullanmalarýyla bulunduklarý ekolojik 

yörelerdeki en üretken tarým topraklarý ve kimi alanlarda da su kaynaklarý dönüþümsüz olarak 

kaybolmuþtur. Son 10 yýlda kimi kent, Üniversite - Belediye - Sivil Toplum Kuruluþlarý iþbirliði (T. 

Ü. Tekirdað Ziraat Fakültesi - gönüllü kiþi ve kuruluþlar; Mersin Üniversitesi - Kent Konseyi - 

Ticaret Odasý; Çukurova Üniversitesi - Belediyesi - Güçlendirme Vakfý gibi) sonucunda ova 

ve/veya peneplen ovasý topraklarýnýn kullanýmý kýsmen veya tamamen yasaklanmýþtýr. Bu 

yasaklama üzerine, kullanýcýlar uç alanlar olarak adlandýrýlan özel tarým - ekosistem alanlarýný 

kullanarak (iþgal ederek) bozuluma uðratmýþlardýr. Söz konusu bu çölleþme biçimi, doðal 

kaynaklarýn hammadde olarak kullanýmýnýn plansýz yürütülmesi nedeniyle yukarýda sözü edilen    

bölgelerde önerilen önlemlere karþýn günümüzde de sürmektedir.
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5.2. DÜZELTÝLEBÝLÝR ÇÖLLEÞME SORUNLARI 

Sürekli/Dönüþtürülebilir arazi kayýplarýnýn yanýnda yanlýþ arazi yönetimleri nedeniyle 

ortaya çýkan en önemli sorun “Erozyon”dur. Erozyon doðal etkilerden çok, özellikle programsýz 

arazi yönetimlerinin- kullanýmlarýnýn sonucunda oluþan/ baþlatýlan ve sürekli geliþen bir olgudur. 

Ormanlarýn plansýz ve kaçak kesimler ile malzeme veya yakacak saðlanmasý  amacýyla 

kullanýlmak üzere yok edilmeleri ve yanlýþ yerleþim politikalarýnýn neden olduðu ormansýzlaþma 

(aþýrý otlatma ve özellikle yangýnlar), Anadolu'da yüzlerce yýldýr sürmektedir. 

Son yüzyýlda nüfus baskýsýyla hýzlanan ormansýzlaþmanýn sonucunda ortaya çýkan  

çölleþme, hem geleneksel olarak doðru kullanýlan arazilerin kaybýna hem de hidrolojik 

döngünün baþka bir deyiþle yerel iklimlerin deðiþimine yol açmaktadýr. Örneðin son yýllarda sel 

ve heyelanlarla oluþan can kayýplarýnda artýþ bulunmaktadýr. Bu hýzlý ilerleyen bozulum, özellikle 

kýyý bölgelerimizde, turizmin artýþý ve böylece betonlaþmanýn katkýsýyla kýyý kumullarýnýn ve 

daðlýk ekosisteme ait makilik arazilerin kentleþme ve/veya sera yapýmý için kullanýmýna neden 

olmaktadýr. Söz konusu bu yüzeylerin/ ekosistemlerin üzerinde yüzlerce yýl boyunca sürdürülen 

çevre dostu geleneksel kullanýmla, zeytin - keçiboynuzu fýstýk çamý - incir - bað ve daha sonra 

daha alçak yüzeylerde bu gruba katýlan turunçgiller tarým ve orman ekosistemleri oluþmuþtur. 

Söz konusu tarým ve orman ekosistemleri, son yýllardaki kontrolsüz biçimde tarýma açýlan 

alanlar nedeniyle erozyona duyarlý duruma dönüþtürülmüþlerdir. Kýrsal ve kentsel bölge 

insanýmýzýn söz konusu sorunlarý bütünleþik çok meslekli Sürdürülebilir Arazi Yönetim (SAY) 

planlarýyla çözümlenebilir (Þekil 5). SAY tarým ve orman alanlarýyla etkileþen uydu kent 

alanlarýnda da kullanýlabilecek tarým, kentleþme, endüstri, ulaþtýrma, turizm, altyapý ve enerji 

olgularýný içeren Çok Ýþlevsel Bütünleþik Uydu Kentler (ÇÝBUK) yapýsý oluþturabilecektir (Þekil 

6). Sürdürülebilir arazi yönetimine ait tipik bir örnek eski Türk uygarlýklarýnda Akdeniz 

Bölgesinde, yaygýn seki sistemleri kullanýlarak gerçekleþtirilmiþtir (Þekil-7). Bu yönetim planlarý 

da ancak hazýrlanmakta olan Çölleþme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programýyla 

gerçekleþtirilebilecektir. Bu planýn öngörülerinin ülkenin makro politikasý katýnda ele alýnarak 

yasalaþtýrýlmasý/ hukuksallaþtýrýlmasý gerekmektedir. Devletin söz konusu SAY programlarýnýn 

oluþturulmasýnda alacaðý kararlar programýn baþarýsý için öncelikle gereklidir. Ayrýca ülke 

düzeyinde söz konusu makro politikalarýn güçlendirilmesi ülke genelinde kamuoyu 

duyarlýlýðýnýn artýrýlmasý ve etkili kamuoyu oluþturulmasýyla olasýdýr. Bu baðlamda göz önüne 

alýnacak önlem ölçütleri aþaðýda verilmektedir. 
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Þekil 6. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY)nin Sosyo-ekonomik Örgütlenme Yapýsý

Þekil 5. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) Çalýþma Yaklaþýmý



 

Þekil 7. Akdeniz Bölgesinde (Kýzkalesi ve Merdivenlikuyu)  Eski Sürdürülebilir     

             Arazi Kullaným Örneði ve ÇÝBUK Yerleþim Düzeni

5.2.1. Erozyon
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Toprak erozyonu, toprak, su ve bitki arasýndaki doðal dengenin bozulmasý sonucu 

ortaya çýkan bir olaydýr. Bu olgunun sonucunda da ekosistem içinde biotoplar da zarar 

görmektedir. Doðal dengeyi oluþturan baþlýca faktörlerden iklim, topoðrafya ve jeolojik yapý 

oldukça sabit karakter gösterirken; insanlar tarafýndan geniþ ölçüde deðiþtirilemezler. Ýnsanýn 



doðal dengeye etkisi, diðer bir faktör olan bitki örtüsüne yaptýðý müdahaleden kaynaklanýr. 

Ýnsan, geçimini saðlamak için doðal ortamda geliþen bitki örtüsünden yararlanmak ve onu 

deðiþtirmek zorunda kalýr. Ýþte bu yararlanma ve deðiþtirme bilgisiz, geliþigüzel ve kýsa süreli 

çýkarlar için olmasý durumunda varolan doðal denge bozulmakta ve EROZYON olayý gündeme 

gelmektedir

Tarih boyunca dünya ormanlarý insanlarýn kullaným yoðunluðundan etkilenmiþlerdir. 

Bunlarýn baþýnda ormanlarýn tarým alanlarý ve yeni yerleþim/kullaným alanlarý için açýlmasý, 

geleneksel arazi kullaným yöntemlerinin deðiþimi (kuru tarým yapýlan alanlarýn sulamaya 

açýlmasý vb.) usulsüz kesimler (yakacak ve endüstriyel amaçlar), aþýrý otlatma ve yangýnlar 

gelmektedir. Yangýn sonrasýnda bitki örtüsünden yoksun kalan topraklar, siyah külün de etkisiyle 

daha fazla ýsýnýp  kuruyarak rüzgar ve eðimli arazilerde su aþýnýmýný artýrmaktadýr. 

Ormansýzlaþma sonucunda geliþen küresel ve yerel iklim deðiþikliklerinin neden olduðu 

hidrolojik döngünün bozulmasý, sellerin oluþmasýna ve toprak kaymasý ile toprak aþýnýmý 

olaylarýnýn artmasýna yol açmaktadýr. Kolaylýkla saptanan/gözlenen söz konusu bu olaylarýn 

dýþýnda uzun süreçte çok daha etkili olan ve ormansýzlaþan tüm dað, orman ve ova 

ekosistemlerin yok olmalarýna neden olan en önemli olgu erozyondur. Erozyonun yarattýðý 

sorunlar ise uzun sürede ve yüksek harcamalarla ve kimi durumlarda devlet yatýrýmýný 

gerektiren biçimde,  zorlukla düzeltilebilmektedirler. 

Yasalarda  yapýlan deðiþiklikler ile ülke  topraklarýnýn daha ekonomik ve ülke yararýna 

kullanýlmasý, toplumsal  geliþmeler (nüfus artýþý) sonucu oluþan toprak gereksiniminin 

karþýlanmasý, mülkiyet  sorunlarýnýn çözümlenmesi gibi haklý sayýlabilecek gerekçeler dikkate 

alýnmýþsa da, sonuç olarak Anayasamýzla güvence altýna alýnmýþ orman alanlarýnýn çok az da 

olsa orman sýnýrlarýnýn dýþýna çýkartýlmasýna engel olamamýþtýr. Ormanlarýmýzýn kadastrosu 

tamamlanmadýðýndan, bir yandan ormancýlýk etkinliklerinin yürütülmesinde mülkiyet 

anlaþmazlýklarýyla karþýlaþýlmakta ve bu mülkiyet anlaþmazlýklarý da bazý yerlerde ormanlarýn 

tahribine yol açmýþtýr.

5.2.2. Ormansýzlaþma
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5.2.3. Mera Alanlarýnda Bozulum

Mera alanlarýnda özellikle yamaç alanlarda yaptýrýlan düzensiz otlatma (aðýr, erken, 

kontrolsüz ve zamansýz otlatma) ve bu alanlarýn tarým arazisi þeklinde deðerlendirilmeleri 

nedeniyle, meralar çölleþmenin asýl kaynaðýný oluþtururlar. Kapasitesinin çok üstünde yapýlan 

aðýr otlatma sonucu, botanik kompozisyon büyük ölçüde zarar gördüðü için, meranýn verimi 

azaldýðý gibi erozyon sorunu da ortaya çýkar. Özellikle yaðýþýn az, daðýlýmýnýn düzensiz olduðu 

kurak ve yarý kurak yörelerde, doðal mera alanlarýnýn  korunmasýnda: 

a) Otlatmanýn düzenlenmesi (mera amenajmaný kurallarýna uyulmasý),



b) Kültürel ve teknik önlemler olarak; 
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1950'lerde sözde deðerli bitkilerin yetiþtirilmesini amaçlayan ve büyük oranda sýnýrlý 

toprak özelliklerine dayalý olarak geliþtirilen ve kantitatif ölçütlü olmayan veya kategorik 

-

-

-

-

-

   gübreleme,

   aþýlama (yapay tohumlama),

   toprak ve su koruma önlemleri (teraslama, kontur karýklar, hendekler, çukurlama),

   yabancý ot mücadelesi,

   hayvan içme suyu göletleri vb., 

uygulanmasý gerekir.

5.2.4. Topraklarýn Organik Madde Kaybý

Yarý kurak iklim kuþaðýnýn yaygýn olduðu ülkemizde, anýzýn yakýlmasýyla, aþýrý toprak 

iþlemeyle ve yanlýþ arazi kullaným uygulamalarý nedeniyle oluþmaktadýr. Anýzlý tarým tekniðine 

uyumlu ve bilinçli/ dengeli gübreleme, yeþil gübreleme ve uygun ekim nöbeti uygulamalarý ile 

topraklarýn organik madde içerikleri artýrýlmalýdýr. Çeþitli güncel ve geleneksel koruma 

yönetimleriyle topraktaki organik madde birikimlerinin arttýrýlmasý, topraklarýn kimyasal 

verimliliklerinin ve kalitelerinin artmasýný saðlamasýnýn yanýnda, topraðýn fiziksel koþullarýný 

iyileþtirecek ve biyolojik zenginliðini de artýracaktýr.

5.2.5. Arazilerin Fiziksel Bozulumlarý

Tohum yataðýnýn iþlenmesinden hasada kadar olan süreç içersinde kullanýlan tarým alet 

ve ekipmanlarýnýn günümüzde aðýr tonajlý traktör ve ekipmanlarý, hasat makinalarý ve balyalama 

makinalarýyla ve çoklu sürüm teknikleriyle topraðýn alt derinliklerine aþýrý yük binmekte ve profilin 

farklý derinliklerinde sýkýþmayla sert, strüktürsüz, masifleþmiþ veya levhalý strüktürlü katmanlar 

oluþmaktadýr. Uygun zamanda, uygun ekipmanlarla ve uygun nem koþullarýnda ve/veya 

azaltýlmýþ - sýfýr iþleme teknikleriyle ve toprak agregatlaþmasýný saðlayan yönetim biçimleriyle 

fiziksel bozulumun süreci önlenebilir veya oluþum süreci oldukça uzatýlabilinir. Ayrýca erozyonla 

taþýnan toprak materyalinin cinsi ve toplandýðý bölgeye göre veya üst toprak horizonunda 

agregatlaþmayý önleyen iþlemler kabuk oluþumunu desteklemektedir.

5.2.6. Yanlýþ Arazi Kullanýmý

“Topraklar uygulanmasý gereken amenajman teknikleri doðrultusunda doðal nitelik ve 

yeteneklerinde kullanýlmalýdýr” ilkesi göz ardý edilmemelidir. Amaç dýþý arazi kullanýmý 

sonucunda toprak betonlaþmasý yanýnda yanlýþ arazi kullanýmýyla erozyon artmakta ve toprak 

kaybý giderek her boyutuyla ivme kazanmaktadýr. 



Toprak Tuzlulaþmasý ve Alkalileþmesi (topraklarýn sodyum elementiyle zenginleþmesi 

sonrasýnda pH deðerinin 8.5'in ve deðiþebilir sodyum oranýn da %15'in üzerine çýkmasý) ülkenin 

yanlýþ kentleþmeye, nüfus artýþýna ve kýrsal bölgeden kentlere olan göçlere fazlaca baðlý olan 

diðer bir sorunudur.Yanlýþ sulama (sulamanýn ve drenajýn planlanmasýna dayanmayan sulama 

yöntemleri ve sulanmamasý gereken arazilerin sulanmasý), tarým yapýlan ova topraklarýnýn aþýrý 

sulanmalarý; sulanan topraklarýn drenaj koþullarýna dikkat etmeden ve drenajlarý saðlamadan 

sulamaya açýlmalarý ve yer altý sularýndan aþýrý su kullanýmý sonucunda kýyý bölgelerinde 

denizden tuzlu su çekilmesi toprak tuzluluðunun geliþmesine neden olur. Bunun sonucunda 

ortaya çýkan sorunlarýn sonraki aþamalarda düzeltilmesi büyük bir ekonomik yük getirebilir. 

Dolayýsýyla, SSY'nin geliþtirilmediði bölgelerde, topraklarýn tuzlanmayla kimyasal 

verimliliklerini/kalitelerini kaybetmeleri olaðandýr. Örneðin, Muþ Ovasýnýn yüksek verimli 

meralarýnýn günümüzde ve gelecekte sürdürülebilir olmayan programlarla sulanmalarý, 

geleneksel bilgilerle uzun süreçlerde oluþturulmuþ bir mera, tarým ve orman ekosistemlerinin 

bozulumuna neden olacaktýr. Ovada yaygýn olan ve toprak yapýsý sulamaya duyarlý Vertisol 

topraklarýnýn sulamayla bozulumu (topraðýn fiziksel kalitesinin düþmesi) ile birlikte geçici 

süreçlerde yüksek gelir getiren ayçiçeði gibi bitkilerin benzer yerlerde bilinçsizce yetiþtirilmesi, 

doðanýn dengesinin de bozulumunu saðlayarak çölleþmeye neden olacaktýr. 

5.2.8. Çoraklaþma

Yaðýþýn azalmasý ve iklim koþullarýna  baðlý olarak bitkilerden ve toprak yüzeylerinden 

oluþan buharlaþma, yer altý su kaynaklarýnýn aþýrý tüketimi, erozyonla yitirilen toprak derinliði 

nedeniyle açýða çýkan alt toprak horizonlarýnýn ve/veya jeolojik materyalin deðiþen yapýsal 

konumuyla ortamýn su tutma kapasitesinin düþmesi, suyu toprakta daha fazla oranda tutabilen 

malçlama ve/veya toprak iþleme  tekniklerinin uygulanmamasý ve yanlýþ kentleþme sonucunda 

toprak yüzeyinin örtülmesiyle toplam kullanýlabilir su miktarýný azaltmasý sonrasýnda canlýlarýn  

kullaným su oraný da  azalmaktadýr. 

5.2.7. Kullanýlabilir Suyun Azalmasý

sýnýflama için asgari sayýda girdiyi gerektiren Arazi Yetenek ile Sulu Tarýma Uygunluk 

Sýnýflamalarýnýn yerine, arazi ve topraðýn kalitesini en düþük düzeyde bozan veya koruyan, 

geleneksel çevre dostu ekosistem kullanýmlarýna dayalý yeni sýnýflama yaklaþýmlarý 

geliþtirilmiþtir. Bu sýnýflamalar ulusal eylem planýnýn temelini oluþturan SAY'larý dikkate alan 

Arazi Kalite Sýnýflandýrmalarý biçiminde olup, yanlýþ kullanýmla ortaya çýkan etkilerin 

azaltýlmasýný amaçlamaktadýrlar. 
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5.2.12. Doðal Vejetasyon ve Biyoçeþitliliðin Bozulumu  

Baþta Marmara, Ege ve Çukurova'nýn liman kentleri olmak üzere, özellikle potansiyel 

hava kirliliðinin oluþturacaðý etkiler, benzer düzeyde sürdüðü varsayýlýrsa, yakýn gelecekte 

büyük çevre bozulumlarýna yol açabilirler. Ayrýca, nüfus artýþý ve göçlerin en önemli sonucu olan 

kent çevrelerinin verimli topraklarýnda yoðun tarýmýn yapýlmasý nedeniyle, özellikle yakýn 

gelecekte, aþýrý kimyasal gübre uygulamalarý, potansiyel bir toprak kirlenmesine neden 

olacaktýr. Topraklarda giderek artan fosforlu gübre kökenli kadmiyum, topraklarýn 

iyileþtirilmesinde özel ve pahalý yöntemlerin uygulanmasýna neden olacaktýr. 

5.2.11. Toprak Kirlenmesi

Yanlýþ arazi yönetiminden kaynaklanan diðer bir önemli sorun da ülkenin özellikle 

Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde aþýrý düzeyde kullanýlan tarým ilaçlarýdýr. Tarým ilaçlarýnýn yanlýþ ve 

gereksiz kullanýmý sonucu doðal fauna ve flora tahrip olmakta, doðal denge bozulmaktadýr. Bitki 

hastalýklarý, zararlýlarý ve yabancý otlara karþý kullanýlan kimyasal mücadeleye alternatif olacak 

metotlara (biyolojik mücadele, biyoteknolojik yöntemler, kültürel önlemler vs.) öncelik verilen 

“Entegre Zararlý Yönetimi” uygulamalarý yaygýnlaþtýrýlmadýðý sürece beklenen katkýyý almak 

mümkün olmayacaktýr. Turunçgil, mýsýr ve örtüaltý sebze yetiþtiriciliði gibi konularda kimyasal 

mücadeleye alternatif metotlarla baþarýlý sonuçlar alýnabileceði bilinmektedir.  

5.2.10. Tarým Ýlaçlarý 

Topraklarýn doðal yapýsýnda yer alan düþük düzeylerdeki tuzluluk, bitkilerin çimlenmesi 

ve geliþmesi için engel deðildir. Topraklarda çoraklaþma ile ilgili asýl sorun uygun olmayan 

kullanýmlarýn ortaya çýkardýðý tuzluluk ve/veya alkaliliktir. Çoraklaþmanýn en önemli nedeni aþýrý 

sulama, yetersiz drenaj koþullarý ve uygun olmayan su kalitesidir. Bugüne kadar yapýlan 

çalýþmalarda, çorak topraklarýn iyileþtirilmesi konusunda bilinen bir takým önlemler alýnmaktadýr. 

Bunlar kabaca açýk ve kapalý drenaj, jips, kükürt vb. gibi ýslah maddelerinin uygulamasý 

çalýþmalarýdýr. Ancak önemli olan çoraklaþmanýn önlenmesidir. Bu konunun hem teknik hem de 

sosyal yönleri bulunmaktadýr. Teknik çözümler paraya baðlý olmakla birlikte, sosyal çözümlere 

göre daha zor çözümlerdir. Bu nedenle gelecekteki dönemlerde uygun arazi kullanýmlarý 

konularýnda daha önemli çalýþmalarýn yapýlmasý gereklidir.

5.2.9. Sulanan Topraklarda Tuzluluk Sorunu
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Türkiye'nin flora ve vejetasyon bakýmýndan dünyada ayrý bir önemi ve yeri 

bulunmaktadýr. Bu önem sahip olduðu tür çeþitliliði ve kendine özgü bitki örtüsünden 

kaynaklanmaktadýr. Ancak Anadolu'nun, tarihi süreç içerisinde farklý uygarlýklara ev sahipliði 

yapmasý ve dünyadaki en eski yerleþim bölgesi olmasý nedeniyle doðal bitki örtüsü sürekli 



6.1. GENEL YAKLAÞIMLAR, ÝLKELER

Yukarýda açýklanan tüm Düzeltilebilir ve Düzeltilemeyen Doðal Kaynak Bozulumu 

oluþumlarýnýn önüne geçilebilmesi, yaþam için vazgeçilmez olan su kaynaklarýnýn, orman ve 

mera örtüsünün, iklimsel özelliklerin ve topraklarýn fiziksel, kimyasal ve biyolojik kalitelerinin 

korunmasý ve buna baðlý olarak doðal kaynaklarýn iþlevsel özelliklerinin sürdürebilmesi için 

Sürdürülebilir Arazi Yönetim (SAY) programlarýnýn oluþturulmasý gerekmektedir. Bu 

programlar ayný zamanda yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde çölleþme eylem programlarýnýn 

temelini oluþturacaklardýr. Bu baðlamda makro ve mikro düzeyde oluþan  iklim deðiþimleri, 

ormansýzlaþma, toprak betonlaþmasý ayrýntýlý biçimde ilgili devlet ve Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn 

katýlýmlarýyla incelenmelidir ve kýsa ve uzun süreli önlemleri ortaya konulmalýdýr. 

Ulusal Eylem Programlarý, birbirlerinden ayrý düþünülemeyen iklim - su kaynaklarý-

kayaçlar - doðal bitki örtüsü - toprak taným, kullaným ve  iliþkilerinin çevre dostu olgularý 

gözetilerek oluþturulmalýdýrlar. Çok meslekli katkýlarla yürütülmesi gereken Ulusal Eylem 

Program çalýþmalarý, ayrýca, ülkemizi bir tarým makineleri mezarlýðý ile yapay gübre ve tarým 

ilaçlarý deposu görünümünden de kurtaracaktýr. 

Ülkemiz için geliþtirilecek olan Ulusal Çölleþme ile Mücadele Eylem Programý, 

muhtelif Bakanlýklar ve ilgili kamu kuruluþlarý ile Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluþlarý, 

kullanýcý/üretici birlikleri, Yerel/merkezi Yönetimler ve bireyler tarafýndan, çölleþme 

tehdidi altýnda olan veya olabilecek seçilmiþ alanlarda uygulamalarý gerçekleþtirilecektir. 

6. ÇÖLLEÞMENÝN ÖNLENMESÝ VE ETKÝLERÝNÝN AZALTILMASINDAKÝ

tahrip edilmiþ ve bozulmuþtur. Özellikle tarým, hayvancýlýk, madencilik, bilinçsiz ormancýlýk, 

varolan doðal dengeyi bozmuþ ve Anadolu'nun büyük bir bölümünde erozyon sorunu ortaya 

çýkmýþtýr. Doðal vejetasyon yoðun tarýmsal üretime baðlý olarak tahrip edilmiþtir. Topraðýn canlý-

çeþitliliðini ve sonuçta biyolojik kalitesini düþüren bu yanlýþ kullaným, kimi bölgelerimizde 

topraklarýn yanýnda sulak alanlarda ve özellikle bu alanlarda yaygýn olarak yer alan kýyý 

kumullarýnda görülmektedir. Kumullarýn doðal bitki örtüsü yok edilerek, özellikle Akdeniz 

bölgesinde yapýlan karpuz ve yer fýstýðý tarýmý, söz konusu alanlarýn doðal zenginliðini yok 

etmesi yanýnda, bu alanlara yakýn olan deniz ortamýnýn da kirlenmesi veya bozulumuna 

(ötröfikasyon) neden olmaktadýr.Yüzyýllardýr devam eden bu bozulma, son yýllarda daha da 

artmýþ ve bozulan bu doðal dengeyi düzeltici önlemler yetersiz kalmýþtýr Ülkemizde gerçek 

anlamda çöl olmamasýna karþýn doðanýn insanlar tarafýndan bilinçsiz kullanýmý topraklarýmýzý 

aðaçsýz, çalýsýz ve otsuz býrakarak topraðýn erozyona açýk olmasýna neden olmuþtur. Bu durum 

bitkisel açýdan çölleþme olarak kabul edilebilir. 
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YAKLAÞIMLAR 



Seçilmiþ alanlar ülkemizde yaygýn olarak bulunan havza ve/veya alt havza 

ekosistemlerini temsil etmektedirler. Söz konusu alanlarda çiftçi tarafýndan yapýlan aþýrý 

sulamalarýn SSY ile düzenlenmesi, yüksek düzeyde ve/veya gereksiz ve yanlýþ tarým ilaçlarýnýn 

kullanýmýnýn biyolojik savaþ yöntemlerinin kullanýlmasý ve geliþtirilmesiyle önlenmesi, aþýrý ve 

gereksiz toprak sürümünün/iþlenmesinin minimum (azaltýlmýþ) veya sýfýr sürüm yöntemlerinin 

çevre dostu bir kullaným biçimine dönüþtürülmesi, seleksiyonla çakýlý/uzun süreli arazi 

denemeleriyle Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Araþtýrma Enstitülerinde 1930'lardan beri denenen 

geleneksel bitkilerin kullanýlmasýyla yeni bitki üretim döngülerinin oluþturulmasý (bitki ekim 

nöbeti) ve Sürdürülebilir Gübre Yönetimi (SGY) programlarýnýn geliþtirilmesiyle seçilmiþ 

ekosistemlerin/havza ve/veya alt havzalarýn güncelleþtirilmiþ toprak kullaným haritalarýna dayalý 

SAY programlarý oluþturulmuþ olacaktýr. SSY'nin söz konusu alanlarda SAY'ýn vazgeçilemez bir 

parçasý olarak geliþtirilmesi, son yýllarda DSÝ ve Çukurova Üniversitesi Tarýmsal Yapýlar ve 

Sulama ile Toprak Bölümlerinin katýlýmýyla, uluslararasý projelerle gerçekleþtirilmektedir. 

Çalýþmalarda, özellikle seçilmiþ alanlarda çiftçilerle birlikte, Sulama Birlikleri ve DSÝ 

denetimleriyle yapýlmaktadýr. Bu çalýþmalar, ayrýca, her yýl devletin tarým politikalarýný dikkate 
3alarak, DSÝ' nin saptamýþ olduðu havza ve/veya ova “Sulama Suyu Gereksinimi (m /ha)” ne 

karþýn; çiftçi tarafýndan kullanýlan (Menemen, Harran ve Ceylanpýnar ovalarýnda olduðu gibi) 

gereðinden yüksek düzeyde su uygulamasý ve yanlýþ sulama yöntemlerinin düzeltilmeleri 

amacýyla da yürütülmektedir. Bunlarla birlikte önlenemeyen küresel ýsýnma ve aþýrý su 

kullanýmýnýn bozacaðý hidrolojik döngü düþünüldüðünde SAY'larýn oluþturulmalarýnýn önemi 

giderek artacaktýr. 

Bu baðlamda söz konusu seçilmiþ yaklaþýma örnek olabilecek alanlar ve benzeri 

çalýþmalar aþaðýda sýralanmaktadýr: 
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Çiftçi tarafýndan aþýrý sulamanýn yapýlmasý, tarýmsal ilaç ve gübre kullanýmý, yanlýþ

Çiftçi tarafýndan aþýrý ve yanlýþ sulamalarla topraklarý kýsmen tuzlanan ve doðal yapýlarý 

bozuluma uðrayan Menemen - Ýzmir; sulamayla birlikte, yaklaþýk tümünde pamuk 

tarýmýnýn  yapýlmasý ve girdilerin aþýrý düzeyde yükselmesiyle, bozuluma kýsmen  

uðrayan/gelecekte ise bozulumunun artacaðý Harran (özellikle Yer Altý Sulama  YAS - 

sistemiyle sulanan Akçakale Bölgesi) ve Ceylanpýnar (YAS Alaný) Ovalarý - Þ.Urfa, 

Yetkili kurumlar tarafýndan sulama tekniði ve bitki deseni önerilmesine karþýn (ürün 

planlamasýnda yasal destek olmadýðýndan dolayý) yanlýþ sulama tekniklerinin kullanýmý 

ve sulama ile buna baðlý olan yanlýþ bitki seçimi sonucunda toprak 

A

B

V

arazi kullanýlmasý, çok yaygýn toprak betonlaþmasý ve bitki desenlerinin sulamayla 

birlikte deðiþimlerinden dolayý günümüzde kýsmen bozuluma uðrayan Seyhan, Ergene 

ve Yukarý Çoruh Havzalarý,

Aa.

Bb.

Cc.



      yapýlarýnýn bozuluma uðramasý nedeniyle, fiziksel kalitelerini kaybetmeleri ve tuzlulaþ- 

      malarý gündemde olan Konya, Muþ ve Iðdýr Ovalarý,

d. Geçmiþte çevre yaþamýna zarar vermesi nedeniyle iyileþtirilen ve uluslararasý düzeyde 

bir erozyon önleme, hayvansal üretim - mera yönetimi ve bitkisel yönetim örneði 

durumuna getirilen Karapýnar - Konya ve Iðdýr Köy Hizmetleri Erozyon Kontrol 

Ýstasyonlarý,

e. Tümüyle Ramsar Sözleþmesi kapsamýnda olup bir bölümünde tarýmsal faaliyetlerin 

gerçekleþtirildiði Kýzýlýrmak Deltasý ve benzeri sulak alanlar.

f. Kýrsal yoksulluk ve doðal kaynaklarýn bozulmasý sorunlarýnýn yaygýn olduðu ve bu 

sorunlarýn giderilmesi amacýyla Doðu Anadolu Su Havzalarý Projesinin uygulandýðý 

Doðu Anadolu Su Havzalarý, özellikle Tohma Çayý Havzasý ve erozyonun çok þiddetli 

olduðu Yukarý Çoruh Havzalarý.

g. Ýklim, arazi þekillerinin oluþumu ve bitki geliþimi yönünden son derece çeþitlilik gösteren 

ülke coðrafyasýnda erozyonun yoðun yaþandýðý, ýsý ve yaðýþ miktarlarýnýn duyarlýlýk 

sýnýrýnda bulunduðu saf step ve step kenarý vejetasyonu içeren mevcut ve potansiyel 

bitki örtüsünün korunmasý, geliþtirilmesi ve devamlýlýðýný saðlayýcý önlemlerin alýnmasý 

amacýyla Nallýhan (Ankara), Seben (Bolu), Kýbrýscýk (Bolu), Mihalýçcýk (Eskiþehir) 

çevresi ve bunun gibi benzeri alanlar.

h. Küresel Çevre Fonu (GEF)'nun hibe katkýsý ile Çevre ve Orman Bakanlýðý ile Dünya 

Bankasý iþbirliðiyle hazýrlanan ve 2000-2006 yýllarý arasýnda yürütülmekte olan “Biyolojik 

Çeþitlilik ve Doðal Kaynak Yönetimi” projesinin amacý, ülkemizin önemli biyocoðrafik 

bölgelerini temsil eden ve biyolojik çeþitlilik açýsýndan zengin  4 önemli pilot alanda  

katýlýmcý yaklaþýmla, etkili ve sürdürülebilir koruma alaný ve koruma yönetimi tesis 

ederek biyolojik çeþitliliði korumak ve bu alanlarda elde edilen baþarýlý uygulamalarý ülke 

sathýna  yayacak mekanizmayý kurmaktýr. Çeþitli kurum ve kuruluþlarla sivil toplum 

örgütlerinin iþbirliði ile yürürütülen proje, sektörler arasýnda yapýlabilecek koordinasyon 

ve ortak çalýþma için de iyi bir örnek teþkil etmektedir.

Söz konusu alanlarda, yukarýda anýlan kuruluþ ve örgüt temsilcilerinin aktif katýlýmýyla 

yapýlacak ayrýntýlý çalýþmalar sonrasýnda geliþtirilmesi planlanan çözümler en kýsa sürede 

ülke yönetici, kullanýcý ve denetleyicilerine Ulusal Çölleþme Eylem Programý ile sunulacaktýr. 

Bu programýn geliþtirilmesi için sorunlu alanlarýn yanýsýra, ülkemizde çölleþme etkisini 

azaltacak ve önleyecek yaklaþýmlara örnek diðer alanlarda belirlenerek, bunlardan 

elde edilecek yerel bilgiler söz konusu sorunlu alanlarda da uygulanabilecektir. Örneðin 

Akdeniz (Adana, Mersin, Antalya, Antakya, Gaziantep), Ege (Ýzmir, Muðla), Doðu 

Anadolu (Bitlis, Van), Karadeniz (Bayburt, Gümüþhane)'deki doðal ve insan yapýsý sekilerdeki 

yerel bitki/arazi yönetimleri; Karapýnar (Konya) ve Kapýköy (Adana), Patara (Antalya) 
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kumullarýndaki ýslah çalýþmalarý sonrasýndaki arazi iyileþmeleri ile Karaisali (Orta Toroslar) dað- 

zeytin- hayvancýlýk ekosistemi yaklaþýmý çölleþme ile mücadele eylem planýna örnek olabilecek 

çalýþmalardýr.

Bu baðlamda geliþtirilecek olan geniþ katýlýmlý ve çok meslekli yaklaþýmlarla 

hazýrlanacak olan SAY programý, ülkenin, gelecek kuþaklar için doðal kaynaklarýn çölleþme 

tehdidinden uzak olduðu bir ortamýn geliþmesini saðlayacaktýr.   

Türkiye'deki üreticinin elindeki araziler çok parçalý, küçük, þekilsiz ve birbirinden uzak 

konumdadýr. Küçük ve daðýnýk konumdaki parçalý arazilerin rasyonel iþletme bütünlüðünü 

saðlayacak düzeyde birleþtirilerek ekonomik iþletmeye uygun hale getirilmesi saðlanmalýdýr.

Arazi toplulaþtýrýlmasý programlarýnýn uygulanmasýnda doðru yönetim mekanizmasýnýn 

kurulmasý ve ilgili üreticilerin, sulama birlikleri aracýlýðý ile haklarýnýn korunmasý itiraz ve þikayet 

yöntemlerinin belirtilmesi ön koþuldur. Ancak söz konusu birliklerin bir bölümü verimli bir biçimde 

çalýþmamaktadýr. Bunun nedeni ilgili devlet kuruluþlarýyla olmasý gereken eþgüdümün 

yetersizliði yanýnda toplulaþtýrma ile düzenlenmemiþ parsellerin kullanýmý ve sulama suyunun 

daðýtýmýnýn yeterli düzeyde sürdürülebilir olmamasýndandýr. 

Arazi toplulaþtýrýlmasýnýn saðlýklý bir biçimde yürütülmesi için öncelikli olarak ayrýntýlý/ 

temel toprak ve arazi kullaným haritalarýnýn ülke düzeyinde oluþturulmasý veya mevcut 

haritalarýn yeni tarýmsal - çevresel koruma olgularýna göre yorumlandýrýlmalarý gerekmektedir.
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6.2. DOÐAL KAYNAKLARIN YÖNETÝMÝ SORUNLARININ GÝDERÝLMESÝ ÝÇÝN

 ALINABÝLECEK ÖNLEMLER

Ülkenin jeolojik yapý zenginliði; çok ayrýcalýklý yeryüzü þekilleri ve yükseklik farklýlýklarý; 

bölgeler arasýnda ve kendi içinde bile çok deðiþken iklim ayrýcalýklarý; deðiþik karakterle 

yapýlanmýþ drenaj að sistemleriyle birlikte su havzalarýnýn varlýðý çok ayrýmlý karakterde çayýr 

mera, orman, fauna ve tarým topraklarýnýn oluþmasýna da neden olmuþtur. Ortaya çýkan bu farklý 

ekolojik koþullar ve hatta ayný ekolojik bölgelerin bile farklý alt havzalarýnda doðal kaynaklarýn 

zenginliðini, çeþitliliðini ve deðiþken habitat ortamlarýný ortaya çýkartmýþtýr. Her bir ayrýmlý 

ekolojik bölge ve alt bölgelerde uygulanacak Sürdürülebilir Arazi Yönetim (SAY)'leri doðal 

kaynaklarýn korunumunun sürekliliðini saðlarken; arazilerin çölleþme sorunlarýna da 

çözümleyici yaklaþýmlar getirecektir. Çölleþmenin önlenmesi için uygulanacak yöntemleri, 

sosyoekonomik boyutuyla da ele almak gerekmektedir. 

6. 2.1. Toprak Yönetimi ve Erozyon Kontrolü Önlemleri

Ülkemizde; su yüzeyleri, amaç dýþý arazi kullanýmý nedeniyle toprak derinliðinin önemli 

olmadýðý arazileri de kapsayan yerleþim yerleri ve özellikle VIII. Arazi Kullaným Kabiliyet Sýnýfýna 

giren diðer arazi çeþitleri dikkate alýnmazsa, yaklaþýk 73 milyon ha alanýn %15,2'sini 

Mevcut Durum



Özellikle toprak mekanizasyonuna olumsuz etki yapmakla birlikte meyilli arazilerde bir 

ölçüde erozyonu  önleyen taþlýlýðýn, iþlemeli tarýma uygun arazilerdeki (orta yoðun ve yoðun 

iþlemeye elveriþli tarým topraklarýyla, sýnýrlý iþlemeye elveriþli potansiyel tarým topraklarýndaki) 

yayýlým alaný 2.989.093 ha'dýr. Bu alan mutlak ve potansiyel tarým topraklarýmýzýn %11,3'ünü 

oluþturmaktadýr. Bu arazilerin özellikle meyli düþük olanlarýnda profil özelliklerine baðlý kalarak 

taþ toplama projeleri uygulayarak arazilerin niteliði iyileþtirilmelidir. Ülkemizde bu proje 

kapsamýna girebilecek arazi miktarý yaklaþýk 1.856.000 ha'dýr ve taþlýlýk sorununa  sahip 

arazilerin %62,1'ini oluþturmaktadýr. Ýþlemeli tarýma uygun olmayan arazilerdeki taþlýlýk sorunu 

ise 25.495.238 ha'dýr ve kendi yetenek sýnýflarý içindeki oraný yaklaþýk %49,7'dir (Tablo- 2).

oluþturan 11.108.114 ha arazide; derin kök geliþimine sahip bitkiler de dahil olmak üzere, bitki 

geliþimi için kök sýnýrlamasýnýn sorun olmadýðý, 90 cm'den daha derin olan solum derinliðindeki 

topraklar yer almaktadýr. Bu arazilerde toprak iþlemesi, uygun nem ortamýnda, uygun tav 

koþullarýnda, uygun tarým alet ve ekipmanlarýyla yapýlýrsa, pulluk altý (trafik) katmanýný 

oluþturmadan, etken profil derinliðine ait sorun da gündeme gelmeyecektir. 

Bitki kök derinliðinin sýnýrlandýðý ve ancak orta derin kök derinliðindeki kültür bitkilerine 

uygunluk gösteren 50-90 cm derinlikler arasýndaki solum derinliðine sahip orta derin profildeki 

araziler 9.299.614 ha alanda yer almaktadýr. Bu alan yukarýdaki deðerlendirmeye göre toplam 

alanýn %12,7'sine karþýlýktýr. 

Orta derin ve derin topraklarda kültür bitkileri üretiminin mahsuldarlýklarýnýn 

sürdürülebilirliði monokültür sistemden vazgeçilerek de saðlanmaktadýr. Bunun için ekolojik 

koþullara baðlý kalarak uygun polikültür ekim nöbeti sistemleriyle tarýmýn planlanmasý 

gerekmektedir. 

Bir tek yöreye uyum saðlamýþ doðal floranýn hakim olabildiði ve çoðu zamanda mera 

olarak kullanýlan; kýsmen yüzlek kök bitkilerinin yetiþebildiði 20-50 cm etken profil derinliðine 

sahip sýð topraklarýn yayýlým alaný 23.696.973 ha'dýr ve oraný da %32,5'dir. 20 cm'den daha sýð 

topraða sahip arazilerin yayýlým alaný 28.908.455 ha olup; oraný %39,6'dýr (Tablo- 1). 

Tablo- 1 Etken Profil (Solum) Derinliðinin Daðýlým Alanlarý (ha) ve Oranlarý (%).

Etken Profil Derinliði (cm)

Daðýlým Alaný
ve Oraný

Alan (ha) 11.108.114

15,2 12,7 32,5 39,6 100

9.299.614 23.696.973 28.908.455 73.013.156

Oran (%)

Derin solum
derinliði 90+

Orta derin solum
derinliði 50-90

Sýð solum
derinliði 20-50

Çok sð solum
derinliði 0-20

TOPLAM
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Tablo-2'de belirtildiði gibi, ülkemizin tüm arazi varlýðý içindeki taþlýlýk sorunu 28.484.331 

ha alanda yayýlým göstermektedir ve topraksýz araziler ile su yüzeylerinin toplam alaný dýþýndaki 

arazi varlýðýnýn yaklaþýk %34,8'ini kapsamaktadýr.

Ülkemizde gleyleþme ve redüksiyon olaylarýna neden olan drenaj sorununa sahip 

toplam alan 2.775.115 ha'dýr ve arazi varlýðýmýzýn %3,6'sýný oluþturmaktadýr. Fazla yatýrým 

yapmadan iyileþtirilebilecek yetersiz drenajlý arazi miktarý ise toplam 1.689.358 ha'dýr. Bu alan, 

tüm drenaj sorunu olan arazilerin yaklaþýk %60,9'unu kapsamaktadýr (Tablo- 3).

Tablo- 2 Ýþlemeli Tarýma Uygun Olan ve Olmayan Alanlardaki Taþlýlýk Sorununun Daðýlým 

Alanlarý (ha) ve Oranlarý (%) ile Sorunu Giderilebilecek Alanlar (ha).

*) Mutlak ve potansiyel tarým topraklarýna oraný.

**) Topraksýz alan ve su yüzeyleri toplamý hariç olmak üzere iþlemeli tarýma uygun olmayan 

alana oraný. 

Yüksek oranda harcama gerektiren fena drenajlý alanýmýz 776.312 ha ve bozuk drenajlý 

alanýmýz da 283.381 ha'dýr. Ayrýca aþýrý drenaj nedeniyle faydalý su tutma sorunuyla bitki 

geliþimini sýnýrlayan toplam alanýmýz 26.064 ha'dýr (Tablo- 3). 

Tablo- 3 Drenaj (Gleyleþme, Redüksiyon ve Aþýrý Geçirgenlik Sorunlarý) Sorununa 

Sahip Alanlar (ha) ve Daðýlým Oranlarý (%)

*) Çoraklýk sorunu içindeki oraný

**) Ülke yüzölçümüne oraný

Taþlýlýk Sorunu

Daðýlým alaný ve oraný

Alan (ha)

Kendi toplam sýnýflarý
içindeki oraný (%)

Sorunu giderilebilecek
alan (ha) ve sorunu
içindeki oraný (%)

Orta yoðun+ yoðun+
sýnýrlý iþlemeye sahip
tarým topraklarýnda

Ýþlemeli tarýma uygun
olmayan arazilerde

TOPLAM

2.989.093 25.495.238 28.484.331

11.3* 49,7** 34,8**

1.856.000
(62,1)

Aþýrý Drenajlý Toplam

1.689.358

60,9*

776.312

28,0*

283.381

10,2*

26.064

0,9*

2.775.115

3,6**

Drenaj Sorunu

Daðýlým Alaný
ve Oraný

Alan (ha)

Oran (%)

Yetersiz
Drenajlý

Fena Drenajlý Bozuk
Drenajlý
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Çoraklýk SorunuDaðýlým

Alaný ve Oraný

Alan (ha)

Oran (%)

Hafif tuzlu Tuzlu Alkali Hafif tuzlu - alkali Tuzlu - Alkali TOPLAM

614.657

40,5*

504.603

33,2*

8.641

0,6*

125.663

8,3*

264.958

17,4*

1.518.722

2,0**

sürdürülebilir bitki üretim sistemlerinde tuzlu sularýn ve arazilerin ülke ekonomisine 

tuzlu koþullarda doðal bitki örtüsü korunmasý ve yöre halkýnýn gelirini artýrýcý yönde 

oluþturulacak tarým-ormancýlýðý yönetimi,

                

kazandýrýlmasý,

Günümüz teknolojisinin ekonomik girdilerle geliþtirilmesi ve ön görülen geleneksel SAY 

modellerinin kullanýlmasý için metinde sözü edilen özel tarým ve orman ekosistemlerinin 

saptanmasýna öncelikle gereksinim vardýr. Sonuçta doðal yapýsý veya topografyanýn uygunluðu 

nedeniyle tuzlulaþan veya tuzlu olan alanlarda halofit yönetimi öngörülmelidir. Halofitler 

(tuzcul/tuz seven bitkiler) günümüzde deðerli hayvan yemi olmalarý yaný sýra  doðayý (erozyon) 

korumalarýyla da deðer kazanmýþlardýr. Halofit yönetimi ile:

Tuzlaþmanýn Önlenmesi: Doðal yapýda var olan düþük düzeylerdeki tuzluluk, çözüm 

için fazla bir sorun oluþturmaz. Toprakta bitki geliþimi açýsýndan olumlu bir tuz dengesi 

oluþturmak için yýkama yapmak gerekir. Bunun için:

Uygun drenaj tesis edilir.

Tuzlarý taþýmak,  toprak profilinde kök derinliðinden uzaklaþtýrmak için fazla su ilave 

edilir.

Yýkama tavalarý oluþturmak en arzu edilen yöntemdir; çünkü bu uygulama suyun 

toprakla homojen olarak temasýný ve yýkanmasýný saðlar.

Border ve çizi yöntemi de ikinci tercih olarak kullanýlabilir.

Alýnmasý Gereken Önlemler

Özyapýsýnda tuzluluk ve alkalilik sorununu içeren toplam alanýmýz 1.518.722 ha'dýr ve 

tüm arazi varlýðýmýzýn yaklaþýk %2'sini oluþturmaktadýr. Çoraklýk sorununa sahip 

arazilerimizden kolaylýkla iyileþtirebileceðimiz toplam arazi miktarýmýz 614.657 ha'dýr ve toplam 

sorunlu alanýn da yaklaþýk %40,5'ini kapsamaktadýr (Tablo- 4). 

Verimliliði daha fazla oranda sýnýrlayan ve iyileþtirilmesi içinde yüksek oranda yatýrým 

gerektiren tuzlu topraklarýmýz 504.603 ha; alkali topraklarýmýz 8.641 ha; hafif tuzlu-alkali 

topraklarýmýz 125.663 ha ve tuzlu - alkali topraklarýmýz da 264.958 ha'dýr (Tablo- 4).

Tablo- 4 Tuzluluk ve Alkalilik (Çoraklýk) Sorununa Sahip Alanlar (ha) ve Daðýlým

   Oranlarý( % )

*) Çoraklýk sorunu içindeki oraný

**) Ülke yüzölçümüne oraný.
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Aa.

Ab.

Ac.

Ad.

-

-



 A) Su Erozyonu Önlemleri

Topraðý sürekli üretken kýlmak için gerekli bütün uyarlanabilir önlemler, tek veya bir 

arada kullanýlan muhafaza araçlarýný oluþturur. Toprak ve su muhafazasýnda amaç, yaðmur 

damlasýný düþtüðü ve topraðý oluþtuðu yerde tutabilmektir. Bunun için alýnmasý gereken en 

önemli toprak koruma önlemleri:

A1.  Arazilerin doðal nitelik ve yeteneklerine uygun olarak kullanýlmasý,

A2. Bitkisel önlemler (anýz örtülü tarým, ekim nöbetli tarým, doðal alanlardaki bitkilerin

   habitatýnda korunmasý vb.) ve erozyonlu alanlarda, erozyona dayanýklý veya 

   durdurucu doðal flora türleri saptanarak bu tür alanlarýn geriye kazanýlmasý,

A3.  Kültürel önlemler (kontur tarým, þeritsel tarým vb.),

A4.  Fiziksel önlemler (teraslama, otlu su yollarý, ýslah sekileri vb.),

A5.  Doðal alanlarýn baþka amaçlar doðrultusunda (tarým, yerleþim ve turizm), kullaýlmasýný    

Erozyon:

Mevcut Durum:

Ýnsan faktörünün dýþýnda ülkemizin topografya, jeoloji ve iklim gibi doðal faktörleri de 

erozyonu arttýrýcý özelikler taþýmaktadýr. Genel olarak Türkiye, çeþitli yüzey þekillerinden oluþan 

yüksek ve daðlýk, arýzalý ve eðimli bir arazi yapýsýna sahiptir. Jeolojik yapý da erozyona çok  

elveriþlidir. Ülkemizde erozyon olayý, doðal kaynaklarýmýzýn tahrip edilmesinde en önemli 

etkendir. Ülkemizin % 7,2'sinde hafif düzeyde, % 20,0'sinde orta derecede ve % 58,7'sinde ise 

þiddetli ve çok þiddetli derecede erozyon olaylarý etkinliðini sürdürmektedir. Ayrýca rüzgar 

erozyonu olayý ülkemizin %0,65'inde görülmektedir.  Erozyona uðrayan topraklarýmýzýn % 99'u 

su erozyonundan, geriye kalan % 1'i de rüzgar erozyonundan etkilenmektedir. Ülkemizde en 

önemli çevre sorunu niteliðinde olan ve insanýmýzý açlýða, yoksulluða ve göçe zorlayan toprak 

erozyonu çok önemli ekolojik bir sorundur. Ayný zamanda erozyon, ekosistemin bozulumunda 

ve sularýn kirletilmesinde de en büyük etkendir.

Toprak Kirlenmesinin Önlenmesi: Bölgesel tarýmsal üretim planlamalarý ve 

gereksinimlerine uygun bir kimyasal gübreleme ve organik gübreleme, özellikle hayvan 

gübresiyle birlikte yeþil gübreleme, iþletme gübresi veya kompost gübresi uygulamalarýyla 

desteklenen gübre yönetim programlarý oluþturulmalýdýr. Topraðýn fiziksel ve biyolojik yapýsýný 

korumaya yönelik azaltýlmýþ veya sýfýr iþleme tekniklerinin gereksinimi olan yabani ot ilaçlarý da 

söz konusu kirliliðe olumsuz katkýda bulunmaktadýrlar. Bu baðlamda sýfýr sürümün büyük 

yararlarýnýn yanýnda olumsuz yönleri de ayrýntýlý biçimde ele alýnmalýdýr. Ekolojik tarým  

(ekotarým - yerel üretim ve bakým teknikleri kullanarak en düþük düzeyde dýþ girdiyle yerel 

bitki/ürün çeþitlerinin yetiþtirilmesi) desteklenmelidir.
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Yyem bitkilerinin kalite arttýrýcý olarak kullanýmlarý-

Ssaðlanacaktýr.



A1. Arazi kullanýmýný etkileyen en önemli unsurlar; toprak, topografya, drenaj, verimlilik 

ve erozyona hassasiyettir. Topraklarýn, bu özellikler dikkate alýnarak oluþturulan; 

a) Kategorik sisteme göre; arazi kullaným yetenek sýnýflarý, alt sýnýflarý ve özellikle arazi 

kullaným kabiliyet  ünitelerine,

b) Tarýmsal uygulamalar ve bitkiler için arazi uygunluk sýnýflarýna ve 

c) Parametrik sistemlere göre tarýmsal arazi kabiliyet sýnýflarýnýn hepsi temel alýnarak 

erozyona yol açmayacak ve toprak üretkenliðinin sürekliliðini saðlayacak þekilde kullanýlmasý 

gereklidir.

A2. Yaðmur damlasýnýn kinetik enerjisini kýrmada etken olan “bitkisel önlemler” yüzey 

akýþa geçen sularýn hýzýný ve dolayýsýyla taþýnan toprak miktarýný bir hayli azaltýr.

Ülkenin bazý bölgelerinde ilk ve sonbahar aylarýnda düþen yaðýþlarýn topraðý aþýndýrma 

güçleri oldukça fazladýr. Bu nedenle özellikle bu kritik dönemlerde toprak yüzeyinin bitki örtüsü 

ile kaplý bulundurulmasý gerekir.  

Bu amaçla kuru tarýmda  ANIZ BOZMA  iþlemi;

Eerken ilkbaharda, toprakta uygun tav bulunduðunda,

Yyöresel koþullara baðlý kalarak anýzý topraða gömmeyen aletler ile ve 

T tarlanýn meyline dik olarak (kontur) yapýlmalýdýr.

33

         engellemek, ancak gerekli ise gerçekçi ve ayrýntýlý sürdürülebilir arazi yönetimi (SAY)             

  programlarýnýn oluþturulmasýndan sonra bu tür alanlarda baþka oluþumlara izin  

        vermektir. 

E

P

-

-

-

Hasat sonrasý sap, saman gibi bitki artýklarý tarlada býrakýlmalýdýr (böylece yaðýþ 

sularýnýn aþýndýrýcý etkisi azaltýlmýþ olduðu gibi, suyun toprakta muhafazasý da saðlanmýþ olur). 

Hasat sonrasý ANIZ kesinlikle YAKlLMAMALI'dýr (anýz yakmakla topraktaki yarayýþlý 

mikroorganizmalar, canlýlar öldürülür, toprak organik maddesi yakma sonucunda azaldýðý için 

topraðýn verimliliði düþer, humus oluþumu engellenir, bitki örtüsünden yoksun kalan toprak, su 

erozyonu ile aþýnmaya daha uygun olur).

Yetiþtirilecek ürünün cinsi ve yetiþtirme tekniði, topraklarýn verimlilik ve erozyona 

duyarlýlýðý üzerinde etkili olmaktadýr. Bir tarlada yýllar boyunca ayný ürünün yetiþtirilmesi, ürün 

azalmasýna, topraðýn yorgunlaþmasýna ve yoksullaþmasýna neden olacaðý için, ekim nöbetli 

tarýma önem verilmelidir.

Çýplak topraðýn erozyon tehlikesi altýnda olmasý nedeniyle, yeþil gübrelemeye (örtülü 

yetiþtirme) de önem verilmelidir. Kýrmýzý üçgül, kýþlýk buðday veya kýþlýk çavdar gibi bir örtü 

bitkisi, tarlada kýþ mevsimi süresince çýplak býrakmaya alternatif olarak, bitkisel bir örtü yaratýr.

Tarla sýnýrlarý yöntemi de yine erozyonu kontrol etmek üzere topraðýn tarladan

taþýnmasýný önleyici mükemmel bitki örtüsü ve kök bölgesi saðlar. Sýra bitkisi ekilen bir tarlanýn

çevresine tahýl veya yem bitkisi ekilmesi olarak tanýmlanan bu yöntemde, genel olarak tarla



A3.  Suyun toprak içine infiltrasyonunu büyük ölçüde artýran “kültürel iþlemler” de yine 

yaðýþýn yüzey akýþa geçen miktarýný oldukça düþürürler. 

Toprak iþlemeyle, erozyonu azaltmak ve toprak stabilitesini saðlamak için toprak 

yüzeyinde veya yüzeye yakýn olmak üzere olabildiðince fazla kalýntý býrakan, toprak yüzünü 

PÜRÜZLÜ kýlan sürüm aletleri kullanýlmalýdýr. Bu nedenle toprak iþlemeleri,  uygun aletler ile, 

uygun zamanlarda ve uygun biçimde topraðýn tav koþullarýnda yapýlmalýdýr. 

Eðimli arazilerde tüm tarýmsal iþlemler KONTUR, baþka bir deðiþle arazi eðimine dik 

olarak uygulanmalýdýr. Aksi durumda eðim yönünde yapýlan iþlemler sýrasýnda oluþturulan 

karýkçýklar yaðýþ sularýnýn yamaç aþaðý toprakla birlikte taþýnmasýna neden olur.

Azaltýlmýþ ve/veya sýfýr toprak iþleme tekniklerine önem verilmelidir (uygulanan aþýrý 

toprak iþleme sonucu topraðýn yapýsý bozulacaðý için, pulluk katmanýnda sert bir tabakanýn 

oluþmasý nedeniyle düþen yaðýþ toprak içine iletilemez ve yüzey akýþ artar). 

Yüzey akýþ ve toprak kaybýný azaltmak için alýnabilecek bir diðer önlem uygulamasý kolay 

ve masraf gerektirmeyen etkin bir toprak korunum önlemi olan ÞERÝTSEL TARIM yöntemidir. Bu 

sistemde sýk geliþen bitkiler (tahýl, yonca gibi) diðer bitkiler ile (ekseriyetle mýsýr, patates gibi) 

þeritler halinde sýra ile ekilir. Arazinin    topografyasýna,   ekim sistemine,   erozyon durumuna 

göre;
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sýnýrlarýna yapýlan ekim, yastýk geniþliði kadar düzenlenmekte ve normal rotasyon programýnýn 

bir parçasý sayýlmaktadýr.  

-

-

-

Ttesviye eðrilerine paralel (kontur) þeritler,

Ttarla þeritleri veya

Ttampon þeritleri uygulanýr.

Þeritler kesinlikle arazi eðimine dik yerleþtirilmelidir. Þeritlerin geniþliðini belirleyen en 

önemli faktör arazi eðimidir.

A4. Topraklarýn erozyona fazla hassas olduðu yerlerde, eþ düzeç eðrilerine paralel 

birlikte uygulanmalarý yeterli olmadýðý havzalarda, fiziksel önlemlerden teraslamaya gidilmelidir. 

Teraslar arazi eðim uzunluðunu kýsaltarak yüzey erozyonunu önler. Eðim uzunluðu ve dikliði 

fazla olan alanlarda yüzey akýþýn hýzýný keserler ve üst topraðýn eðim aþaðý taþýnmasýný 

azaltýrlar. Örneðin, yaðýþlarýn yetersiz ve daðýlýmýnýn düzensiz olduðu bölgelerimizde, %12 

eðime kadar olan alanlarda uygulanabilecek TARLA TERASLAR yamaç alanlarýný korumada ve 

toprakta nem birikiminin saðlanmasý açýsýndan, çiftçilerin kendi imkanlarý ile yapabilecekleri, hiç 

bir ek yatýrýmý gerektirmeyen, uygulamasý son derece basit ve kolay olan bir önlemdir.

(kontur) tarýmsal iþlemler, þeritsel tarým gibi kültürel ve bitkisel önlemlerin tek baþlarýna veya 



Korumaya yönelik toprak iþleme ve yetiþtirme teknikleri erozyonun kontrol edilmesine 

yardým ederler ancak yüzey drenaj sorunlarý nedeniyle etkileri sýnýrlý kalabilir. Bu sorunlardan 

önemli bir kýsmý drenaj sistemleri oluþturularak çözümlenebilir. Bunlar:

Otlu su yollarý: Geniþ, derinliði az ve bitkilendirilmiþ kanallar olup tarladaki suyun drenaj 

çýkýþlarýna  ulaþtýrýlmasý amacýyla inþa edilirler. Parmak ve oluk erozyonunu suyu tarladan 

güvenli bir biçimde uzaklaþtýrarak önler. Su yollarý üzerinde yem bitkileri yetiþtirilebilir ve hasadý 

yapýlabilir. 

Damla giriþli biriktirme havuzlarý: Yüzey suyu akýþýnýn, yer altýndan bir boru sistemi ile 

yeterli bir çýkýþ noktasýna götürmek üzere yönlendirilmesi amacýyla uygulanýr. Akan suyun 

enerjisini daðýtarak parmak erozyonun önlenmesine yardýmcý olur. 

Islah sekileri inþaatý: Yüzey suyunun, kýsa ve fazla eðimli düþülerden erozyon 

yaratmadan aþaðý taþýnmasýnda kullanýlýrlar. Taþ kaplamalý düþü yollarý, otlu su yollarýnýn çýkýþ 

aðýzlarýnda, yüzey sularýnýn su yollarýna girdiði ve yarýntýlar oluþan noktalarda veya akýþ yollarý 

üzerinde aþýrý eðim farklýlýklarý olan yerlerde inþa edilirler. Su akýþýnýn enerjisini daðýtarak 

parmak ve oluk erozyonu oluþmasýný önler. Basit, ucuz ve performansý yüksektir.

A5. Araziler doðalarýnýn özelliði gereði yeteneklerine uyumlu olarak, baþka amaçlarla 

yanlýþ ve amaç dýþý kullanýlmamalýdýr. Aksi durumda bozulan arazi yapýsý ve habitat ortamý, 

kendi toprak yapýsýný çölleþtirebileceði gibi çevre arazilerde de dolaylý ve dolaysýz olarak peyzajý 

ve doðal yapýyý olumsuz etkilemektedir. 

 

B) Rüzgar Erozyonu Önlemleri

  Rüzgar erozyonu da genellikle kurak ve yarý- kurak iklim kuþaðýndaki topoðrafyasý düz 

ve düze yakýn alanlarda yaygýndýr. Ülkemizde rüzgar erozyonu etkisi altýnda bulunan alanlara en 

iyi örneði Orta Anadolu (Konya, Karapýnar - Taþpýnar; Kayseri - Yeþilhisar - Ýncesu vb.) ve Doðu 

Anadolu Bölgesi (Iðdýr -  Aralýk) ile Karadeniz ve özellikle Akdeniz sahilleri boyunca uzanan sahil 

kumullarý sergilemektedir. 

Rüzgar erozyonu, çoðunlukla rüzgar hýzýnýn uzun bir süre yüksek (saatte 7200 metre 

hýzdan fazla estiðinde), genellikle hafif ve orta bünyeli daðýlgan yapýlý ve agregat stabilitesi 

düþük topraklarda, topraðýn kuru ve bitki örtüsünden yoksun olduðu zaman meydana gelir. 

Kurak yörelerde rüzgar erozyonu genellikle ilkbahar ve yaz aylarýnda görülür. Çünkü toprak bu 

aylarda bitkisel örtüden nispeten/ oldukça yoksundur (örneðin aþýrý otlatýlmýþ meralarda ilkbahar 

ve yaz aylarýnda esen rüzgarlar nedeni ile, ya da yabancý otlarla mücadele için yapýlan çok sýk 

toprak iþlemeleriyle ve/veya yanlýþ sürüm aletleri kullanýlmasýyla rüzgar erozyonuna uygun 

ortamý oluþturan nedenler gündeme gelmektedir).

Rüzgar erozyonunun kontrolü için üç ana önleme tipi vardýr:

toprak yüzeyindeki rüzgar hýzlarýný düþüren önlemler (fiziki önlemler - kamýþ perdeler     

vb.), 
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Aa)
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toprak neminin korunmasý ve iþleme gibi toprak karakteristiklerini etkileyen önlemler 

(kültürel önlemler-alana özgü doðal karayosunlarý, otsu ve aðaçsý türler kullanýlarak    

bitkilendirme, otlandýrma, aðaçlandýrma vb.),

Kumullarda kendi habitat ortamýna özgü doðal bitki türlerinin korunmasý ve      

iyileþtirilmesi.

Ab)

Ac)

Erozyon olayý yeni baþlamýþ ise tel çitle veya çalý çitler ile kontrol altýna alýnmalýdýr. 

Ýlerlemiþ erozyonu azaltmak ve rüzgarýn yýkýntý etkisini önlemek için hakim rüzgar yönüne dik 

olarak planlanan RÜZGAR (YEL) KIRANLAR (tahta perdeler, çalý çitler, kayalar, çalýlar) 

oluþturulmalýdýr. Bunlar rüzgar erozyonuna karþý koyan son derece etkili önlemlerdir.

Rüzgar kýranlarda esas amaç, hareket halindeki kumullarý durdurmak ve olduðu yerde 

tutmaktýr. En ekonomik yel kýranlar kamýþ perdelerdir. Kamýþ perdelerin yüksekliði en fazla 2.0 

metre olmalýdýr. Ýki perde arasýndaki uzaklýk düz alanlarda perde yüksekliðinin 10 katý; % 10 

eðime kadar olan alanlarda ise yüksekliðin 8 katý alýnmalýdýr.

Aðaçlardan oluþturulan rüzgar perdelerinde sýra üstü 1.5 - 2.0 m ve perdeler arasý da 

aðaç yüksekliðinin yaklaþýk olarak 10 katý olmalýdýr. 

Rüzgar kýran perdeler ve aðaçlandýrmalar hakim rüzgar yönünde oluþturulmalýdýr. Arazi 

yüzeyinin bitki örtüsü ile kaplý olmasý saðlanmalýdýr. Bitkilerin sýk ve yüksek olmasý rüzgarýn hýzý 

üzerinde azaltýcý bir rol oynar.

Arazide býrakýlan bitki artýklarý toprakta humus birikimini saðlar, yaðýþýn topraða 

infiltrasyonunu artýrýr, toprak yüzeyini rüzgar aþýndýrmasýna karþý korur, topraðý nispeten  serin 

ve nemli tutar, verimliliði yükseltir ve erozyonu önler. Geniþ düz araziler için anýz malçlý hububat 

tarýmýnýn rüzgar erozyonunun zararlarýný azaltýcý rolü bulunmaktadýr. Malçýn toprakta nem 

miktarýný artýrma, buharlaþmayý önleme, yaðýþýn topraða daha fazla nüfus etmesini saðlama, 

verime katký gibi faydalarý da vardýr. 

Topraklarýn fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileþtirmek için yetiþtirilip, sürülerek topraða 

gömülen yeþil gübre bitkileri de rüzgar erozyonunu önlemede yardýmcý olur. Yöreye uygun 

olarak seçilen bir baklagil bitkisi topraðýn fiziksel yapýsýný düzelterek su tutma kapasitesini artýrýr, 

sürüm ve ekimi kolaylaþtýrýr, dolayýsýyla topraðýn aþýnýp taþýnmasýný önler. Özellikle Orta 

Anadolu'da ilkbaharýn kritik rüzgar dönemlerinde kýþlýk hububat çeþitlerinin ekimine aðýrlýk 

verilmelidir. Yaðýþlarýn biraz daha fazla olduðu yerlerde ise yem bitkileri tarýmý yapýlmalýdýr.

Çapa bitkileri topraðý erozyona karþý fazla koruyamadýklarý için, bunlarýn hububat ve yem 

bitkileri gibi sýk yetiþen bitkiler arasýnda “Þeritvari” olarak ekimi yapýlmalýdýr. Þeritvari ekim 

sisteminde oluþturulacak þeritler olabildiðince baskýn rüzgar yönüne dik olacak þekilde 

yerleþtirilmelidir. Þeritvari ekim sistemlerinde þerit aralarýnda sürüm iþlemleri arazi eðimine dik 

olarak yapýlmalýdýr. 

Toprak yüzeyini olabildiðince pürüzlü, kesekli kýlan sürüm iþlemleri uygulanmalýdýr.



Yarý - kurak yörelerde rüzgar erozyonuna karþý direnç saðlamak için topraklar yaðmurlarý 

takip eden en kýsa bir süre içinde iþlenmelidir.

Toprak iþlemeleri en az sayýda yapýlmalýdýr. Özellikle yabancý ot mücadelesi amacý ile 

yapýlan fazla toprak iþleme, organik maddesi düþük hafif bünyeli topraðýn giderek un gibi 

ufalanmasýna, daðýlmasýna yol açar. Bu nedenle kuru tarým koþullarýndaki toprak iþlemede 

kesinlikle DÝSKARO gibi aletlerden kaçýnýlmalýdýr. Kuru tarým yapýlan yörelerde ilk sürümde 

topraðý yarý deviren veya alttan iþleyen "Kulaðý Küçültülmüþ Pulluk" ya da modernize-edilmiþ 

Anadolu Sabaný; ikileme ve üçlemede ise Kazayaðý gibi aletler kullanýlmalýdýr.
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· kurak bölgelerde arazi nadasa býrakýldýðýnda uygulanacak anýz bozma ile bitki artýklarý        

tamamen topraða gömülmemelidir,

· rüzgarla topraðýn üfürülmesi baþlamadan önce toprak yüzeyine malç, kuru ot, saman                  

serilmesi de erozyonun yayýlmasýný önlemektedir,

· topraklarýn fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileþtirmek için yetiþtirilip, sürülerek topraða 

gömülen yeþil gübre bitkileri de rüzgar erozyonunu önlemede yardýmcý olur. Yeþil gübre

uygulanýrken, toprakta genel olarak çiçeklenme döneminde sürülüp topraða

karýþtýrýlmasýna yetecek kadar nemin bulunmasý ve daha sonra yetiþtirilecek ürüne

yeterli suyun saðlanmasýna dikkat edilmelidir,

· deniz ve göl kýyýlarýndaki kýyý kumullarý ile kara kumullarýnda tespit çalýþmalarý

yapýlmalýdýr. Kumul stabilizasyonu  geçici ve sürekli olarak iki kademede yapýlýr. Geçici 

stabilizasyonun amacý rüzgarýn hýzýný azaltmak ve toprakla deðinimini önlemektedir. 

apýlarý çitler, siperler, ahþap perdeler, rüzgar kýran kamýþ perdeler, dal örtüsü, kil, petrol 

artýklarý, asfalt, özel geliþtirilmiþ sentetik polimerler ve ticari materyallerdir. Sürekli 

stabilizasyonun amacý kumlarýn organik maddece zenginleþmesini saðlamasý, oluþan 

humusun ortamýn strüktürel yapýsýný/agregatlaþmayý iyileþtirmesi ile su tutma 

kapasitesini arttýrmasý ve dolayýsýyla aþýnýp taþýnmasýný uzun süre içinde önlemesidir. 

u çalýþma otlandýrma ve aðaçlandýrma olmak üzere iki kýsýmdýr,

y

B

· rüzgar erozyonuna yatkýn alanlarda erozyonu arttýran faktörlerin önlenmesi ve

yapýlacak çalýþmalarýn rahatlýkla yürütülebilmesi için, alanýn dýþ etkilerinden korunmasý 

gerekir,

· geniþ alanlarýn korunmasýnda milli deðerler göz önüne alýnarak, bu tip alanlar yasal

yaptýrýmlarla yasak bölge ilan edilip, insan ve hayvanlarýn girmesi en azýndan peyzajýn 

iyileþtirilmesi bitinceye ve sürdürülebilirliði saðlanýncaya kadar önlenmelidir. Çalýþýlacak 

alan küçük ise, kýsa veya uzun vadeli oluþuna göre, alanýn çevresi ahþap veya  be ton  

direklerle ve tel çitlerle çevrilmelidir.



6. 2. 2. Su Kaynaklarýnýn Kullanýmý Ýle Ýlgili Önlemler

Türkiye'nin yaðýþ rejimi mevsimlere ve bölgelere göre büyük farklýlýklar göstermektedir. 
3Türkiye' de uzun yýlar ortalama yaðýþ miktarý 646 mm olup, yýlda ortalama 501 milyar m  suya 

3karþýlýk gelmektedir. Bu suyun 274 milyar m 'ü toprak ve su yüzeyleri ile bitkilerden olan 
3

buharlaþmalar yoluyla atmosfere geri dönmekte, 69 milyar m 'lük kýsmý sýzmalarla yeraltý 
3

suyunu beslemekte, 158 milyar m 'lük kýsmý ise akýþa geçerek çeþitli büyüklükteki akarsular 

aracýlýðýyla denizlere ve kapalý havzalardaki göllere boþalmaktadýr. Yeraltý suyunu besleyen 69 
3 3

milyar m  'lük suyun 28 milyar m 'ü pýnarlar aracýyla yerüstü suyuna tekrar katýlmaktadýr.            
3

Ayrýca, komþu ülkelerden ülkemize gelen yýlda ortalama 7 milyar m  su bulunmaktadýr. 
3

Böylece ülkemizin brüt yerüstü suyu potansiyeli 193 milyar m  olmaktadýr. Sýzmalarla yeraltý 
3suyunu besleyen 41 milyar m  su dikkate alýndýðýnda, ülkemizin toplam yenilenebilir su 

3potansiyeli brüt 234 milyar m  olarak hesaplanmýþ bulunmaktadýr. 

Mevcut Durum
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3
98

12
110

Yurt içi

Yurt Dýþý

Ara Toplam

Yeraltý Suyu
Toplam

Yerüstü
Suyu

Yýllýk Ortalama
Yaðýþ
(mm)

Su Miktarý
(milyar m /yýl)

3

3 3

Brüt Su
Potansiyeli

(milyar m /yýl)

Teknik ve Ekonomik
Tüketilebilir Potansiyel

(milyar m /yýl)

646 501 186

7

193

41
234

95

Geliþtirilen deðiþik aþamalardaki projeler esas alýnarak, günümüz koþullarýna göre 

yapýlan bazý kabul ve deðerlendirmeler sonucunda, çeþitli amaçlara yönelik kullanýmlarda teknik 
3

ve ekonomik anlamda tüketilebilecek yüzey ve yeraltý suyu miktarýnýn 110 milyar m  olduðu 
3 3belirlenmiþtir. Bu miktarýn 95 milyar m 'nün yurt içinden doðan akarsulardan, 3 milyar m 'ünün 

3'yurt dýþýndan ülkemize ulaþan akarsulardan, 12 milyar m nün ise yeraltý suyundan 

saðlanabileceði kabul edilmiþtir. 

3
Bugün için kiþi baþýna düþen kullanýlabilir su potansiyeli 1642 m /yýl civarýndadýr. Kiþi 

baþýna düþen kullanýlabilir su varlýðý, diðer bazý kýtalar ve dünya ortalamasý ile 

karþýlaþtýrýldýðýnda Türkiye'nin su zengini olmayan ülkeler arasýnda yer aldýðý görülmektedir 

(Tablo-5).
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Tablo-5 Bazý Kýtalar ve Dünya Ortalamasýna Göre Kiþi Baþýna Düþen Kullanýlabilir    
                         Su Potansiyeli

Türkiye 26 adet hidrolojik havzaya ayrýlmýþtýr. Havzalarýn ortalama yýllýk toplam akýþlarý 
3

186 milyar m 'tür. Havza verimleri birbirlerinden farklý olup, Fýrat ve Dicle havzalarýnýn toplam 

ülke potansiyelinin yaklaþýk % 28,5'ine sahip olduðu görülmektedir.

Devlet Ýstatistik Enstitüsü (DÝE)'nce 2025 yýlý için nüfusumuzun 90 milyon 2030 yýlýnda 

ise 94 milyon olacaðý tahmin edilmektedir. Bu durumda 2025 yýlý için kiþi baþýna düþen 
3

kullanýlabilir  su miktarýnýn 1 200 m /yýl olacaðý söylenebilir. Varolan büyüme hýzý, su tüketim 

alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi gibi faktörlerin etkisi ile su kaynaklarý üzerine olabilecek baskýlarý 

tahmin edilebilir. Ayrýca tüm bu tahminler varolan kaynaklarýn 25 yýl sonrasýna hiç tahrip 

edilmeden aktarýlmasý durumunda söz konusu olabilecektir. Dolayýsýyla Türkiye'nin gelecek 

nesillerine saðlýklý ve yeterli su býrakabilmesi için kaynaklarýný çok iyi koruyup, akýlcý kullanmasý 

gerekmektedir.

Türkiye'nin yüzölçümü yaklaþýk 78,3 milyon hektar olup, bu alanýn yaklaþýk üçte birine 

karþýlýk olan 28,1 milyon hektarý tarýmda kullanýlan alanlarý oluþturmaktadýr. Yapýlan etütlere 

göre; varolan su potansiyeli ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarý 8,5 milyon 

hektar olup, bu miktarýn 2,7 milyon hektarý DSÝ tarafýndan inþa edilmiþ sulama þebekesine 

sahiptir (Tablo-6). Ayrýca 2 milyon hektar arazide sulama, aþaðý yukarý eþit oranlarda KHGM ve 

halk sulamalarý tarafýndan yapýlmaktadýr.

Tablo-6 Türkiye'de Teknik ve Ekonomik Olarak Sulanabilir Alan.

Bitkiler gereksinim duyduklarý suyu topraktan almaktadýrlar. Yaðýþ veya sulama 

sonucunda toprak profilinde tutulan su, bitkilerin kullanabileceði su miktarýdýr. Toprak profilindeki 

suyun bitkilerin kullanýmý için toprak profilinde daha uzun süre ile tutulmasý su hasadý olarak 

tanýmlanmaktadýr. 

            A)Toprak Suyunun Kuraklýk Ýçin Korunmasý.        

       Alýnmasý Gereken Önlemler

ÜLKE Kiþi Baþýna Düþen Su Miktarý (m /yýl)3

Türkiye
Asya Ortalamasý
Batý Avrupa Ortalamasý
Afrika Ortalamasý
Güney Amerika Ortalamasý

Dünya Ortalamasý

1 642
3 000
5 000
7 000

23 000

7 600

Su Kaynaðý

Yerüstü

Yeraltý
Toplam

Toprak Kaynaklarý Potansiyeli

Milyon hektar %
7,9

0,6

100

7

93



      Su hasadý iki aþamalýdýr: 

Yaðan yaðýþlarýn daha fazla miktarda toprak profiline sýzmasýnýn (infiltrasyon) 

saðlanmasý: Bilindiði gibi havzaya düþen toplam suyun bir bölümü derine sýzmakta, bir bölümü 

yüzey akýþla ortamdan uzaklaþmakta, bir bölümü de buharlaþmaktadýr. Burada bizi ilgilendiren 

bölüm topraða sýzan miktardýr. Topraða sýzan miktarýn da bir bölümü bitki kök bölgesinde 

tutulurken bir bölümü de derinlere sýzmaktadýr. Öncelikle yaðýþlardan topraða sýzan miktarýn 

arttýrýlmasý için önlemler alýnmalýdýr. Bu önlemler, sekileme, uygun sürüm, þeritvari ekim, toprak 

yüzeyinde doðal bitki örtüsünün korunmasý, anýz malçlama gibi bilinen önlemlerdir. 

Toprak profilindeki suyun daha fazla ve daha uzun korunmasý için ikinci önemli konu, 

toprak su tutma kapasitesinin arttýrýlmasýdýr. Bunun için topaðýn kimyasal, fiziksel ve biyolojik 

yapýsýnýn iyileþtirilmesi gerekmektedir. Bunun en ucuz ve uygulamalý yöntemi, topraðýn organik 

madde içeriðini arttýracak þekilde uygun bitki ekim nöbeti, anýz malçlama ve uygun sürümdür. Su 

tutma kapasitesi yüksek olan topraklar topraða sýzan suyun daha fazlasýný tuttuklarý için sudan 

yararlanma fazla olacaktýr. Malçýn toprakta nem miktarýný arttýrma, buharlaþmayý önleme, 

yaðýþýn topraða daha fazla nüfuz etmesini saðlamasý yanýnda verime katký gibi faydasý da vardýr.

Toprak profilindeki suyun buharlaþma yolu ile atmosfere gidiþin önlenerek bu suyun 

profilde daha uzun süreler için tutulmasý son derece önemlidir. Bu amaçla yapýlabilecek en ucuz 

ve pratik iþlemler yukarýda olduðu gibi uygun sürüm (azaltýlmýþ veya sýfýr sürüm), uygun bitki türü 

seçimi gibi uygun kullaným biçimleridir. 

Sonuç olarak, su hasadý konusu, fiziksel önlemlerden daha çok yönetimsel önlemlerle 

olasýdýr. Dolayýsýyla uygun ve sürdürülebilir arazi yönetimleri eðitim yolu ile halka mal edilmelidir.

    Tarým amaçlý yer altý suyunun kullanýlmasý, tarýmsal ve endüstriyel kirlilik, geçmiþte bazý 

sulak alanlarda sýtma ile mücadele veya tarým arazisi kazanma kapsamýnda gerçekleþtirilmiþ 

olan kurutma faaliyetleri, su bitkilerinin kontrolsüz kullanýmý, su kaynaklarýnýn azalmasýna ve 

devamlýlýðý halinde de su kaynaklarýnýn dönüþümsüz olarak tamamen yok olmasýna sebep 

olmaktadýr. Bunun sonucu olarak habitat ve biyolojik çeþitliliðin kaybý, toprak bozulumu ve 

erozyon sorunu ve beraberinde iklim deðiþikliði ile çölleþme sorununu getirmektedir. Su 

kaynaklarýnýn  korunmasý ve akýlcý kullanýmý için yönetim  kullaným dengesinin geliþtirilmesi 

önemlidir. Ayrýca, su kaynaklarýnýn geliþimini ve akýlcý kullanýmýný destekleyecek, yaptýrým gücü 

yüksek etkili kanunlara ihtiyaç vardýr.

Su kaynaklarýnýn korunmasý farklý meslek disiplinleri, yöneticiler ve halkýn bir arada, ayný 

amaç ve bakýþ açýsýnda birleþmeleri ve birbirlerini tamamlayýcý olmalarý ile mümkündür. Bu 

açýdan eðitim ve bilinçlendirme çalýþmalarý korumanýn önemli bir bileþenidir.

      B) Su Kaynaklarýnýn Kullanýlmasý ve Korunmasý
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Sulak alanlar, sahip olduklarý özel flora ve fauna türleri nedeniyle, hassas bir planlama, 

yönetim ve uygun metodolojiler gerektiren korunmaya muhtaç önemli doðal ekosistemlerdir. Bu 

alanlar uzun yýllardan beri umuma açýk yerler haline getirilip aþýrý kullanýlmýþ ve sonuçta 

azalmaya yüz tutmuþtur. 

Sulak alanlarýn farklý kesimler için farklý anlamlarý vardýr. Ýyi idare edilmiþ sulak alanlar 

pek çok deðiþik dalda ürün verebilir. Sulak alanlar, her kullaným sektörü tarafýndan tek ürün 

sistemleri olarak görülür. Diðer deðerler düþünülmez ve elde edilen de beklenenin çok altýna 

düþer. Ancak, hükümetlerin doðal kaynaklarýn yönetimini etkin bir þekilde bütünleþtirerek ve 

koordine ederek tekrar organize etmesiyle bu problemi çözülebilir ve sulak alan ekosisteminin 

tüm potansiyelini harekete geçirecek bir geliþme saðlanabilir.

Temel doðal kaynaklarýmýzýn baþýnda yer alan çayýr - meralar, bir yandan hayvansal 

üretimin kaynaðýný oluþtururken, diðer yandan da doðanýn korunmasýnda etkin rol oynarlar.

Hayvancýlýðýn geniþ ölçüde meraya dayandýðý ülkemizde, çayýr - mera alanlarýnda 

önemli bir azalma görülmektedir. Örneðin mera alanlarý 1935 yýlýnda 44 milyon hektar iken, 

bugün 21.5 milyon hektara düþmüþtür. Tarým arazisi þeklinde deðerlendirilmesi gereken I, II, III 

ve IV. sýnýf arazilerin, çayýr ve mera olarak deðerlendirilmesi son yýllarda % 15 'e ulaþmýþtýr. Mera 

alanlarýnýn tarým arazisi þeklinde deðerlendirilmesinde artan nüfusumuzun besin ihtiyaçlarýnýn 

karþýlanmasýnýn yaný sýra, mekanizasyon uygulamalarýnýn da kuþkusuz etkisi vardýr.

Çayýr-mera alanlarýnýn % 41'i Doðu Anadolu Bölgesinde, % 28'i ise Ýç Anadolu 

Bölgesinde bulunmaktadýr. Diðer bölgelerimizde çayýr - mera alanlarý % 2 - 11 arasýnda bir 

daðýlým göstermektedir.

Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki çayýr - mera alanlarý, iklim ve toprak koþullarý yönünden Ýç 

Anadolu otlatma alanlarýndan biraz daha elveriþli durumdadýr. BBHB'ne (Büyük Baþ Hayvan 

Birimine) Ege'de 0.47 ha ve Akdeniz Bölgesinde ise 0.46 ha'lýk çayýr - mera alaný düþmektedir. 

Genelde Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki doðal meralar, ortalama %20 - 30 arasýnda bitki ile 

kaplýdýr, % 70'lik kýsmý ise bitkiden yoksun olduðundan son derece erozyona hassastýr.

Ülkemizde; 

Mevcut Durum

6.2.3. Çayýr-Mera Yönetimi Ýle Ýlgili Önlemler
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-

-

-

-

-

genelde meralar kamu malýdýr,

köyün ortak kullanýmýndadýr,

serbest sürü otlatmacýlýðý yaygýndýr,

meralarda aþýrý, düzensiz ve zamansýz otlatma yapýlmaktadýr, 

tarým arazisi lehine azalan çayýr - mera arazilerinin ortaya çýkaracaðý yem açýðý 
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

mamakta ve dolayýsýyla tarla tarýmýnda yem bitkisi yetiþtiriciliðine önem verilmemek-

tedir.

araziler yeteneklerine uygun kullanýlmamaktadýr. Aslýnda VI. ve VII. sýnýf

arazilerin, orman rejimi dýþýndaki kýsýmlarýnýn meraya ayrýlmasý gerekirken, bu

anlarda tarým yapýldýðý, buna karþýn tarým arazisi þeklinde deðerlendirilmesi gereken

I., II. ve III. sýnýf araziler ile bazý önlemler almak koþulu ile tarým yapýlabilen IV. sýnýf

arazilerde mera rejiminin uygulandýðý da bir gerçektir. 

Otlatmanýn Düzenlenmesi,

aðýr otlatma,

erken otlatma,

kontrolsüz otlatma,

aþýrý kuraklýk ve þiddetli soðuklar,

yakma ve

hayvan besleme derecesi düþük/zayýf yabancý otlarýn çoðalmasý ve istilasý,

Kültürel ve Teknik Önlemler olarak iki ana baþlýk altýnda toplanabilir.

           Tüm bu nedenlerden dolayý mera alanlarýmýzda toprak ve su sorunlarý önemli boyutlara 

ulaþmýþtýr. Yapýlan ölçümlere göre ülkemizde yýllýk ortalama toprak kaybý 500 milyon tondur. 

Yaklaþýk 21,5 milyon hektar alan kaplayan mera alanlarýmýzýn yaklaþýk %59,5'ini oluþturan 12.8 

milyon hektarýnda ise arazi kullaným yetenek alt sýnýfýna göre birinci derecedeki sorunun 

EROZYON olayý olduðu görülmektedir.

         Alýnmasý Gereken Önlemler

         Mera alanlarýnda esas olarak ana kaynak topraktýr ve bir bölüm mera arazisi ise sýð veya 

çok sýð toprak profilinin altýnda yer alan yumuþak tortul kayaçlar üzerinde yer alýr. Meralarýn 

öncelikle sýnýrlarýnýn belirlenerek en uygun biçimde ve en uygun yöntemlerle, tahrip edilmeden 

kullanýlmasý ve korunmasý, bu alanlarda bir takým önlemlerin alýnmasýný zorunlu kýlar.

Bu önlemler;

         Ülkemizde, otlatmanýn düzenlenmesi yolu ile mera ýslahýnýn temelini oluþturan

MERA  AMENAJMANI kurallarýna ne yazýk ki uyulmamaktadýr. Meralarda doðal bitki örtüsünün 

bozulmasýna etki eden etmenleri;  

         Doðal olarak yetiþen mera bitkilerinin, öncelikle “Herbarium” çalýþmalarý ile 

belirlenmesi gereklidir. Çünkü mera kompozisyonunun iyileþtirilmesi, tekniðine uygun olarak 

hazýrlanmýþ bir Herbarium çalýþmasý ile mümkün olacaktýr. Bu amaçla Köy Hizmetleri Araþtýrma 

Enstitülerince, toprak ve su muhafazasý yönünden "Türkiye Çayýr-Mera Bitkileri Rehberi”

olarak özetlemek mümkündür.



hazýrlanmýþtýr. Yapýlan bu çalýþma ile ülke düzeyinde, doðal olarak yetiþen mera bitkileri 

belirlenerek, meralarýn erozyona karþý korunmasýnda baþvurulacak bitkiler ortaya konmuþtur.
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 Doðal mera alanlarýnýn aðýr otlatma karþýsýnda tahribatýný önlemek için;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

meranýn otlatma kapasitesine uygun hayvan sayýsý ile otlatýlmasý,

otlatma mevsimi ve süresi içinde otlatmanýn yapýlmasý,

hayvanlarýn merada üniform daðýlýmýnýn saðlanmasý,

meraya uygun hayvan türlerinin seçilmesi, zorunludur.

gübreleme,

aþýlama (yapay tohumlama),

toprak ve su koruma önlemleri,

teraslama,

eðime dik (kontur) karýklar,

hendekler,

çukurlama (göze),

yabancý ot ile mücadele ve

hayvan içme suyu göletleri

olarak ana baþlýklar halinde vermek mümkündür.

Mera alanlarýnda toprak bozulumunu azaltacak, verimi artýracak Kültürel ve Teknik 

Önlemleri;

“Mera Amenajman Kurallarýnýn", "Kültürel ve Teknik Önlemler" ile birlikte uygulanmasý, 

MER'A ISLAHINDA etkinliði sürekli kýlar.

Mevcut Durum

6.2.4. Orman ve Diðer Doðal Kaynaklarýnýn Yönetimi Ýle Ýlgili Önlemler

Türkiye'de Ormancýlýk Teþkilatý, 1800'lü yýllarýn ikinci yarýsýndan itibaren kurumsal-

laþmaya baþlamýþ ve 1937 yýlýnda çýkan 3116 Sayýlý Orman Kanununun yürürlüðe girmesi ile 

örgütlenmesini bilimsel manada gerçekleþtirmiþtir. Orman alanlarýnýn devamlýlýðý prensibi esas 

alýnarak; mevcut ormanlarýn iþletilmesi, korunmasý, ormancýlýðýn ulusal ekonomiye ve orman 

köylerinin sosyal ve ekonomik kalkýnmasýnýn desteklenmesi ve potansiyel sahalarda yeni 

ormanlar tesis edilmesi yönünde önemli geliþmeler kaydetmiþtir.

Ülkemizin toplam orman alaný 2004 yýlý verilerine göre 21.2 milyon hektar olup ülke 

yüzölçümünün yaklaþýk % 27.2'sine tekabül etmektedir . Ancak ormanlarýmýzýn  % 49'u, “bozuk 

orman” olarak tanýmlanan ve teknik kriterlere göre odun hasýlatý saðlanamayan nitelikteki 

ormanlardýr. Doðal nedenlerle veya insan etkileri ile orijinal yapýsý bozulmuþ olan bu ormanlýk 

sahalardaki vejetasyon bozulmasý çölleþme riskini artýran baþlýca faktörlerdendir.

Ülkemiz ormanlarýnýn hemen tamamý, 1924 yýlýndan beri periyodik olarak yenilenen      

(5 -10 yýl) ve iþletme birimi düzeyinde (1300 civarýndaki orman iþletme þefliði) yapýlan 



amenajman planlarýna göre yönetilmektedir. Artan ve deðiþen toplum taleplerini dikkate alan 

sektör; biyolojik çeþitlilik, endemizim, bilimsel araþtýrmalar gibi önemli kaynak deðerlerine sahip 

ormanlarý “korunan alanlar” kapsamýnda ve milli park, tabiat parký, tabiat anýtý, dinlenme yeri gibi 

farklý statüler ile veya toprak muhafaza, erozyon önleme gibi koruma hizmetlerinden yararlanma 

amaçlarý için  yönetilen orman sahalarýný giderek artýrma politikasýný benimsemiþtir.

Ülkemiz ormanlarýnýn hemen hemen tamamý (% 99) Devlet mülkiyetindedir. Orman 

sýnýrlarýnýn belirlenmesi ve kadastrosu Orman Genel Müdürlüðünde oluþturulan uzman ekipler 

tarafýndan yapýlmaktadýr. Alýnan yasal ve kurumsal tedbirlere raðmen, ülke ormanlarýnýn 

kadastrosunun tamamlanamamýþ olmasý vatandaþlarla kurum arasýnda önemli anlaþmazlýklara 

ve ormanlarýn plansýz, amaç dýþý ve yanlýþ kullanýmý ile tahrip olmalarýna neden olmaktadýr.

Özellikle son yýllarda köyden kente olan göçler ve turizmin plansýz geliþimi kentlerin 

çevresindeki ve turistik yörelerdeki yeþil alanlar üzerinde büyük bir baský oluþturmaktadýr. 

Orman niteliðini kaybettiðinden yasal düzenlemelerle orman dýþýna çýkartýlan 473 bin hektar 

ormanlýk sahanýn önemli bir kýsmý yerleþim alaný haline getirilmiþ bulunmaktadýr. Bu  sürecin  

artarak  devam  etmesi çölleþmeye önemli katký yapan ormansýzlaþmayý da beraberinde  

getirecektir. Turizmin ve kentleþmenin orman sahalarýna olan taleplerinin artmasý, ülkemizdeki 

ormansýzlaþmayý körüklemektedir.

Aðaçlandýrma esas itibarýyla, kendiliðinden yenilenme (doðal gençleþme) yeteneðini 

yitirmiþ bozuk nitelikli orman sahalarý ile orman içi ve diðer açýk sahalarda fidan dikimi (çok ender 

de olsa tohum ekimi) suretiyle yapýlan ormanlaþtýrma çalýþmalarýnýn adýdýr. Aðaçlandýrma ve 

erozyon önleme çalýþmalarý ormancýlýk sektörünün uzun yýllardan beri sürdürdüðü ve özellikle 

1950'li yýllardan sonra önemli kaynak tahsis ettiði ve geniþ sahalarda plantasyon tesisi 

gerçekleþtirdiði temel ormancýlýk çalýþmalarýndan biridir. 

Ülkemizde yaklaþýk 7.5 milyon civarýnda Orman Köylüsü, orman içinde ve bitiþiðinde 

bulunan ve sayýsý 20.293'ü bulan Orman Köyünde yaþamaktadýr. Milli gelirden en az payý alan 

grupta yer alan bu nüfus geçimlerini tarým, hayvancýlýk ve orman iþçiliðinden temin etmektedir. 

Geçimlik ekonomileri aðýrlýklý olarak orman kaynaklarýna baðlý olan ve bu kaynaklarýn 

yönetiminden kuvvetli biçimde etkilenen orman köyleri ile devlet ormancýlýk sektörü arasýnda  

uzun geçmiþi olan bir yönetim- kullaným- faydalanma iliþkisi bulunmaktadýr.

Orman kaynaklarý ve orman alanlarý, günümüz ve gelecek kuþaklarýn sosyal, ekonomik, 

kültürel ve ruhsal ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere sürdürülebilir bir þekilde yönetilmelidir. 

Toplumun ormancýlýktan talepleri genel hatlarý ile; odun ve odun ürünleri, su, yiyecek, yem, ilaç, 

yakýt, barýnak, istihdam, rekreasyon (dinlenme ve eðlenme), yaban hayatý yetiþme muhiti, 

Alýnmasý Gereken Önlemler
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peyzaj çeþitliliði, karbon yataklarý ve rezervleri gibi orman ürünleri ve hizmetlerine olan 

ihtiyaçlardýr. Orman kaynaklarýnýn çok yönlü deðerlerini sürdürmek için hava kirliliði de dahil her 

türlü dýþ etkilerden, yangýndan, zararlý böcek ve hastalýklardan ve yanlýþ kullanýmlardan 

korumak, teknik esaslara göre sürdürülülebilir koruma-kullaným dengesini saðlamak üzere 

gerekli önlemler alýnmalýdýr. Orman ürünleri üzerinden kiþi ve kurumlara saðlanan yasal 

sübvansiyonlar asgariye indirilerek veya kaldýrýlarak gelirlerin ormanlara geri dönüþümü 

saðlanmalýdýr.

Türkiye Ulusal Ormancýlýk Programý 2004 yýlýnda tamamlanmýþtýr. Bu programda 

belirtilen ormancýlýk amaç ve hedeflerinin yerine getirilmesi için planlamadan uygulama ve 

izlemeye kadarki tüm süreçlerde kararlaþtýrýlan strateji ve hedeflerin, katýlýmcýlýk ve sektörler 

arasý iþbirliði prensipleri doðrultusunda gerçekleþmesini saðlayacak, politik karar verme 

düzeyinden uygulama birimi düzeyine kadar öngörülen eylemleri uygulanmaya koyacak tüm 

önlemlerin bir an önce alýnmasý gereklidir.

Ormanlarýn saðlýklý korunabilmesi öncelikle orman alanlarýnýn kesin sýnýrlarla tespit 

edilmesi, arazi üzerinde iþaretlenmesi ve hukuki bakýmdan belgelenmesi yani kadastrosunun 

yapýlmasý ile mümkündür. Orman kadastrosunun tamamlanmasý, orman alanýnýn gelecekteki 

güvenliði ve ormancýlýk etkinliklerinin saðlýklý ve sürdürülebilir yürütülebilmesi için de gereklidir. 

Bu bakýmdan, orman Kadastro Komisyonlarýnýn günümüz teknolojileri ile donatýlmasý, nitelikli 

personelin çalýþtýrýlmasý ve yeterli sayýda komisyon teþkil edilmesi suretiyle kadastro 

çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlarak tamamlanmasý kaçýnýlmazdýr.

Ormancýlýkla ilgili yasalar ve mevzuat yeniden gözden geçirilmeli, ülke gerçekleri ile 

bölgemizde ve dünyadaki geliþmeler ve toplumun artan talepleri yanýnda orman varlýðýmýzýn 

devamlýlýðý göz önüne alýnarak mevcut orman alanlarýnýn daraltýlmasýna neden olmayacak yeni 

düzenlemeler yapýlmalýdýr. 

Aðaçlandýrýlacak veya toprak muhafaza kapsamýnda çalýþma yapýlacak sahalarda yerel 

halkla olan sosyal problemlerin ve anlaþmazlýklarýn çözümü için gerekli önlemler alýnmalýdýr. 

Özellikle halihazýrda otlatma sahasý olarak kullanýlan orman içi açýklýklarýn veya meralarýn 

kullanýcýlarla beraber planlý ve tekniðine uygun ýslahýnýn yapýlarak ot veriminin artýrýlmasý ve 

diðer sahalarýn ise aðaçlandýrýlmasý önem arz etmektedir. 

Ormanlarýn korunmasý için ulusal bir bilinç/duyarlýlýk oluþturulmasý amacýyla eðitim ve 

bilinçlendirme faaliyetlerine öncelik verilerek sürdürülmesi ve orman yangýnlarýna birinci 

derecede hassas alanlardan baþlanmak üzere orman kadastrosunun tamamlanarak orman 

yangýnlarýna sebep olan mülkiyet sorununun çözümü saðlanmalýdýr.

Hükümetlerce, yerel topluluklar, sanayi ve iþgücü, hükümet dýþý kuruluþlar, bireysel 

olarak orman köylüleri ve kadýnlar gibi ilgili taraflarýn ulusal ormancýlýk politikalarýnýn 

planlanmasýna, uygulanmasýna ve geliþtirilmesine katýlýmlarý için fýrsatlar yaratýlmalý ve katýlým 

teþvik edici önlemler alýnmalýdýr.
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Yanan orman alanlarýnýn herhangi bir þekilde kaybedilmesine müsaade edilmeden 

derhal uygun türler kullanýlarak tekrar ormanlaþtýrýlmasý çalýþmalarýna devam edilmeli, bu 

amaçla kurumsal, teknik ve idari kapasite geliþtirilmelidir.

Otlatma ve ormanlarýn tarým alanlarýna dönüþtürülmesini önlemek amacýyla; orman 

köylülerinin kalkýndýrýlmasýnýn desteklenmesine (çeþitli kýrsal kalkýnma projeleri vb. yardýmýyla) 

devam edilmeli, korunan alanlarýn yönetiminde halkýn katýlýmý artýrýlmalý, orman ürünü üretimi 

yanýnda ticaretinin de yaptýrýlarak köylülerin gelirleri artýrýlmak suretiyle ormanlar üzerindeki 

baský azaltýlmalý, gençleþtirme ve aðaçlandýrma alanlarýnýn köy tüzel kiþiliklerince korunmasý 

uygulamasýnýn artýrýlarak devam ettirilmesi suretiyle köylülere ek kaynak temin edilmeli, 

zararsýz keçi ýrklarý geliþtirilmeli, orman içi meralarýn Mera Yönetim Planlarý hazýrlanarak, 

kontrollü bir otlatma gerçekleþtirilmeli, orman köylerinde ahýr hayvancýlýðý desteklenerek; orman 

köylüleri, ahýr hayvancýlýðý ve biyogaz tesislerini kurmalarý için yönlendirilmeli ve bu kapsamda 

benzer önlemler alýnmalý veya var olanlarýn sürdürülmesi saðlanmalýdýr. 

Orman alanlarýnýn yerleþime açýlmasýný zorlaþtýracak veya sýnýrlayacak yasal 

düzenlemeler geliþtirilerek orman sahalarýnýn, orman olarak devamlýlýðý saðlanmalý; kýrsal 

kesimin yerinde kalkýndýrýlarak ormana olabilecek baskýsý azaltýlmalý ve turizm geliþim 

planlarýnýn ormaný tahrip etmeyecek þekilde hazýrlanmasý ve uygulanmasý için gerekli önlemler 

alýnmalýdýr.

Ülkemiz ormanlarýnda 50 den fazla böcek türünün çeþitli ölçülerde orman aðaçlarýna 

zarar verdikleri, kalite ve verim düþüklüðüne neden olduklarý hatta aþýrý populasyon artýþý ile 

orman varlýðýný tehdit ettikleri saptanmýþtýr. Böcek zararlarýnýn azaltýlmasý için mekanik 

mücadele teknikleri yanýnda, çevreye zarar verme riski olan kimyasal mücadele yöntemleri 

yerine zararlý böcek populasyonunu kabul edilebilir sýnýrlar  içerisinde  tutmak amacýyla biyolojik 

mücadele (Formica rufa ve Rhizophagus grandis gibi) yapýlmasý teþvik edilmeli ve 

yaygýnlaþtýrýlmalýdýr.

Orman Yönetiminde temel strateji, ormanlarýn gelir arttýrýcý ürün verecek þekilde 

yönetilerek halkýn bu kaynaklara sahip çýkmasýnýn saðlanmasýdýr. Örneðin, Adana ili Toros 

kuþaðýnda yer alan Karaisalý ve komþu alanlardaki Osmanlý Döneminde dikilen ve aþýlanan, 

buna karþýn günümüzde bozulmuþ (harap) bir durumda olan zeytin ekosisteminin orman 

köylüsünün kullanýmýna, Adana Orman Bölge Müdürlüðü ve Çukurova Üniversitesinin ilgili 

bölümlerinin bilimsel, teknik ve uygulamalý katkýlarýyla, açýlmasý (tahsisi) saðlanmaktadýr. Söz 

konusu süreç, yukarýda sözü edilen kuruluþlarýn, yerel kooperatif ve köy birlikleriyle iþbirliði 

sonucunda baþlatýlmýþtýr. 
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6.2.5. Faunayla Ýlgili Önlemler 

Dünyamýzda hýzla artan nüfus ve geliþen endüstri ile birlikte doðal kaynaklar tahrip 

edilmiþ ve özellikle doðanýn yanlýþ kullanýlmasý ve yeterince korunamamasý sonucunda  bazý 

fauna türleri yok olma noktasýna gelmiþtir. Bilindiði gibi canlý doðal kaynaklarýnda içinde 

bulunduðu ekosistemdeki canlýlar bir bütünlük içinde olup, birbirlerine muhtaçtýrlar. Bir fauna 

türünün ortadan kalkmasý ya da populasyonunun azalmasý, doðal ortamýnýn ve topraðýn 

yapýsýnýn  bozulmasýna, dolayýsýyla sonuçta çölleþmeye sebep olacaktýr. 

Faunayý iyileþtirme ve koruma ölçütleri olarak geliþtirilen ulusal ve uluslararasý 

mevzuatlardan önemlileri: 

Mevcut Durum
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4915 sayýlý Kara Avcýlýðý Kanunu

1380 sayýlý Su Ürünleri Kanunu

2873 sayýlý Milli Parklar Kanunu 

Bern Sözleþmesi (Avrupa'nýn Yaban Hayatý ve Yaþama Ortamlarýnýn Korunmasý 

sözleþmesi).

CITES Sözleþmesi (Nesli Tehlike Altýnda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin 

Uluslararasý Ticaretine Ýliþkin Sözleþme).

Bükreþ Sözleþmesi (Karadeniz'in Kirliliðe Karþý Korunmasý Sözleþmesi).

Biyolojik Çeþitlilik Sözleþmesi.

Barselona Sözleþmesi (Akdeniz'de Korunan Alanlar ve Biyolojik Çeþitlilik Sözleþmesi).

Ulusal Mevzuatlar

Uluslararasý Mevzuatlar

Bugün yurdumuzda 60-70 bin hayvan türünün var olduðu bilinmektedir. Avrupa'da 

yaþayan 150 memeli hayvan türünün yaklaþýk 120'si Türkiye'de bulunmaktadýr. Ýç sularýmýzda 

92 tatlý su balýðý türü, denizlerimizde ise 363 balýk türü yaþamaktadýr. Kurbaða ve sürüngenler 

sýnýfýna dahil hayvan türlerinin tamamýna yakýnýnýn, ülkemizdeki yayýlým alanlarý bilinmektedir. 

Bilinen yerli ve göçmen olmak üzere yaklaþýk 454 kuþ türü bulunmaktadýr.

Alýnmasý Gereken Önlemler

Çölleþme ile mücadele proðramý çerçevesinde mevcut fauna varlýðýnýn tespit edilmesi, 

izlenerek varlýðýný tehdit eden etmenlerin ortadan kaldýrýlmasý ve diðer kaynaklarýn da 

sürdürülebilir kullanýmý önem arz etmektedir.

Biyolojik çeþitlilik bakýmýndan zengin potansiyele sahip olmamýza raðmen bu deðerlere 

sahip envanter oluþturulamamasý; ulusal araþtýrmalarýn yeterince yapýlamamasý; çeþitliliðin 

korunmasý için teknik ve bilimsel iþbirliðine gidilememesi; endüstri, konut, tarým, turizm 



ve ulaþýmdan ileri gelen çevresel sorunlar ve bunlarýn canlý doða üzerindeki olumsuz etkileri 

çölleþmeyi beraberinde getirmektedir. Bu nedenle ulusal ve uluslararasý sözleþmelerin 

öngördüðü yükümlülükleri yerine getirebilmek için ilgili kurumlarýn/ kuruluþlarýn ve sivil toplum 

örgütlerin iþbirliðine önem verilmeli ve ayrýca bilimsel deðerlendirmelere yönelik yasal 

düzenlemeler yapýlmalý, izlenmeli ve yerel yönetimlerin aktif katýlýmý saðlanmalýdýr.

Mahsuldar olmayan topraklarýn molarizasyonu için, sorunlarýnýn bütün boyutlarý ile 

bilinmesine ve daðýlýmlarýnýn ortaya konmasýna ihtiyaç vardýr. Günümüzde arazilerde 

uygulanmasý gereken amenajman uygulamalarý doðrultusunda, doðal nitelik ve yeteneðine 

uygun kullanýlmasý hakkýnda uygulanan Arazi Kullaným Planlamalarý yurt genelinde yoktur. 

Ayrýca bu planlamalara ülke genelinde temel oluþturacak, Ayrýntýlý (temel) Toprak Etüd ve 

Haritalama  çalýþmalarý ve veri tabanlarý bulunmamaktadýr. Bunun doðal sonucu olarak 

arazilerin mahsuldar olarak kullanýlmasýný yönlendirecek ve üreticinin ekonomik iyileþmesinde 

tasarruf ve yönlendirme hakký olan ve hür iradesi ile olmasý gereken koordinasyonu saðlayacak 

yapýlanmanýn da oluþturulmasý kaçýnýlmazdýr. Bunun için toprak ve su kaynaklarýmýzýn arz ve 

talebi, kalite ve kantite açýsýndan zaman ve mekan içinde incelenerek; sürdürülebilir tarýmýn 

koþullarý rantabl boyutlarýyla araþtýrýlmalý ve Ulusal Devlet Politikalarý, bilimsel kýstaslar ile Arazi 

Kullaným Planlamasý esaslý olarak Tarýmsal Üretim Planlamalarýyla  belirlenmelidir. 

Topraklarýmýzýn verimlilik düzeylerini ve dolayýsýyla kimi zaman da modern tarým 

tekniklerinin uygulanmasýný sýnýrlayan etmenler ana baþlýklar ile sýralanýrsa: Düzensiz ve fazla 

eðimli araziler, yüzlek toprak derinliði, organik madde ve dolayýsý ile azot noksanlýðý, faydalý 

fosfor ve mikroelement noksanlýðý, düþük agregat stabiliteli topraklar ve erozyona yüksek 

duyarlýlýða sahip toprak varlýðý, kuraklýk, tuzluluk ve alkalilik, taþlýlýk ve kayalýlýk, ýslaklýk ve 

drenaj, düþük hidrolik geçirgenlik ve yetersiz havalanma, yüksek kil kapsamý, kök geliþimini 

engelleyen katmanlarýn varlýðý, kireç fazlalýðý ve biyolojik aktivitenin düþüklüðüdür. 

Deðiþik iklim koþullarýnda ve çok çeþitli kayaç topluluklarý üzerinde, farklý fizyografik 

üniteler ve yükseltilerde, Dünya' da yer alan bir çok toprak tipinin çoðunu temsil edecek þekilde, 

ayrýcalýklý özelliklerdeki topraklar ülkemizde yer almaktadýr. Bu nedenle yöresel olarak verimlilik 

düzeyleri ve kaliteleri deðiþken tarým ürünleri yetiþmektedir. 

          Alýnabilecek Önlemler

6.2.6. Arazi (Toprak) Kaynaklarýnýn Yönetimi ve Sorunlarýnýn Giderilmesi için       
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Mevcut Durum

Lokal bölge ve bazý havzalarýn bir bölümünde yapýlan ve yaygýn olmayan Ayrýntýlý Toprak 

Haritalarý sayýlmazsa, yurt genelinde topluca deðerlendirme yapabilecek Yoklama (Ýstikþafi) 

karakterli haritalar mevcuttur.   



Mülga TOPRAKSU Genel Müdürlüðü tarafýndan 1966 yýlýnda ülke boyutunda yapýmýna 

baþlanan "Türkiye Geliþtirilmiþ Toprak Haritasý"  1971 yýlýnda tamamlanmýþ ve 1/100.000 

ölçekle yayýnlanmýþtýr. 

Ayrýca 1/250.000 ölçekli 26 Büyük Su Toplama Havzasýný kapsayan raporlarda ve 

Geliþtirilmiþ Haritalarda, yüksek kategorik sýnýflama düzeyinde Büyük Toprak Gruplarý, varsa 

fazlarý ile birlikte belirlenmiþtir. Ancak  bu ölçeklerdeki haritalarýn doðruluk düzeyi yaklaþýk % 75' 

dir. Bu haritalar, geniþ bölgelerde yoðun kullanma ve yerleþime elveriþli alanlarý tanýma ve genel 

potansiyellerini belirlemek amacý ile yapýlmýþtýr. Bunlar genel ve özel amaçlý planlama 

çalýþmalarýna kaynak oluþturmamaktadýr. 

Arazi kullanma kabiliyet gruplarýna ve kullanma þekillerine ait genel bir  deðerlendirme 

Tablo-7'de topluca sunulmuþtur. Türkiye arazi varlýðý, toplam 77.899.700 ha'dýr. Kullanma 

þekillerine göre ülke arazi varlýðýnýn %36,0'sý iþlenen tarým arazileri, %27,6'sý çayýr ve mer'a 

arazileri, %29,8'i orman ve fundalýk arazileridir. Geriye kalan % 6,5'lik bölümde yerleþim yerleri, 

ürün elde edilmeyen araziler ve su yüzeyleri yer alýr.

Türkiye Geliþtirilmiþ Toprak Haritalarýnda, Kabiliyet Sýnýflarý ve Alt Sýnýflarý da yer 

almaktadýr. Bu Teknik Sýnýflandýrma deðerlendirmesi ile toprak iþlemesine elveriþli tarým 

arazilerinin, sýnýrlý arazi kullanma yoðunluðuna sahip topraklarýn ve iþlemeli tarýma uygun 

olmayan arazilerin varlýklarý ortaya konur.

 Tablo-7' de hiç özürü olmayan, sorunsuz I. sýnýf arazi yeteneðine sahip tarým topraklarý, 

yaklaþýk 5 085 000 ha ile tüm arazi varlýðýnýn %6,5'ini oluþturur. Yoðun iþleme kapasitesindeki II. 

sýnýf arazi yeteneðine sahip tarým topraklarý yaklaþýk 6 773 000 ha (tüm arazi varlýðýnýn %8,7'si) 

yer kaplamaktadýr. Orta yoðunlukta iþleme kapasitesindeki III. sýnýf arazi kabiliyetine sahip tarým 

topraklarý yaklaþýk 7.283.000 ha ile tüm arazi varlýðýnýn % 9,3'ünü teþkil etmektedir. Sýnýrlý ve çok 

özenle iþlenebilen IV. sýnýf arazi kabiliyetine sahip tarým topraklarý yaklaþýk 7.425.000 ha ile tüm 

arazi varlýðýnýn %9,5'ini oluþturur. 

Özenle tarýma ayrýlmasý ve ancak çok özel koþullar dýþýnda tarým dýþý amaçlý 

kullanýlmamasý mutlak gerekli I., II., III. arazi kullaným kabiliyet sýnýflarýndaki toplam tarým 

topraklarý alaný yaklaþýk 19.141.000 ha'dýr ve tüm ülke arazisine göre %24,5'ini oluþturur. Bu 

deðer, arazi varlýðýmýzýn yaklaþýk dörtte birinden de biraz daha düþük bir orandýr. 

Ýþlemeli tarýma düþük derecede uygun ve gerekirse tarým dýþý kullanýmlara, I., II. ve III. 

sýnýf arazilere göre de öncelikle ayrýlabilecek IV. sýnýf  arazi kullaným kabiliyet  grubunun 

toplamýyla oluþan potansiyel tarým topraklarýnýn toplam alaný, yaklaþýk 26.566.000 ha'dýr ve tüm 

ülke arazisinin %34'üdür. Bu deðer, toplam arazi varlýðýmýzýn üçte birinden biraz daha fazla bir 

orandýr. Ülkemizin tarýmda kullanýlan arazi miktarýnýn yaklaþýk 28,1 milyon ha olmasýna
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karþýn ekilebilir nitelikteki arazi miktarý 26,6 milyon ha'dýr. Ancak mutlak ve potansiyel tarým 

alanlarý içinde tarýmda kullanýlmakta olan arazi miktarý ise yaklaþýk 21,8 milyon ha'dýr. 
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Kullanma Türleri (x1.000 ha).

Tablo- 7 Arazi Kullanma Kabiliyet Sýnýflarýna Göre Arazi Varlýðýmýz ve Arazi

Tablodaki sonuçlar deðerlendirildiðinde; sanýldýðý ve iddia edildiði gibi tarým topraklarýnýn 

toplam yayýlým alaný, tüm arazi varlýðýmýz içinde yüksek bir oraný ve zengin bir doðal kaynaðý 

oluþturmamasýdýr. Mutlak tarým topraklarý ile potansiyel tarým topraklarýnýn toplamý, ülke 

yüzeyinin yaklaþýk üçte birini oluþturarak iþlemeli tarýma uygunluk göstermektedir. 

Tarým dýþý amaçla kullanýlabilen, çayýr - mer'a, orman ve fundalýk arazilerin V., VI.,ve VII. 

sýnýf kabiliyet sýnýfýndaki toplam alaný yaklaþýk 46.790.000 ha'dýr ve tüm arazi varlýðýna oraný 

%59,9'dur. Tüm arazi valýðýnýn yaklaþýk %5,8'ini VIII. sýnýf  yetenek grubunda doðal hayata 

býrakýlacak araziler ile su alanlarý oluþturmaktadýr.

Toprak mahsuldarlýðýný sýnýrlayan ve oluþmasýna insanlarýn da neden olduðu temel 

sorunlar; Geliþtirilmiþ Toprak Haritasý çalýþmalarý esas alýnarak, arazi kullaným kabiliyet sýnýflarý 

ve alt sýnýflarýna göre daðýlýmý Tablo-8' de verilmiþtir. Tablo-8 incelendiðinde güncelliðini ve 



Ülkemizde 640.000 ha alan, çayýr arazisidir. Bu alanýn yaklaþýk 385.000 ha'ý iþlemeye 

uygun tarým topraklarý niteliðindeki alanda yayýlým göstermektedir. Günümüzde çayýr 

alanlarýnda yaklaþýk 592.000 ha alanda farklý sorunlar yer almaktadýr. Þimdiki kullaným alaný 

olarak yaklaþýk 2.587.000 ha mer'a arazisi, iþlemeye uygun tarým topraklarý niteliðindeki alanda 

yayýlým göstermektedir. Bu yanlýþ kullanýmlar, ülkemizde arazi kullaným planlamalarýnýn 

olmamasýndan ve bu uygulamalarý düzenleyecek yasal mevzuatýn yetersiz olmasýndandýr. 

Ülkemizdeki mer'a yayýlým alanlarýndan yaklaþýk 20.764.000 ha alanda,arazi kullaným yetenek 

alt sýnýflarýna göre toprak sorunlarý vardýr. Bu durum mer'a alanlarýnýn yeteneði içindeki 

arazilerde, uygun amenajman uygulamalarý ile korunmasý gereðini ortaya koymaktadýr     

(Tablo-10).

Günümüzde iþlenen tarým alanlarýndaki erozyon sorunu %73'dür. Ancak potansiyel 

(planlamalý) tarým alanlarýna göre erozyon sorunu %68,1'dir. 

Ayrýca plansýzlýk nedeniyle yanlýþ arazi kullanýmýyla iþlenen erozyon alanlarýnýn toplamý 
 

yaklaþýk 6.176.000 ha'dýr ve iþlenen tüm tarým alanlarýmýzýn da %22,0'sini oluþturmaktadýrlar. 

Erozyona duyarlý topraklarýn yarattýðý sorunlarýn yanýnda tüm sorunlar birlikte ele 

alýndýðýnda, toplam sorunlu tarým topraklarý alaný 23.228.000 ha'dýr ve iþlenen arazilerin 

%82,8'ini kapsamaktadýr (Tablo-8 ve 9). 

Erozyon sorunu, toprak mahsuldarlýðýný sýnýrlayan diðer sorunlarla birlikte 

deðerlendirildiðinde; günümüzde iþlenen sorunlu tarým alanlarýnýn toplamý, yaklaþýk 23.228. 

000 ha'dýr ve günümüzde iþlenen tüm tarým alanlarýna göre oraný %82,8'dir. Bu deðerlendirme, 

potansiyel tarým alanlarýnýn sorunlarýna göre %80,6 ve tüm arazi varlýðýmýzdaki sorunlu alanlara 

göre de %87,2'dir.

Hafif derecede erozyona uðrayan alanlar toplamý yaklaþýk 5,6 milyon ha arazidir, bu da 

Ankara ve Sivas illeri arazi varlýklarýnýn toplamý kadardýr. 

Günümüzde iþlenen tarým arazilerindeki erozyon sorunu yaklaþýk 20.486.000 ha alan ile 

iþlenen tüm tarým arazilerinin yaklaþýk % 73,0'ünü oluþturmaktadýr. Bu durumu, iþlemeye uygun 

tarým topraklarýnýn daðýlýmýna göre potansiyel tarým alanlarýyla deðerlendirirsek, toplam 

18.097.000 ha ile erozyon sorunu %68,1 oranýndadýr. Ülke boyutundaki erozyon sorunu, arazi 

varlýðýnýn %86,5 inde yer almaktadýr. 

Ülkemizde erozyonun görülmediði alanlarýn toplamý yaklaþýk 5,1 milyon ha arazidir. Bu 

alan toplamý, arazi varlýðýmýzýn yaklaþýk onbeþte biridir veya alan daðýlýmý olarak Konya, Sinop 

ve Rize'nin il arazi varlýklarýnýn toplamlarý kadardýr. Bir baþka anlatým ile her 100 dekar arazinin 

6,5 dekar arazisine karþýlýk gelmektedir. 

önemini koruyan birinci sýradaki sorun erozyondur. Bu durum meyil derece gruplarýna göre 

ülkenin %76,02' sini orta, dik, çok dik ve sarp eðimlerde (eðimi %6'dan fazla) yer alan fizyografik 

ünitelerden de doðal olarak kaynaklanmaktadýr. 
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Ülkemizde taþlýlýk sorunu 2.989.093 ha alanda yer almakta ve tarým topraklarýnýn 

%11.3'ünü oluþturmaktadýr (Tablo-2). Taþlý arazilerin %62,1'ini kapsayan 1.856.000 ha alanýn, 

taþlýlýk sorunu giderilebilecek niteliktedir. Bu arazilerin, mekanizasyona uygun tarým tarým 

topraklarýna kazandýrýlmasý olasýdýr.

Erozyon sorununa paralel olarak, etkili toprak derinliði sýð ve çok sýð olan arazi 

varlýðýmýz, toplam 52.605.428 ha alanda yayýlým gösterir ve toplam arazi varlýðý içindeki oraný 

%72,1'dir (Tablo-1). II,III ve IV. kabiliyet sýnýfýndaki tarým arazilerindeki drenaj sorunu 1.968.814 

ha alanda yer almakta ve tüm tarým topraklarý içindeki oraný %7.4'dür. Toplam arazilerimizdeki 

drenaj sorunu 2.775.115 ha alanda yer almaktadýr ve arazi varlýðýmýzýn %3,6'sýný 

oluþturmaktadýr. Bu sorunlu arazi varlýðýmýzýn 1.689.358 ha alaný yetersiz drenaj sorununa 

sahip olarak, geriye kazanýlabilinir niteliktedir (Tablo-3). Tarým topraklarýmýzda veya arazi 

varlýðýmýzýn doðal niteliðinde yer alan sorunlara göre; tuzlu ve alkali veya çorak topraklarýn, 

iþlemeli  tarýma  uygun  arazilerdeki varlýðý, 837.405 ha'dýr. Çorak topraklarýn  en fazla daðýlým 

gösterdiði ilimiz, Konya'dýr. Tüm arazi varlýðýmýz içindeki çorak topraklarýn toplam alaný, 

1.518.722 ha'dýr ve toplam arazilerimizin % 2.0'sini oluþturur (Tablo-4).
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Tablo-8 Türkiye Geliþtirilmiþ (Yoklamalý-Ýstikþafi) Toprak Haritasý Arazi Kullaným
  Kabiliyet Sýnýflarý ve Alt Sýnýflarýna Göre Sorunlu Arazi Varlýðý 
  Daðýlýmý (x1.000 ha)

e= Erozyon;  w= Yaþlýk, drenaj sorunu ve sel baskýný

s= Sýðlýk, taþlýlýk, düþük su tutma kapasitesi, çoraklýk gibi kök bölgesi içindeki toprak

      sýnýrlandýrmalarý

            AKK Sýnýflarýndaki erozyon* sorunu                         63.361
(A)    ------------------------------------------------------------     =    ------------  =   % 81,3
                        Tüm arazi varlýðýmýz                                     77.900

 Ülkemizdeki tarým topraklarý toplam sorunlarý           21.401 
(B)   -------------------------------------------------------------     =   -----------    =   % 80,6
                      Ýþlemeye uygun tüm tarým alanlarý                   26.566

         Tüm arazi varlýðýmýzdaki toplam sorunlar                     67.940

(C) ----------------------------------------------------------------   =     -----------  =   % 87,2 

                     Tüm arazi varlýðýmýz                                         77.900                  

*Hafif, orta, þiddetli ve çok þiddetli derecedeki erozyon.
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Tablo-9 Türkiye Geliþtirilmiþ (Yoklamali-Ýstikþafi) Toprak Haritasý Arazi Kullaným 

Kabiliyet  Sýnýflarý ve Alt Sýnýflarýna Göre Tarým Arazilerinde Yer Alan Sorunlarýn 

Daðýlýmý (x1.000 ha)

e= Erozyon;  w= Yaþlýk, drenaj sorunu ve sel baskýný

s= Sýðlýk, taþlýlýk, düþük su tutma kapasitesi, çoraklýk gibi kök bölgesi içindeki toprak

      sýnýrlandýrmalarý.

       Günümüzde iþlenen tarým alanlarý erozyon sorunu              20.486
(A)  ------------------------------------------------------------------------ =   ---------- =  % 73,0
        Günümüzde iþlenen tüm tarým topraklarý                             28.053

        Potansiyel (planlamalý) tarým alanlarý erozyon sorunu         18.097
(B)  ------------------------------------------------------------------------ =   ---------- =  % 68,1
          Ýþlemeye uygun tüm tarým arazileri                                    26.566

        Tüm arazi varlýðýmýzdaki toplam erozyon sorunu                 67.410
(C) ------------------------------------------------------------------------  =  ----------- =  % 86,5  
                           Tüm arazi varlýðýmýz                                         77.900     
     
         Günümüzde plansýzlýk nedeniyle yanlýþ iþlenen

                    erozyon alanlarý toplam                                       6.176
(D) ------------------------------------------------------------------------  =   ---------- =  % 22,0
            Günümüzde iþlenen tüm tarým alanlarý                             28.053

      Günümüzde iþlenen tarým alanlarý toplam sorunlarý               23.228
(E)-------------------------------------------------------------------------  =  ----------  =  % 82,8
              Günümüzde iþlenen tüm tarým alanlarý                          28.053

54



Tablo-10 Türkiye'de Çayýr Ve Mer'a Arazilerinin Konumu Ve Arazi Kullaným Kabiliyet

    Sýnýflarý Ve Alt Sýnýflara Göre Yer Alan Sorunlarýn Daðýlýmý (x1.000 ha)

e= Erozyon;  w= Yaþlýk, drenaj sorunu ve sel baskýný
s= Sýðlýk, taþlýlýk, düþük su tutma kapasitesi, çoraklýk gibi kök bölgesi içindeki toprak
      sýnýrlandýrmalarý.
 

     Günümüzdeki çayýr arazileri erozyon sorunu                 105
(A) -----------------------------------------------------------------  = ------------ =  % 16,2

           Günümüzdeki çayýr arazileri toplamý                        647

      Günümüzdeki mera arazileri erozyon sorunu                19.485

(B) -----------------------------------------------------------------  = ------------ =  % 93,4

           Günümüzdeki mera arazileri toplamý                        20.858
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Alýnmasý Gereken Önlemler

Elde mevcut birçok yasa, yönetmelik, kararname ve tebliðleri tekrar gözden geçirerek, 

farklý kurum ve kuruluþlarýn yetki kapsamý içine giren, tarým dýþý amaçlý arazi kullanýmý 

konusundaki yürürlükteki yasalar sadeleþtirilmeli, kavram kargaþasý giderilmelidir.

Her il'in bünyesinde Valilik makamý baþkanlýðýnda oluþturulan koordinasyon kurulunda 

Arazi Kullaným ve Yerleþim Planlamasý Komisyonu, yerinde sorunlara çözüm aramalý 

ve saðlýklý yapýlanmak amacýyla acilen kurulmalýdýr. Bu koordinasyon kurulu kent 

nazým planlamalarýný ve kent çevrelerini ve her türlü yerleþim birimlerinin çevrelerinde 

oluþturulacak uydu kent veya banliyö yerleþim yerleri planlarýnýn, turizm yerleþim ve 

yayýlým planlarýný, otoban, devlet karayolu ve kýrsal alan iletiþim aðlarýný, küçük, orta ve 

büyük ölçekli organize sanayi bölgeleri planlamalarýný, açýk maden iþletme yerleþim ve 

yayýlým planlamalarýný, toprak sanayi yayýlým alanlarý ve hammadde alým alanlarý 

planlamalarýný denetlemeli ve yönlendirmelidir. Bu komisyonda; Tarým ve Köy Ýþleri 

Bakanlýðý, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, Çevre ve Orman 

Bakanlýðý, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, Yerel Yönetimler, Ýlgili Üniversite 

(mevzuata baðlý kalarak ziraat, inþaat, þehir bölge planlama, mühendislik veya bölüm 

temsilcileri olabilir), Sanayi ve Ticaret Odasý, ilgili meslek odalarý temsilcileri görev 

alarak geniþ tabanlý bir kurul oluþturulmalýdýr. Bu oluþumun doðal sonucu olarak 

komisyon, yerleþim yayýlým bölgelerinin oluþumu aþamasýndaki planlama evresinde 

yapýlabilecek hatayý, farklý mesleklerin multi disiplin koordinasyonu ile bilimsel görüþler 

doðrultusunda en aza indirgeyebilecektir.

Sanayi, toprak sanayi, açýk maden iþletmeciliði, kentleþme ve turizm gibi yerleþim 

bölgelerinin, yayýlým alanlarý için VI. - VIII. arazi kullaným kabiliyet sýnýflarý arasýndaki 

arazilere öncelik tanýnmalý ve bu durum kesin ifadeler ile yasalarýmýzda yer almalýdýr. 

Çevresel Etki Deðerlendirme Raporlarýnda gerçekler ayrýntýlarýyla belirtilmek üzere 

ancak IV. arazi kullaným kabiliyet sýnýfýndaki tarým topraklarýna çok özel durumlarda izin 

verilmelidir. 

Makro düzeyde bir deðerlendirme ile toplam arazi varlýðýmýzýn içinde (su yüzeyleri 

hariç) arazi kullaným kabiliyet sýnýflarýna uygun olarak, amacý doðrultusunda kullanýlan 

arazilerimiz toplamý, yaklaþýk 51.370.000  ha arazi ile ülkenin %65.9'unu oluþturmaktadýr. Buna 

karþýn arazi kullaným kabiliyet sýnýflarýna uygun olmayarak, yanlýþ ve amaç dýþý kullanýlan arazi 

varlýðýmýz yaklaþýk 25.371.000 ha arazi ile ülkenin %32.6'sýný oluþturmaktadýr. Mutlak ve 

potansiyel tarým topraklarýnda yanlýþ ve amaç dýþý kulanýlan toplam alan 4.787.000 ha alandýr. 

Amaç dýþý arazi kullaným alaný hariç Arazi Kullaným Planlarý ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimi 

Programlarý sonrasýnda IV. Arazi Kullaným Yetenek sýnýfýndaki bir bölüm arazi yine mera arazisi 

olarak deðerlendirilecektir. Ayný durum iþlemeli tarýma uygun olmayan VI. Ve VII. Arazi Kullaným 

Kabiliyet Sýnýflarýndaki araziler içinde orman ve mera arazileri içinde geçerli olacaktýr (Þekil-8).

Toprak kaynaklarýmýzýn korunumunda, oluþturulacak Ulusal Devlet Politikalarýndan 

gözetilecek önlemler aþaðýda özetlenmiþtir:
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Kuru tarým alanlarýndaki I., II. ve III. arazi kullaným kabiliyet sýnýfýndaki tarým topraklarý ile 

sulandýklarýnda I., II., III. ve IV. sulu tarým arazi kabiliyet sýnýfýndaki tarým topraklarý veya 

doðal sýnýflama sistemine göre bölge ekolojik koþullarýda göz önünde tutularak 

düzenlenecek, farklý kullaným türlerine uygunluk sýnýflarýna veya parametrik sistemlere 

göre oluþturulacak yöntemler ile iyi nitelikli ve verimli tarým topraklarýna, yurt 

savunmasýnda askeri amaçlar ve Devlet Hava Limanlarý gibi hayati ve mutlak gerekli 

durum arz eden çok özel konumdaki yerler dýþýnda, kesinlikle izin verilmemelidir.

Ayrýntýlý Toprak Haritalarýnýn yapýmýna ve bu haritalara dayalý olarak, yurt düzeyinde 

Arazi Kullaným Planlamalarýnýn ve Sürdürülebilir Arazi Yönetim Programlarýnýn 

oluþturulmasýna bir an evvel baþlanýlmalýdýr. 

Þekil-9'da tarýmsal üretim planlamasýnýn akýþ diyagramý, özellikle toprak kaynaklarýmýzýn 

deðerlendirilmesi açýsýndan, diðer üretim kaynaklarýyla birlikte topluca sunulmuþtur. Tarýmsal 

girdiler ve üretim kaynaklarýnýn deðerlendirilmesi için tarým topraklarýmýzýn tüm boyutlarýyla 

araþtýrýlmasý amacýyla Temel Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezleri kurularak yeniden yapýlanmaya 

gereksinim vardýr. Daha önceki bölümlerde açýklandýðý gibi elimizdeki toprak kaynaðý verileri ve 

Yoklama Karakterli haritalarý, geniþ kapsamlý sulama ve drenaj planlarýnýn, arazi toplulaþtýrma 

çalýþmalarýnýn, amenajman planlarýnýn, iyileþtirme çalýþmalarýnýn ve projelerinin yapýmýna 

uygun deðildir. 

Ülke düzeyinde Arazi Kullaným Planlarý ve Tarým Ýþletmeleri Üretim Planlarýnýn yapýmý 

için, Mülga TOPRAKSU veya Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nce toprak etüdleri ve arazi 

kullaným araþtýrmalarý konularýnda daha etkin çalýþmalarýn yürütülebilmesi için söz konusu 

faaliyetlerin desteklenmesine ve gerekli ihtiyaçlarýn karþýlanmasýna ihtiyaç vardýr. Ülke 

düzeyinde Arazi Kullaným Planlarý ve Tarým Ýþletmeleri Üretim Planlarýnýn yapýmý için, bu tip bir 

kurumsal yapýlanmayla Tarýmsal Üretim Planlamasý, bilimsel tasarýmlarla oluþturulacaktýr. 

Ülkemizdeki nüfus; %1,7 artýþ hýzýyla yaklaþýk 40 yýl sonra, %2 artýþ hýzýyla yaklaþýk 35 

yýl sonra ikiye katlanacaktýr. Bu durumda, 35 - 40 yýl sonra Ülkemizin gýda gereksinimi de ikiye 

katlanacaktýr. Ortaya çýkan tabloda, tarýmsal üretim planlamasýnýn önemi ve gereksinimi 

yadsýnamaz.

Þekil- 9'un alt bölümünde yeralan Ulusal Devlet Politikasýný, bilimsel tasarým ve siyasi 

tutum yönlendirir. Bu iki ögeden bilimsel tasarýmýn gerekliliði ve uygulanacaðý yol, daha önce de 

açýklandýðý gibi tekdir. Bunun içinde öncelikli olarak Þekil- 8'de görüldüðü gibi yaklaþýk 

25.371.000 ha arazimizin Arazi Kullaným Planlamalarýyla yeniden yapýlanmasýna gereksinim 

vardýr. 
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Þekil- 8  Türkiye’de Arazi Kabiliyet Sýnýflarýna Göre Arazi Kullanýmý ve Olasý Planlama Dönüþümleri(1.000 ha)
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Þekil- 9  Tarýmsal Üretim Planlamasý Akýþ Diyagramý



6.2.7. Sosyoekonomik Kapsamlý Önlemler

Mevcut Erozyon Riski: Mevcut arazi kullaným ve bitki örtüsü altýndaki erozyon riskidir. 

Potansiyel Erozyon: Bitki örtüsü veya arazi kullanýmý dikkate alýnmaksýzýn, topraklarýn su 

erozyonuna hassasiyetidir

Türkiye topraklarýnýn genel durumu, haritalama çalýþmalarý ile ortaya konulabilmektedir. 

Topraklarýmýzýn geçmiþ yýllardaki deðiþimlerinin tespiti, çölleþme ile ilgili sorunlarýn kalitatif 

olarak gösterilmesi, arazilerin planlanmasý, toprak kaynaklarýmýzýn israf edilmeden 

kullanýlmasýný hedefleyen projelerin uygulamaya konulabilmesinde, haritalama çalýþmalarýnýn 

önemi büyüktür. Yapýlan toprak etütleri ve envanter çalýþmalarý sonucunda tespit edilen çoraklýk, 

drenaj, taþlýlýk, erozyon vb. Sorunlarýn ülke topraklarýnda kapladýðý alanlarýn haritalanmasý 

sonucu, bir havza veya bölgede uygulanacak amenajman tedbirlerinin tespitine ve yapýlacak 

çalýþmalarda önceliklerin ortaya konulmasýna imkan verecektir.

7.1 RÝSK ALANLARININ SAPTANMASI VE HARÝTALANMASI

7.ÇÖLLEÞMEYÝ ÖNLEME VE ETKÝSÝNÝ AZALTMA YÖNTEMLERÝ,  ARAÇLARI VE

   ÖLÇÜTLERÝ

20 ve 21 Mayýs 1998 tarihlerindeki yoðun yaðýþtan sonra Batý Karadeniz Bölgesinde 

þiddetli taþkýnlar meydana gelmiþtir. Bu taþkýnlar karþýsýnda Türk Hükümeti, Dünya Bankasýnýn 

desteðiyle, Türkiye Acil Sel ve Deprem Ýyileþtirme (TEFER) projesi çerçevesinde, bir araþtýrma 

ve rehabilitasyon programý yürütmektedir. Taþkýn olayýna ek olarak, jeolojik zaman olarak genç 

ve aktif olan; çok dik yamaçlarla karakterize edilen bu bölgede sorun üst havzalardan yoðun 

sediment akýþýyla birleþmiþtir. TEFER Projesi çerçevesinde, bölgede dere ýslahý çalýþmalarý 

gerçekleþtirilmiþ ve taþkýn tahminine yönelik yerinde (in-situ)'ki ölçümlerin deðerlendirilmesi 

sonucunda 72 saat sonrasýna kadar yapýlan taþkýn tahmini için çalýþmalar  baþlamýþ olup, 

sistem kurulmuþ ve halen kalibrasyon çalýþmalarý devam etmektedir.

Ayrýca ekosistem yönetimine dayalý çevre dostu  SAY'larýn oluþturulmasý da, çiftçilerin 

ve sivil toplum örgütlerinin doðrudan katýlýmýný ve çiftçilerin gelirlerinin arttýrýlmasýný öngören 

Avrupa Topluluðu destekli MEDCOASTLAND projesi (Akdeniz Kýyý Yönetimi) çerçevesinde, 

Türkiye ile birlikte tüm Akdeniz Havzasýnýn çevresinde yer alan ülkelerle ortaklaþa 

yürütülmektedir. Benzer anlamdaki diðer projeler ülkenin çeþitli, özellikle, Akdeniz 

Ekosisteminin baskýn olduðu yerlerde Avrupa Topluluðu ve diðer uluslararasý kuruluþlarýn 

katýlýmýyla yürütülmektedir. 
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Duraðan (Stabil) Alanlar: Erozyondan etkilenmeyen alanlardýr. Çok iyi geliþmiþ üst topraðý ve

iyi bir toprak yapýsý ile çok az veya hiç erozyon iþareti göstermeyen bu alanlar, genellikle



kullanýlmayan veya insanlar tarafýndan çok az/uygun bir þekilde kullanýlan alanlardýr. Bu 

alanlarda mevcut bitki örtüsü ve/veya topoðrafik ve toprak koþullarý erozyonu önleme açýsýndan 

uygundur.

7.1.1. Yapýlan Haritalama Çalýþmalarý

Lito-Pedolojik Harita: Kayaçlarýn topraklar ile birlikte deðerlendirildiði haritadýr.

Erozyon Eðilimi: Erozyona yatkýnlýk, erozyonun sürecinin þiddet ve yaygýnlýðýna göre tahmin 

edilebilir eðilimidir.

Duraðan (Stabil) Olmayan Alanlar: Erozyondan etkilenen alanlar.
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Ülkemizin tümünü kapsayan ilk “Toprak Etüt Haritasý”1943 yýlýnda Prof. Kerim 

Ö.Çaðlar ve arkadaþlarýnca hazýrlanmýþtýr. Ýkinci toprak etüt  haritasý, Amerikalý toprak etüt 

uzmaný Harvey Oakes ve arkadaþlarý tarafýndan 1954 yýlýnda gerçekleþtirilmiþ, sonuçta 

“Türkiye Topraklarý” ve 1:800.000 ölçekli toprak-su, bitki örtüsü ile ana kaya arasýndaki iliþkiyi 

gösteren “Türkiye Umumi Toprak Haritasý” yayýnlanmýþtýr. Daha sonra 1955 yýlýnda Adana 

ovasýnda temel toprak etütlerine baþlanýlmýþ, 1:10.000 ölçekli hava fotoðraflarý kullanýlarak 

toprak sýnýflamasýna (seri, tip ve safhalara kadar ayrýlarak) tam anlamýyla yer verilmiþtir.

Yapýmýna 1966 yýlýnda baþlanan ve 1:25.000 ölçekli topoðrafik haritalarýn kullanýldýðý, 

Amerikan sýnýflandýrmasýna göre yapýlan “Türkiye Geliþtirilmiþ Toprak Haritasý” 5 yýllýk bir 

arazi çalýþmasý sonucunda tamamlanmýþtýr. Bu etütten yararlanýlarak 26 temel havzayý 

kapsayan 1:200.000 ve 67 Ýlimizin her biri için1:100.000 ölçekli, Ýl toprak varlýðýný, topraklarýn 

sorunlarýný, kullaným þekillerini, kullanmaya uygunluk sýnýflarýný ve sýnýflara göre kullanmada 

yapýlmasý gereken deðiþiklikleri gösteren “Ýl Toprak Kaynaðý Envanter Raporlarý ve 

Haritalarý” hazýrlanarak yayýnlanmýþtýr.

Ýyi detaylandýrýlmýþ bu çalýþmalarýn ýþýðý altýnda, 1981 yýlýnda, çölleþmenin en önemli 

parametrelerinden birisi olan erozyonun ülkesel düzeyde boyutunu ortaya koyan 1:100.000 

ölçekli kalitatif nitelikte “Türkiye Erozyon Haritasý” gerçekleþtirilmiþtir.

Bu haritalamanýn devamýnda 1987 yýlýnda Türkiye için 1:100.000 ölçekli “Toprak 

Amenajman Haritasý” hazýrlanmýþtýr.

Bu çalýþmalara paralel olarak, 1957-1982 yýllarý arasýndaki 60 meteoroloji istasyonunun 

25 yýllýk yaðýþ diyagramlarý analiz edilerek ülke yaðýþlarýnýn “R Yaðýþ Erozyon Ýndisi” 

belirlenerek, yaðýþlarýn “Erosiv Potansiyelleri”ni gösteren “Ýsoerodent Haritalarý” 

oluþturulmuþtur. Yapýlan bu çalýþma ile toprak ve su kaynaklarýnýn geliþtirilmesine ait yatýrýmlarýn 

projelendirilmesi ve özellikle havza veya tarla bazýnda yapýlacak toprak koruma çalýþmalarýnda 

alýnacak önlemlerin belirlenmesi için önemli hidrolojik veriler saðlanmýþtýr. 

“Türkiye Topraklarýnýn Erodibiliteleri”, 1:25.000 ölçekli toprak haritalarýndan 

yararlanýlarak alýnan toprak örnekleri ve abaklar vasýtasý ile belirlenmiþ, 1:100.000 ölçekli toprak

 haritalarýna Büyük Toprak Grubu ve derinlik itibariyle ayrý ayrý iþlenmiþtir.



      Akdeniz'e kýyýsý olan ülkelerde etkin, erozyon olayýnýn sýnýflandýrýlmasý amacý ile, 

PAP/RAC/UNEP, DGCONA (Ýspanya Çevre Araþtýrma Genel Müdürlüðü) ve FAO iþbirliði ile 

1992-1994 yýllarý arasýnda yürütülen bir uluslararasý projede, ülkemiz de Erozyon Haritalama 

çalýþmalarýna girmiþ ve Köy Hizmetleri Ankara Araþtýrma Enstitüsü'nce (KH-AAE), Batý Akdeniz 
2

Münferit Havzalarý içerisinde yer alan “Eþen Çayý (yaklaþýk 3000 km ) ve Çayboðazý 

Havzalarýnda” 1: 100.000, 1:200.000, 1:400.000 ölçekli olarak “EROZYON HARÝTASI”, 

belirlenen uluslararasý kriterlere göre kullanýlarak, 1996 yýlýnda, TEMA Vakfý desteði ile KH-AAE 

ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) iþbirliði ile 1996 yýlýnda, yaklaþýk 
2 

5.000 km lik  alana sahip Dalaman Havzasý'nýn da  “EROZYON HARÝTASI” hazýrlanmýþtýr.

Devlet Ýstatistik Enstitüsü (DÝE) 2001 yýlý sonundan beri CORÝNE 2000 (IMAGE 2000) 

yöntemi ile “Türkiye Arazi Örtüsü/ Kullanýmý Belirlenmesi” projesi ile 3. seviyedeki Arazi Kullaným 

Sýnýflarýný belirlemektedir. Bu proje 2005 yýlýnda sonuçlandýktan sonra elde edilen harita 

“Erozyon Risk Deðerlendirmesi” için girdi olarak kullanýlabilecektir. 

7.1. 2 Güncel Modeller Kullanýlarak Yapýlabilecek Haritalama Çalýþmalarý

Bugüne kadar yapýlan erozyon sýnýflamasý kalitatif niteliktedir. Sýnýflamada pedo-genetik 

faktörler ve bitki örtüsü durumu dikkate alýnmýþtýr. Günümüzde özellikle erozyon durumu ve 

erozyon riskini ortaya koyan metodolojiler giderek aðýrlýk kazanmaktadýr. Bu metodolojilerden 

birisi Avrupa Topluluðuna üye ülkelerce uygulanan erozyon riski ve arazi kalitelerini belirleyen 

CORINE modelidir. Bu modelde, 

 -  Toprak aþýným duyarlýðý (erodibilite= ayný koþular altýndaki topraklarýn erozyona karþý  

     nýsbî duyarlýlýðýdýr)

 -  Aþýndýrýcý etken (erosivity)

 -  Topoðrafik durum ve

 -  Bitki örtüsü indisleri 

dikkate alýnarak “Erozyon Risk Deðerlendirmesi” yapýlmaktadýr. 

Önemli diðer bir erozyon haritalama metodolojisi ise, Ýspanya'nýn geliþtirdiði 

PAP/RAC/UNEP (Öncelikli Eylem Planý) Uluslararasý Teþkilatýnýn katkýlarýyla ülkemizin de 

katýlýmý ile pilot havzalarda uygulanan ICONA yöntemidir. Bir havza veya bölgede, su 

erozyonunun mevcut durumunu ve erozyon riskini kalitatif (nitelik) olarak haritalama için 

kullanýlýr. Burada; 

 -   Arazi kullanýmý,  

 -  Bitki örtüsü yoðunluðu, 

 -  Fizyografik birimler (topografya ve eðim) ve 

-  Lito-pedolojik birimler (jeoloji ve toprak) dikkate alýnarak, 
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ilk etapta Koruma Düzeyleri ve Erozyona duyarlýlýk haritalarý, daha sonra bu iki haritanýn 

çakýþtýrýlmasý ile de “Erozyon Durum Haritasý” hazýrlanmaktadýr.

Bir havza veya bölgede, erozyondan etkilenmeyen (duraðan) alanlar ile, erozyondan 

etkilenen (duraðan olmayan) alanlarda uygulanan, aktif erozyon özelliklerinin sistematik  

haritalanmasýnda diðer bir ifadeyle, potansiyel erozyon derecesinin ve erozyon riskinin kalitatif 

olarak haritalanmasýnda FAO (Birleþmiþ Milletler Gýda Tarým Teþkilatý) Metodu kullanýlýr. 

Diðer bir ifade ile, FAO Metodu; bir havzada mevcut ve aktif olan erozyonu deðerlendiren ve 

kalitatif olarak tanýmlayan haritalama metodudur. Bu yöntemin prensibi, hava ve/veya uydu 

fotoðraflarýný yorumlama ve arazi gözlemlerinden yararlanýlarak, yeni bir yoruma dayalý olarak 

potansiyel erozyon haritalamasýný tamamlayýcý nitelikte erozyonun haritalanmasýdýr. Bu 

metodoloji; 
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arazi stabilizesi derecesinin belirlenmesi,

duraðan ve duraðan hale getirilmiþ alanlar için erozyon riski derecesinin tanýmý, 

erozyona müsait alanlar veya erozyona neden olan özel etmenler gibi lokal özelliklerin

tanýmlanmasý ve deðerlendirilmesi,

duraðan olmayan alanlar için hakim erozyon tipinin tanýmlanmasýnýn (bu erozyonun 

þiddeti ve deðiþim hýzýyla iliþkilidir), bir lejanta dayalý olarak haritalanmasý,

adýmlarýndan oluþur. Böylece duraðan ve duraðan hale getirilmiþ alanlarda erozyon risklerinin 

yoðunluðu, eðilimleri ve ana etken faktörü belirlenerek, uygulanacak toprak muhafaza 

tedbirlerinin tespiti yapýlýr.

Hazýrlanan haritalarýn, geçen süre içersinde güncelliðini büyük ölçüde yitirmesi 

nedeniyle, bu haritalarýn kýsa bir süreçte yenilenmesi zorunludur. Bunu gerçekleþtiren araç 

Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) tekniðidir. Bilgisayar tabanlý bu sistemde haritalar 

sayýsallaþtýrýlarak bilgisayar ortamýna aktarýlýr. Bu yeni teknolojinin kullanýlmasý ile; güncel 

özellikler veri tabaný içerisine kolaylýkla ilave edilebilir ve istenilen ölçekteki haritalar kolaylýkla 

alýnabilir. Ülkemiz erozyon haritalama iþleminde CBS tekniklerinden yararlanma konusunda 

oldukça yenidir. Ancak bir yandan haritalarýn kýsa süre içerisinde hazýrlanmasý gerekirken, diðer 

yandan haritalama iþlemlerinde uygulanan metodolojiler de önem kazanmaktadýr. Dolayýsýyla 

haritalama  iþlemlerinin “Metodolojide Birliktelik” saðlayacak biçimde düþünülmesi 

gerekmektedir. Böylece haritalama metodolojisinde saðlanan birlikteliðin, geliþen teknoloji ile 

desteklenmesi neticesinde, çok daha hassas ve çok daha çabuk, kýsa sürede “EROZYON 

HARÝTALAMASI” na ulaþýlmasý sorununun çözümü mümkün olacaktýr.

7.2. UYGULAYICI KURULUÞLARIN SAPTANMASI

Ulusal Eylem Planlama Komitesi (UKB ve Eylem Odak Noktasý) ve Eylem      

Planýnýn Uygulanmasý Ýçin Gerekli Olan Kurumsal Ölçütler

Öncelikle, Ulusal Eylem Programýnýn hazýrlanmasýný organize eden birim ve odak 

noktasý, söz konusu programýn ikinci evresini oluþturan, özel seçilmiþ duyarlý örnek  



BMÇMS ni 1998 yýlýnda imzalayan ülkemiz o tarihten beri sözleþme kapsamýnda yapýlan 

uluslararasý ve bölgesel çalýþmalara katýlmaya ve katký saðlamaya özen göstermektedir. 

Sözleþmenin 4 üncü Eki olan Kuzey Akdeniz Bölgesel Uygulama Eki'nde çölleþmeden etkilenen 

ülke olarak yer alan ülkemiz Sözleþme ile olan uluslararasý iþbirliðini  bu Ek çerçevesinde 

yoðunlaþtýrmaktadýr. Baþta bölge ülkeleri olan Yunanistan, Ýtalya, Portekiz ve Ýspanya ve 

7.5.  ULUSLARARASI ÝÞBÝRLÝÐÝ

          a. Devlet Katkýsý,  

    b. Birleþmiþ Milletler Çevre Programý, Dünya Bankasý ve Avrupa Birliði,

    c. Sivil Toplum Örgütlerinin Katkýlarý,

    d. Özel Katkýlar.

          Eylemin gerçekleþmesi için gereken en önemli konu eylemin finanse edilmesidir. Olasý 

finans kaynaklarý arasýnda aþaðýdakiler sayýlabilir:

    

      7.4. PARASAL  KAYNAKLAR

Arazi Kullaným Prensip ve Ölçütleri: Halen kullanýlmakta olan AKK (Arazi Kullaným 

kabiliyeti) yaklaþýmýmdan vazgeçip parametrik ölçütler ve  Avrupa Birliði'nin temel aldýðý 

(UNEP/EEA, 2002 ölçütlerine göre) SAY'ýn baþka bir deyiþle ekosistem yönetim 

yaklaþýmýnýn  uygulanmasý,

CORINE 2000 Arazi Örtüsü/ Kullaným haritalarý belirli periyodlarla güncellenerek arazi 

kullanýmdaki deðiþimlerin yýllara göre izlenmesi,

Arazi kullaným politikalarýnýn uygulanabilir duruma getirilmesi.

Su kullaným ve toprak ile mera yasalarýnýn oluþturulmasý/zenginleþtirilmesi.

7.3. ARAZÝ KULLANIM PLANLAMASI

alanlardaki SAY çalýþmalarýnýn uygulanmalarýný saðlamalýdýr. Programýn hazýrlanmasýnýn tüm 

evrelerinde görev alan Odak Noktasý baþkanlýðýnda kurulacak bir iþlevsel ulusal eþgüdüm 

komitesi veya programýn hazýrlanmasýndan sorumlu olan UKB, kurulacak bilgi aðý aracýlýðý ile, 

bölgesel devlet kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleriyle eþgüdüm içinde söz konusu programýn  

yürütülmesinden sorumlu olmalýdýr. SAY yaklaþýmý ve sosyo-ekonomik örgütlenme yapýsý Þekil 

5 ve 6'da (Bölüm 5.2) görülebileceði gibi  Akdeniz Ekosisteminin baskýn olduðu alanlar için 

ulusal ve uluslararasý proje çalýþmalarýyla oluþturulmuþtur. Ülkenin diðer ekolojik bölümlerine ait 

benzer SAY'larýn hazýrlanmalarý, Ulusal Çölleþme Eylem Programýnýn ikinci evresini 

oluþturacak uygulama bölümünde gerçekleþtirilecektir. Söz konusu uygulama bölümü Ulusal 

Eylem Programýnýn Ulusal ve Sosyal Geliþme Planlarýnýn bir bölümü olmasý durumunda, baþka 

bir deyiþle ancak Ülke Kalkýnma Planlarýnda yer alabilmesiyle yaþama geçebilecektir. 

64

-

-

-

-



diðer Akdeniz ülkeleri ile ortaklaþa yürütülen MEDRAP, MEDCOASTLAND ve CLEMDES gibi 

ortak projelerde yer alarak, ulusal kapasite, bilgi aðý ve ilgili kurumlarýn sözleþme ve çölleþme 

konulardaki bilgi deneyimlerinin açýða çýkarýlmasý ve bu ülkelerle bilgi deðiþim/paylaþýmý 

amacýyla çalýþmalar sürdürülmektedir. 

Sözleþmenin ulusal temas noktasý koordinatörlüðünde Taraflar Konferanslarý (COP), 

Sözleþmenin Uygulanmasýnýn Gözden Geçirilmesi Komitesi (CRIC), Bölgesel Eylem Programý 

(RAP) ve Alt-Bölgesel Eylem Programý (SRAP) gibi süreç ve toplantýlara katýlarak, diðer 

ülkelerin sahip olduklarý bilgi ve deneyimlerden yararlanmaya veya ülkemizin bu alandaki 

çalýþmalarýný tanýtmaya önem verilmektedir. Ayrýca gerektiðinde ilgili tüm kurum ve kuruluþlarýn, 

Üniversitelerin, STK'larýn ve bu konudaki ilgili uzmanlarýn katkýlarýndan yararlanmaya özen 

gösterilecektir.

Çölleþmeyle mücadelede, ulusal önceliklerimiz doðrultusunda iþbirliðinin geliþtirilmesi 

için baþta BMÇMS olmak üzere diðer ikili, bölgesel ve küresel süreç ve sözleþmelerle aktif 

iþbirliðinin saðlanmasý ve ulusal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinde ve geliþen yeni 

tekniklerin ve yaklaþýmlarýn ülkemizdeki uygulamalara uyumlaþtýrýlmasý için aktif bir izleme 

programýnýn geliþtirilmesi gereklidir.

Bu mekanizmalardan en üst düzeyde yararlanabilmek için ulusal kurumlar arasýnda 

etkin bir koordinasyon ve iþbirliði oluþturulmasý ve bunun saðlanabilmesi amacýyla bu süreç ve 

sözleþmelerin temas noktalarý ve koordinasyondan sorumlu kurumlarýn daha etkin bir 

koordinasyon ve iþbirliði saðlamalarýna yönelik önlemler alýnmalýdýr.

Politik karar verme mekanizmalarýnýn ve kurum yöneticilerinin uluslararasý süreç ve 

sözleþmelerin önemi hakkýnda bilgilendirilmeleri suretiyle, koordinasyondan sorumlu birimlere 

ve elemanlara personel, araç-gereç ve ekipman yönünden gerekli destek saðlanmalýdýr.

Bölgesel ve Ýkili Ýþbirliklerine gerekli önemin verilerek, özellikle Ýkili Ýþbirliði Anlaþmasý 

imzalanan ülkeler öncelikli olmak üzere Avrupa Birliði, Orta Asya ve Akdeniz ülkeleriyle olan 

mevcut ve muhtemel ortak çalýþmalarýn geliþtirilmesine önem verilmeli, Avrupa Birliði ve diðer 

kaynaklardan saðlanan mali destekle baþlatýlan ortak projelere katýlmak suretiyle ulusal kurum 

ve kuruluþlarýn bilgi ve kapasitelerinin geliþtirilmesini saðlayacak fýrsatlar deðerlendirilmelidir.

Bu amaçla çeþitli bilim dallarýnýn; Klimatoloji, Meteoroloji, Tarým ve Orman 

Mühendislikleri bilim dallarýnýn öncülüðünde, indeks modellerini geliþtirmeleri ve yüksek 

teknoloji olanaklarý ile bu çalýþmalarýn desteklenmesi gerekir.

SÝSTEMLERÝNÝN  OLUÞTURULMASI

7. 6. KURAKLIK VE ÇÖLLEÞMENÝN ÝZLENMESÝ VE ERKEN UYARI BELÝRTEÇ VE
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Kuraklýk ve Çölleþmenin P/Pet indisinin deðiþimiyle izlenmesi: Söz konusu izleme 

yaklaþýmý arazide baþka bir deyiþle çalýþýlan havzalarda iklimin ve jeomorfolojinin deðiþtiði 

alanlara tartýlý lizimetre yerleþtirilerek alýnan Pet deðerlerinin yýllýk yaðýþ ortalamalarýna 

oranlanmasýdýr. Bu yönteme ek olarak mikroklimatik yöntemlerden herhangi birisi de 

kullanýlabilir. Söz konusu yöntemlerin en yaygýn olarak kullanýlaný Bowen Oraný Enerji Denge 

Yöntemi BREB, Bitki Özsuyu Akým Ölçümleri ile Bitki Taç Odacýðý yöntemleridir.

Kuraklýk ve Çölleþmenin Erken Uyarý Sistemleri Kullanarak Ýzlenmesi : Kuraklýk 

genel olarak suya ihtiyaç duyulan zamanlarda su eksikliðine neden olacak þekilde yaðýþtaki 

azalmalar veya yaðýþýn normalin altýna düþmesi ile önemli hidrolojik dengesizlerin oluþmasý ve 

buna baðlý olarak ta arazinin doðal üretkenliðinin olumsuz yönde etkilenmesi olarak tanýmlanýr. 

Bununla beraber suya dayalý aktivitelerin yaðýþtaki bu eksiklikten etkilenme zamaný ve süresine 

göre kuraklýkla ilgili çeþitli tanýmlar ortaya çýkmýþtýr. 

Kuraklýðýn baþlangýç ve bitiþinin belirsiz oluþu, kümülatif olarak artmasý, ayný anda 

birden fazla kaynaða etkisi ve ekonomik boyutunun yüksek olmasý onu diðer doðal afetlerden 

ayýran en önemli özellikleridir. Herhangi bir bölgede kuraklýk: Frekans, þiddet, süre ve etki alaný 

gibi ifadelerle tanýmlanýr. 

Kuraklýkla ilgili yapýlan araþtýrmalar 4 ana kuraklýk çeþidini ortaya koymuþtur. Bunlar: 

meteorolojik, tarýmsal, hidrolojik ve sosyo-ekonomik kuraklýktýr. Kuraklýk ile ilgili tanýmlarda en 

bariz sorunlardan biri kurak dönem süresi boyunca yaðýþ eksikliðinin; yeraltý sularý, su 

rezervuarlarý, toprak nemi, kar kütleleri ve akýmlar gibi farklý su kaynaklarýna nasýl etki ettiðidir. 

Burada en önemli sorun yaðýþ eksikliðinden kaynaklanan kuraklýðýn bu kaynaklar üzerindeki 

etkisinin süre ve þiddetlilik açýsýndan farklý olmasýndan kaynaklanmasýdýr. Bu durumda 

kuraklýðýn izlenmesi açýsýndan  yaðýþtaki eksikliðin farklý zaman ölçüleri (dilimleri) içinde sayýsal 

olarak ifade edilmesi gerekliliði ortaya çýkmaktadýr. Bu amaçla dünyada kuraklýðýn izlenmesi için 

çeþitli indeksler ve indikatörler geliþtirilmiþtir.

7.7. TÜMLEÞÝK DÝSÝPLÝNLER ARASI YAKLAÞIM 
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SAY programlarý çevreyi ilgilendiren bir çok mesleði bütünleþtirmektedir. Örneðin Çevre, 

Orman, Tarým (Toprak Bilimi, Bahçe Bitkileri, Tarýmsal Yapýlar ve Sulama, Tarla Bitkileri, 

Zootekni), Biyoloji, Meteoroloji, Harita, Jeoloji, Ýnþaat Mühendislikleri, Jeomorfoloji, Arkeoloji, 

Kentsel ve Kýrsal Planlama, Peyzaj Mimarlýðý, Sosyoloji ve Ekonomi gibi disiplinler, SAY' larýn 

hazýrlanmalarýnda farklý evrelerde yer almaktadýrlar (Þekil-5). 

Söz konusu farklý evrelerde yer alan disiplinlerin birbirleriyle bütünleþmeleri, çevre dostu 

geleneksel ve güncel teknolojilerle donanmýþ SAY yaklaþýmlarýnýn gerçekleþtirilmesini 

saðlayacaktýr.



8. SÜRDÜRÜLEBÝLÝR GELÝÞME PLANLARI VE POLÝTÝKALARI ÇERÇEVESÝNDE  

Bu baþlýk altýnda ülkemizdeki doðal kaynaklarýn (arazi, toprak, su, orman, mera vb.) 

yönetiminde ve bu kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmýnda yasalar çerçevesinde sorumluluk 

alan, proje ve programlar ile çeþitli uygulama modelleri teknikler geliþtiren, arazi kullanýmý, 

erozyon, çölleþme gibi konularda kamu oyunun bilgilendirilmesini ve bilincinin artýrýlmasý gibi 

konularda etkinliklerde bulunan kamu kurum ve kuruluþlarý ile üniversiteler ve diðer sivil toplum 

kuruluþlarýnýn bu alandaki görev ve sorumluluklarý ile çalýþmalarýna kýsaca yer verilmektedir.

OLUÞTURULMUÞ STRATEJÝLER, ÖNCELÝKLER VE SAÐLANAN GELÝÞMELER
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8.1. TARIM VE KÖYÝÞLERÝ BAKANLIÐI (TKB)'NIN ETKÝNLÝKLERÝ

8.1.1. Tarýmsal Üretim ve Geliþtirme Genel Müdürlüðü (TÜGEM)'nün Etkinlikleri: 

TÜGEM'nün arazi yönetimi ve çölleþme konularýyla doðrudan veya dolaylý ilgili görevleri 

aþaðýda belirtilmektedir: 

Çayýr-Mera:

- Çayýr, mera, yaylak ve kýþlaklar ile umuma ait otlak ve çayýrlarýn tespit, tahdit ve tahsisi 

ile ilgili çalýþmalar yapmak,

- Devletin hüküm ve tasarrufu altýnda veya özel mülkiyette bulunan çayýr meralarýn 

kalkýnma planlarý ve hedefler doðrultusunda geliþtirilmesi amacýyla imar, ýslah ve ihya 

tedbirlerini almak, kurallara uygun kullanýmýný temin etmek,

- Ekolojisi uygun olan bölgelerde ve marjinal alanlarda çok yýllýk yem bitkileri üretimi ve 

yapay mera kurulmasý çalýþmalarý yapmak.

Yem Bitkileri Üretim ve Planlama:

- Ülke hayvancýlýðýnýn ihtiyacý olan kaliteli kaba yem ihtiyacýnýn giderilmesi, silaj 

yapýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý çalýþmalarý ve

- Nadas, sulu, kuru tarým alanlarýnda kalkýnma planlarýnda gösterilen hedefler 

doðrultusunda ülke ekolojisine uygun yem bitkileri ot üretimi ve tohum üretimini geliþtirmek için 

gerekli projeleri hazýrlamak.

Havza Geliþtirme:

- Sektörler arasý dengenin saðlanmasý ve ülke ekonomisi açýsýndan mutlak ihtiyaç 

duyulan alanlarýn, Mera Kanunu'nun 14 üncü maddesine göre tahsis amacýný deðiþtirmek,

- Tahsis amacý deðiþikliði yapýlan meralardan eski haline getirilmesi mümkün olanlarýn 

geri dönüþüm ilkelerini belirlemek, 

- Mera Kanunu'nun 14 üncü maddesi ile ilgili teklifleri incelemek ve görüþleri hazýrlamak,



- Ülkesel düzeyde ve havza bazýnda toprak ve su kaynaklarýnýn korunmasý, havzalarýn 

ýslahý ve geliþtirilmesi amacýyla ilgili kuruluþlarla ortak projeler hazýrlamak, uygulanmasýný temin 

etmek, 

- Erozyonu önleyici çalýþmalar yapmak, ilgili kuruluþlarla ortak projeler hazýrlamak, 

hazýrlanan projelere katký saðlamaktýr.
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Tarým ve Çevre Ýliþkileri: 

- Tarým arazilerinin sýnýflandýrýlmasý ve deðerlendirilmesine esas standard ve kriterleri 

oluþturmak, 

- Bu standart ve kriterlere uygun olarak tarým arazilerini sýnýflandýrmak, koruma, 

geliþtirme ve planlý kullanma ilkelerine uygun olarak ekolojik, ekonomik ve çevresel zarar ve 

kayýplarýn önlenmesi için tarým arazilerinin kullaným planlarýný yapmak, yaptýrmak ve bu konuda 

diðer ilgili kuruluþlarla iþbirliði yapmak, 

- Tarým arazilerinin kullaným politikalarýnýn Avrupa Birliði arazi kullaným politikalarý ile 

uyumlu hale gelmesi için gerekli çalýþmalarý yapmak, 

- Avrupa Birliði üye ülkelerde, Avrupa Çevre Ajansý tarafýndan yürütülen IRENA Tarým- 

Çevre Göstergelerine iliþkin istatistiklerin elde edilmesi çalýþmalarýný Devlet Ýstatistik Enstitüsü 

(DÝE) ile birlikte yürütmek,

- Tarým arazilerinin korunmasý ve kullanýlmasý ile ilgili mevzuatý hazýrlamak ve 

uygulanmasýný saðlamak,

 

Arazi Deðerlendirme: 

- Tarým arazilerinin amacýna uygun kullanýmýný saðlamak, 

- Tarým arazilerinin korunmasý ve geliþtirilmesine yönelik uygulanmýþ veya planlanan 

projelerin tarýmsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve deðerlendirilmesi için ilgili 

kuruluþlarla iþbirliði yapmak, yatýrým önceliklerinin belirlenmesine yardýmcý olmak, 

- Yerel idareler ve çiftçi örgütleri ile birlikte koruma ve verimli kullanýma yönelik plan ve 

projeler hazýrlamak, hazýrlatmak ve bu projelerin uygulanmasý için giriþimde bulunmak, 

- Hazineye Ait Taþýnmaz Mallarýn Deðerlendirilmesi ile ilgili olarak Bakanlýk görev alanýna 

giren hususlarý uygulamak ve uygulatmak, 

- Tarým arazilerinin korunmasý ve kullanýlmasýna dair mevzuat uygulamalarýný izlemek ve 

deðerlendirmek.

Arazi Bilgi Sistemleri: 

- Ülke tarým arazileri varlýðýný belirlemek ve envanterini yapmak, 

- Hava fotoðrafý, orijinal topoðrafik haritalar veya uzaktan algýlama tekniklerinden 

yararlanarak tarým arazilerinin nicelik ve niteliðini belirten, manuel veya bilgisayar ortamýnda 

ihtiyaç duyulan ölçekte haritalarýnýn yapýlmasýný saðlamak, 

- Tarým arazilerinin deðerlendirilmesi ile ilgili lokal, bölgesel veya ülke çapýnda projeler 

hazýrlamak ve uygulamasýný yapmak, yaptýrmak. 



8.1.2. Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü (TAGEM)'nün Etkinlikleri 

Bölümün görevleri; Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan belirlenen amaç ve konulara 

uygun olarak, tarým ve çevre korumasýyla ilgili bilgileri toplayýp deðerlendirmektir. 

Toprak erozyonu ve bozulumlarý en fazla tarým arazilerinde ortaya çýkmaktadýr. Bunun 

dýþýnda kalan araziler (korunmuþ olanlar dýþýnda) belli ölçülerde tahribata uðramýþ çok meyilli ve 

bozuk mera þeklindedir. Bu durumda tarým topraklarýnýn bilinçli kullanýmý, topraklarýn elden 

çýkmamasý yönünden birinci olarak düþünülmesi gereken önlemdir. 

Bu baðlamda Tarým ve KöyÝþleri Bakanlýðýna baðlý Araþtýrma Enstitülerince tarým 

arazilerinin sürdürülebilir kullanýmý yönünde çalýþmalar sürdürülmekte ve 1996 yýlýndan bu 

yana, toprak yüzeyinde bitki artýklarýnýn býrakýlmasýný ve ekim nöbeti uygulamasýný esas alan 

sýfýr toprak iþleme, iþlemesiz tarým veya azaltýlmýþ toprak iþleme sistemleri, konularýnda 

araþtýrmalar yürütülmektedirler. Bu anlamda sýfýr iþleme sistemi, topraklarýn sýk sürümlerle 

yapýsýný kaybetmemesini saðlamakta, böylece çölleþmeyi hýzlandýran etkenleri azaltmakta 

veya ortadan kaldýrmaktadýr. Ýþlemesiz tarým teknikleri (sýfýr toprak iþleme - azaltýlmýþ toprak 

iþleme) ile yüzyýllardýr bilinçsiz bir þekilde sömürülen topraklarýmýzýn korunmasý ve verimliliðinin 

sürdürülmesi, ayný zamanda da geleneksel sistemde yer alan sürüm maliyetlerinin azaltýlarak 

ülke ekonomisine katký saðlanmasý planlanmýþtýr. Bu amaçla  Nadas-Buðday, Baklagil-Buðday 

ve Buðday-Buðday ekim nöbeti sistemlerinin uygulandýðý bölgelerde geleneksel sistemlere 

alternatif olarak sýfýr ve azaltýlmýþ toprak iþleme çalýþmalarý baþlatýlmýþ ve halen yürütülmektedir. 

Ýþlemesiz tarým tekniðinde anýz artýklarý toprak yüzeyinde tutularak, bir yandan topraðýn su ve 

rüzgar erozyonundan korunmasý saðlanýrken, diðer yandan da toprak organik madde miktarýnýn 

arttýrýlmasý hedeflenmiþtir (Türkiye topraklarýnýn %87' si organik maddece fakir). Yine iþlemesiz 

tarým tekniði ile aðýr bünyeye (Türkiye topraklarýnýn %92' si týnlý ve killi týnlý) sahip olan 

topraklarýmýzýn iyileþtirilerek su tutma kapasitesinin yükseltilmesi de saðlanmýþ olacaktýr. 

Tarla Bitkileri Merkez Araþtýrma Enstitüsü'nce (TARM), Haymana ilçesinde sýfýr toprak 

iþleme ile ilgili  yapýlan bir araþtýrma sonucunda, bu sistemin bölgede uygulanabilir olduðu 

belirlenmiþtir. Elde edilen olumlu sonuçlarýn çiftçilere tanýtýmý amacýyla adý geçen Enstitünün  

Hollanda Büyükelçiliði desteði ile yaptýðý çalýþmalar halen devam etmektedir.

Ayrýca bozulan toprak yapýsýnýn düzeltilmesi, verimliliðinin artýrýlmasý için yapýlan 

çalýþmalar, ekim nöbeti ve yeþil gübreleme, bitki artýklarýnýn (anýz ve sap) deðerlendirilmesi 

çalýþmalarý da sürdürülmektedir. 

TAGEM Tarla Bitkileri Merkez Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü bünyesinde Coðrafi Bilgi 

Sistemleri ve Uzaktan Algýlama Bölümü, 1997 Haziran  tarihinden itibaren faaliyetlerini 

yürütmektedir. Bu Bölüm, bitki, toprak, su ve diðer doðal kaynaklarýn etkin bir þekilde yönetimi ve 

kullanýlmasýný planlamak amacýyla faaliyet alanýna giren konularda projeler üretmekte ve 

uygulamaktadýr.

69



8.1.3. Tarým Reformu Genel Müdürlüðünün Etkinlikleri:

Türkiye içindeki tarýmsal alanlarýn daðýlýmlarýnýn belirlenmesi, agro-klimatolojik veri toplanmasý, 

su kaynaklarýndaki deðiþimin ve kirliliðin izlenmesi gibi konular bölümün görevleri arasýndadýr. 

Bu kapsamda aþaðýda özetlenen faaliyetler sürdürülmektedir:

1.Uydu Görüntüleri Kullanarak Ýl Bazýnda Tarýmsal Alanlarýn Belirlenmesi Projeleri

Bu tip projelerde arazi verileri LANDSAT uydu görüntüleriyle birlikte deðerlendirilerek öncelikle 

ildeki tarým alaný, orman, mera, yerleþim yeri gibi belli baþlý arazi kullaným türleri 

belirlenmektedir. Daha sonra her bir tür içerisinde yoðunlaþýlarak bu alandaki alt sýnýflar 

oluþturulmaktadýr. Uydu Görüntüleri Kullanarak Gaziantep Ýlindeki Tarýmsal Alanlarýn 

Belirlenmesi; Gaziantep, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Adýyaman, Kahramanmaraþ Ýllerinde Uzaktan 

Algýlama ile Pamuk Ekiliþ Alanlarýnýn  Tespiti; CBS ve Uzaktan Algýlama Teknikleri Kullanýlarak 

Ankara Ýlinde Tahýl Ekim Alanlarýnýn Tesbiti projeleri örnek olarak verilebilir.

2.Genetik Çeþitlilik ile Ýlgili Projeler  

Bu tip projelerde tarýmsal önemi olan bitkilerin gen kaynaklarýnýn tespit edilerek korunmasý 

amaçlanmaktadýr. Bilgi Teknolojisi Yönetim Planý, Veri Tabaný Tasarýmý ve CBS Uygulama 

Geliþtirme Projesi; Türkiye (Geçit Bölgesi) Genetik Çeþitliliðinin Çiftçi Þartlarýnda Muhafaza 

Olanaklarýnýn Araþtýrýlmasý; Tehdit Altýndaki Bitki Türlerinin Ekosistemlerinde Korunmasý ve 

Yönetimi (Avrupa Komisyonu, LIFE Programý) projeleri örnek gösterilebilir.

3.Mera Veri Tabaný Çalýþmalarý

Meralarýn daðýlýmý ve vejetasyon durumunun belirlenmesini hedefleyen çalýþmalarýn temel 

amacý bir veri tabanýnýn oluþturulmasýdýr. Bu çalýþmalara örnek olarak; “Doðu ve Orta Anadolu 

Meralarýnýn CBS ve Uzaktan Algýlama ile Vejetasyon Haritalarýnýn Çýkarýlmasý, 

Sýnýflandýrýlmasý, Problem Alanlarýnýn Belirlenmesi ve Uygun Rehabilitasyon Yöntemlerinin 

Geliþtirilmesi Projesi”, “Mera Kadastro Verilerine Dayalý CBS Veri Tabaný Oluþturulmasý” 

çalýþmalarý verilebilir.

4.Su Kirliliði Çalýþmalarý

Bu çalýþmalarýn amacý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý`nýn kontrolünde yapýlan kafes balýkçýlýðý 

faaliyetlerinin çevreye etkisinin araþtýrýlmasý ve haritalanmasýdýr. “Muðla Ýli Güllük Körfezinde 

Kirliliðin CBS ve Uzaktan Algýlama Sistemleri ile Ýzlenmesi Projesi” gibi.

5. Arazi kullaným ve bazý çevre göstergelerine iliþkin veriler elde etmek.

AB Eurostat tarafýndan üye ülkelerde pilot çalýþma olarak yürütülen LUCAS (Land use/ cover 

Area Frame Statistical Survey) gibi CBS bazlý çalýþmalarý DÝE ile birlikte yürütmek.
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        Sulama Alanlarýnda Arazi Düzenlenmesine Dair Tarým Reformu Kanunu çerçevesinde 

tarým iþletmelerinin ekonomik büyüklüðe kavuþturulmasý çalýþmalarý sürdürülmüþtür. Ayrýca 

iþletmelerin parçalanmasýnýn önlenmesi, toprak ve su kaynaklarýnýn teknik ve ekonomik 

gereklere göre kullanýlmasý, tarým arazilerinin korunmasý ve geliþtirilmesi konularýnýn bir arada, 

entegre proje anlayýþý içerisinde ele alýnmýþtýr. Arazi toplulaþtýrmasý, toprak daðýtýmý, 



imar - ihya ve ýslah, Hazine arazilerinin kiralanmasý, arazi kullaným planlamasý çalýþmalarý ile 

yerleþim yerlerinin düzenlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir.

Türk tarýmýnýn en önemli yapýsal problemlerinden biri olan tarým arazilerinin bölünerek 

küçülmesini önlemek üzere, uygulama alanlarýnda “Arazi Toplulaþtýrma Çalýþmalarý” 

hýzlandýrýlarak devam etmektedir. Söz konusu toplulaþtýrma projeleri kapsamýnda 215 köyde 
6 137,2x10 hektar alanda 24.700 arazi sahibini kapsayan, toplulaþtýrma çalýþmasý 

tamamlanmýþtýr. Harran Ovasý II. Kýsým Sulama Alaný Arazi Toplulaþtýrma Projesi kapsamýnda 
6

58,8x10  hektar alanda toplulaþtýrma çalýþmalarý sürdürülmüþtür. Atatürk Barajý'ndan Baziki 

Tüneli vasýtasýyla, borulu sistemle sulanacak olan Þanlýurfa Ýli Baziki Ovasý'nda daha önce 

ihalesi yapýlmýþ olan 18.500 hektarlýk  alanýn toplulaþtýrma iþlerine devam edilmiþtir. Arazi 
6 Toplulaþtýrma ve Daðýtým Uygulama Projesi kapsamýnda 47x10 hektarlýk Bozova Pompaj 

Sulama Alaný, Arazi Toplulaþtýrmasýnýn 1. kýsým inþaatýna ait 8.700 hektarlýk alanýn 2001 yýlýnda 

ihalesi yapýlmýþ olup, çalýþmalar devam etmektedir. Tekirdað ili Karamehmet köyü'nde 4.200 

hektar alanýn arazi toplulaþtýrma iþine devam edilmiþtir.

Toplulaþtýrma ihalesi yapýlan toplam 139 köyde 97.000 hektar alanda, 30.000 arazi 

malikini ilgilendiren toplulaþtýrma çalýþmalarýna devam edilmiþtir. Ayrýca, Þanlýurfa Bozova 

Pompaj Uyulama Alanýnda 38.300 hektar ve Iðdýr ilinde 24.000 hektar olmak üzere toplam 

62.300 hektar alanda parçalý arazinin birleþtirilmesine yönelik toplulaþtýrma çalýþmalarý yatýrým 

programýna alýnmýþtýr.  Arazi daðýtýmý ve kiralama çalýþmalarýna devam edilmektedir.

Tarým Reformu uygulama alanlarýndaki projelere temel oluþturmak üzere, toplam 

karakteristiði 900.000 hektar olan alanýn bugüne kadar; 550.200 hektarlýk kýsmýnda arazi 

kullanma kabiliyeti sýnýflamasý tamamlanmýþ, 108.000 hektarlýk kýsmýnda ise laboratuvar ve 

harita çizim çalýþmalarýna devam edilmiþtir.

Arazi Kullaným Planlamasý Projeleri ve Uygulamalarý Þanlýurfa ve Harran Ovalarý'nda 

toplam 142.500 hektar alanýn gelecekteki Arazi Kullaným Planlarý ve potansiyel arazi kullaným 

durumlarý, toplulaþtýrma projesini yapan yüklenici firmalar tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.  Ayrýca, 

Þanlýurfa ili Merkez, Bozova ve Birecik ilçeleri köylerinde ise toplam 284.200 hektar alanýn Arazi 

Kullaným Planlamasý yapýlmýþtýr.

Toprak Sýnýflarýný belirleme çalýþmalarýnda bugüne kadar Þanlýurfa Ýlinde 427.000 

hektar, Aydýn, Edirne, Tekirdað ve Konya illerinde ise 107.000 hektar olmak üzere, toplam 

534.000 hektar alanda Arazi Kullaným Planlamasý yapýlarak, tarým dýþý kullanýlacak alanlar 

önceden belirlenmiþtir. Þanlýurfa, Konya, Aydýn ve Samsun illerinde 327.000 hektar alanda ise 

proje çalýþmalarýna devam edilmiþtir. 

Tarýmsal Yerleþim Planlamasý ve Köy Ýmar Planý Çalýþmalarýyla ilgili olarak Þanlýurfa 

ilinde, kýrsal yerleþim alanlarýndaki 753 adet köy ve köy altý yerleþim biriminde yapýlan 

çalýþmalar sonunda, 237 adet köyde toplam 1.300 hektar alan köy geliþme alaný olarak 

ayrýlmýþtýr.
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Baðýmsýz köy olmak isteyen 104 adet köy altý yerleþim biriminin etütleri yapýlarak, 50 

adedi Bakanlar Kurulu Kararý ile baðýmsýz köy statüsüne kavuþturulmuþtur. Ayrýca, Þanlýurfa, 

Konya, Karaman, Samsun ve Edirne illerinde toplam 90 adet köyde imar planý çalýþmalarý 

tamamlanarak, üretilen 4.494 parselden, 22 köye ait 1.019 adedi satýlmýþ, 139 adedi hak sahibi 

çiftçi ailelerine tahsis edilmiþtir.

Tarým Reformu Bölgeleri Etüt Çalýþmalarý ile ilgili olarak 2003 yýlýnda Tarým Reformu 

Uygulama Alaný ilan edilen 9 köyde toplam 211.362 dekar alanda detaylý etüt çalýþmasý 

yapýlmýþtýr. 

Yukarýda belirtilen maddelerde açýklanan görevleri gerçekleþtirmek için þu projeler 

uygulanmaktadýr:

1-   Rüzgar Aþýnýmý Önleme,

2-   Havza  Amenajmaný,

3-   Yarýntý Islahý,

4-   Yatak Islahý ve Kýyý Koruma,

5-   Taþlý Arazi Islahý,

6-   Milleme, Sert Kat Kýrma,

7-   Kuru ve Sulu Sekileme,

8-   Yabani Fýstýklýk, Zeytinlik vb. Islahý.

Ayrýca KHGM' nün kuruluþ yasasýnda:

- Arazilerin ýslahý, imarý ve tarýma uygun hale getirilmesi,

- Devlet sulama þebekelerinde ve diðer sulama alanlarýnda arazinin sulamaya 

hazýrlanmasý için gerekli alt yapý hizmetlerini yapmak ve yaptýrmak,

- Sulu ve kuru tarým arazilerinde toplulaþtýrmaya uygun arazilerde isteðe baðlý olarak 

arazi toplulaþtýrmasý iþlerini yapmak ve yaptýrmak ifadeleri de yer almaktadýr. Bu 

görevlerle ilgili uygulanan projeler ise þunlardýr:

- Arazi Tesviyesi,

- Drenaj (açýk ve kapalý),

- Çoraklaþmýþ Topraklarýn Islahý,

- Tarla Ýçi Yollarý ve Yüzey Tahliye,

- Sert Kat Tabakasýnýn Kýrýlmasý,

- Arazi Toplulaþtýrmasý.

3202 sayýlý kuruluþ yasasýna göre KHGM 'nün görevleri arasýnda, 

- Yaðýþlarýn ve sel sularýnýn zararlarýný önleyici ve depolayýcý tarým arazileri için sulama 

suyu teminine yöneltilmiþ gölet ve diðer tesisleri yapmak,

- Toprak erozyonu önleyici, giderici ve azaltýcý toprak ve su dengesinin kurulmasý ve 

korunmasýný saðlayýcý önlemler almak, gerekli tesisleri yapmak, ifadeleri yer almaktadýr.

8.1.4 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü (KHGM)'nün Etkinlikleri
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü bünyesinde, havza, su, toprak ve yatýrým yönetimleri 

olmak üzere dört araþtýrma disiplini bazýnda Türkiye'nin deðiþik iklim ve toprak koþullarýnda 

çalýþmalarýný sürdüren 11 adet Araþtýrma Enstitüsü bulunmaktadýr. 

KHGM bugüne kadar 1.934 adet toprak muhafaza projesi gerçekleþtirmiþ ve 407.499 

hektar sahaya hizmet getirmiþtir. Tarla içi geliþtirme hizmetleri, drenaj ve toprak ýslahý ile arazi 

toplulaþtýrma çalýþmalarý ile 2.295 proje uygulamýþ ve 1.689.772 hektar sahaya hizmet 

götürmüþtür. Ayrýca 14.822 adet YÜS sulama tesisi, 1.818 adet YAS sulama tesisi ve 617 adet 

sulama göletinin yapýmý gerçekleþtirilerek 1.359.948 ha alan sulamaya açýlmýþtýr.

Halihazýrda toprak koruma konusunda 41.000 ha. lýk sahayý kapsayan 55 trilyon TL. lýk 

ve ayrýca 4.861 adet YÜS konusunda, 424 adet de basýnçlý YAS konusunda olmak üzere 

279.855 ha lýk sahayý kapsayan 66 trilyon TL.lýk planlama raporu ve/veya projesi rezerv olarak 

beklemektedir. Bununla birlikte yeni sulama gölet projelerinin yapýlmasýný amaçlayan gölet 

master plan çalýþmalarý da tamamlama aþamasýna gelmiþtir. 2004 yýlý yatýrým programýnda yer 

alan ve yaklaþýk 50 trilyon TL maliyeti olan Iðdýr  - Aralýk Rüzgar erozyonu önleme projesi 13.542 

ha. lýk sahayý kapsamaktadýr. Bu sahada þiddetli ve çok þiddetli rüzgar erozyonu hüküm 

sürmektedir. Bu proje kapsamýnda KHGM, TKGM, TÜGEM, TRGM, DSÝ ve AGM olmak üzere 

altý Genel Müdürlük arasýnda 2004 yýlýnda Ýþbirliði Protokolü düzenlenmiþtir. Ayrýca sulama 

göletlerinin yaðýþ havzalarýnda aðaçlandýrma ve erozyon kontrolü çalýþmalarý ile orman 

alanlarýný arttýrmak, toprak, su ve bitki arasýndaki dengeyi kurmak, gölet rezervuarlarýna ulaþan 

sediment miktarýný azaltarak göletlerin iþletme ömürlerini uzatmak amacý ile Köy Hizmetleri 

Genel Müdürlüðü, Orman Genel Müdürlüðü ve Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolü Genel 

Müdürlüðü arasýnda da bir iþbirliði protokolü imzalanmýþtýr.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü Toprak ve Su Kaynaklarý Ulusal Bilgi Merkezince; 

Ulusal düzeyde belirlenen görev, sorumluluk ve yetki çerçevesinde, ülkemiz toprak ve su 

kaynaklarý ile ilgili gereksinim duyulan verilerin standartlara uygun olarak üretimi, 

güncelleþtirilmesi, saklanýlmasý, sorgulanmasý ve deðerlendirilmesi amaçlý uygun veri tabanlarý 

oluþturulmuþtur. 

Ulusal Bilgi Merkezinde tutulan temel verilerin bilgisayar ortamýna aktarýlmasý, 

güncelleþtirilmesi ve analizi sonucunda üretilen sayýsal veriler yardýmýyla farklý ölçekte haritalar 

basýlabilmektedir. 

Merkezin amaçlarý:

- ulusal toprak ve su kaynaklarý veri tabaný oluþturmak,

- verilere kullanýcýlarýn kolay ulaþýlabilirliði, zaman kazandýrmasý, bilgisayarda 

saklanabilmesi, istenilen boyutlarda basýlabilmesi, analiz edilebilmesi vb. kolaylýðý 

saðlayan CBS ve Uzaktan  Algýlama teknikleri ile bilgisayar ortamýna aktarmak,

- doðal kaynaklarýn kullanýmý ve yönetimi ile ilgili problemlerin çözümlenmesi,
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- ülkemizin kalkýnmasýna yönelik (planlama çalýþmalarýna temel oluþturmak) ulusal 

toprak ve  su kaynaklarý hizmet haritalarý oluþturmak,

- oluþturulan veri tabanlarýndaki deðiþimler izlenerek güncelliði saðlamak. 

Merkez tarafýndan iki amaca yönelik veri tabaný hazýrlanmýþtýr:

(i)-   Toprak Haritalama Ünitesi Veri Tabaný

       Verilerin temelini 1:25.000 ölçekli istikþafi (gözlemli, yoklamalý) düzeyde toprak etütleri 

ve bunlarýn 1982-1984 yýllarýnda il bazýnda revize edilen veriler oluþturmaktadýr. Büyük Toprak 

Gruplarý baz alýnarak hazýrlanan toprak haritalarýnýn konumsal olmayan topraklarýn öz nitelikleri 

(eðim, derinlik, bünye, drenaj, taþlýlýk, tuzluluk, ýslaklýk, erozyon durumu, arazi kullanýmý, arazi 

tipleri, arazi kullaným sýnýflarý ve alt sýnýfý) her bir ünite için veri tabanýna girmiþtir. Ülkenin 5.547 

adet 1:25.000 ölçekli toprak haritalarý ulusal düzeyde sayýsallaþtýrýlýp, öz nitelikleri girilerek 

ulusal veri tabaný oluþturulmuþtur.

(ii)-   Kýrsal ve Tarýmsal Alt Yapý Hizmetleri Veri Tabaný

       Köy Hizmetleri tarafýndan il bazýnda yapýlan Köy Envanter Etüdü çalýþmalarý ile bunlarý 

esas alan Kýrsal ve Tarýmsal Alt Yapý hizmetlerine ait verilerin girildiði Envanter programý verileri 

ve bu veriler kullanýlarak oluþturulan 1/100.000 veya 1/200.000 ölçekli basýlý il hizmet haritalarý 

oluþturmaktadýr. Veri tabaný tüm ülkeyi kapsayan 81 il için tamamlanmýþtýr.

Ulusal Bilgi Merkezinde planlanan diðer çalýþmalar ise þunlardýr:

- köy sýnýrlarýnýn sayýsal ortama aktarýlmasý, 

- Türkiye kentsel ve kýrsal yatýrým tablolarýnýn sayýsal verilerle entegrasyonu,

- toprak haritalarýnýn uzaktan algýlama tekniði ile güncellenmesi,

- arazi kullaným ve arazi örtüsü haritalarýnýn uzaktan algýlama metodu ile oluþturulmasý,

- tarým  agroekolojik - zonlarýn belirlenmesi.
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8. 2. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI (ÇOB)'NIN ETKÝNLÝKLERÝ

8.2.1. Ormancýlýk Sektörünün Etkinlikleri

Çevre ve Orman  Bakanlýðý, 2003 yýlýna kadar Çevre Bakanlýðý ve Orman Bakanlýðý 

þeklinde ayrý Bakanlýklar iken yürürlüðe giren 1.5.2003 tarih ve  4856 sayýlý Çevre ve Orman 

Bakanlýðý Teþkilât ve Görevleri Hakkýnda Kanun ile iki bakanlýk tek Bakanlýk þeklinde 

birleþtirilmiþtir.

Kuruluþ amacý, çevrenin korunmasý ve iyileþtirilmesi, kýrsal ve kentsel alanda arazinin ve 

doðal kaynaklarýn en uygun ve verimli þekilde kullanýlmasý, ülkenin doðal bitki ve hayvan varlýðý 

ile doðal zenginliklerinin korunmasý, geliþtirilmesi, çevre kirliliðinin önlenmesi ile ormanlarýn 

korunmasý, geliþtirilmesi ve orman alanlarýnýn geniþletilmesi, ormanlarýn içinde ve bitiþiðinde 

yaþayan köylülerin kalkýndýrýlmasý ve bunun için gerekli tedbirlerin alýnmasý olarak özetlenebilen 

Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn görevleri arasýnda:



- Çevrenin korunmasý, kirliliðinin önlenmesi ve iyileþtirilmesi için prensip ve politikalar tespit 

etmek, programlar hazýrlamak; bu amaçla ülke þartlarýna uygun olan teknolojiyi belirlemek,      

kurulacak tesislerin vasýflarýný tespit etmek,

- Ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalýcý özellik gösteren kirleticilerin çevreye 

zarar vermeyecek þekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak; ülke genelinde tüm 

uygulayýcý kurum ve kuruluþlarýn bu konudaki taleplerini deðerlendirerek sonuçlandýrmak,

- Çevrenin korunmasý ve kirliliðinin önlenmesi için çevre standartlarý ve ekolojik kriterler esas     

olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleþtirmek amacýyla laboratuvar      

kurmak, kurdurmak,

- Ülkedeki kirlenme konularý ile kirlenmenin mevcut olduðu veya olmasý muhtemel bölgeleri ve 

sektörleri tespit etmek ve izlemek,

- Sürdürülebilir kalkýnma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân,      

program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olgularýn ortak bir çerçeve içinde    

deðerlendirilmesini gerçekleþtirecek çevresel etki deðerlendirmesi çalýþmasýnýn yapýlmasýný      

saðlamak, bu çalýþmalarý denetlemek ve izlemek, 

- Kalkýnma plânlarý ve bölge plânlarý temel alýnarak, dengeli ve sürekli kalkýnma amacýna      

uygun olarak rasyonel doðal kaynak kullanýmýný saðlamak üzere, çevre düzeni plânlarýnýn      

hazýrlanmasýný ve uygulanmasýný saðlamak, 

- Sürekli eðitim programlarý uygulamak, bu amaçla yapýlan eðitim faaliyetlerini izlemek,      

desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini geliþtirmek ve çevre problemleri konusunda      

kamuoyu araþtýrmalarý yapmak, 

- Uluslararasý düzeyde sürdürülen çalýþmalarý izlemek ve bunlara katkýda bulunulmasý      

amacýyla ulusal düzeyde yapýlan hazýrlýklarý ilgili kuruluþlarla iþbirliði halinde yürütmek, 

- Ormanlarýn korunmasý, imarý ve ýslahý ile bakýmýný saðlamak, orman sýnýrlandýrýlmasý ve      

kadastrosunu yapmak, 

- Aðaçlandýrma planlarý düzenlemek, aðaçlandýrmalarý yapmak veya yaptýrmak, fidanlýklar       

kurmak, her türlü özel aðaçlandýrma çalýþmalarýný desteklemek, 

- Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak, 

- Devlet ormanlarý içindeki otlak, yaylak ve kýþlaklarý özel mevzuatýna göre ýslah etmek, otlatma       

amenajman planlarýný yapmak veya yaptýrmak, 

- Devlet ormanlarý içinde ve bitiþiðinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik geliþmelerini       

saðlamak maksadýyla bunlarý her türlü kredi ve yardým kaynaklarýyla desteklemek, orman -      

halk iliþkilerini geliþtirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak, 

- Millî parklar, tabiat parklarý, tabiat anýtlarý, tabiatý koruma alanlarý ve orman içi mesire yerleri      

ile biyolojik çeþitliliðin, av ve yaban hayatý alanlarýnýn tespiti, yönetimi, korunmasý, 

geliþtirilmesi, iþletilmesini saðlamak,
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ülkenin arazi kullanýmý ve çölleþme ile mücadelede etkili olabilecek olan görevleridir. 

Bakanlýk kendisine verilen bu görevleri Merkez Teþkilatýndaki birimlerince kararlaþtýrýlan 

politika ve düzenlenen plan ve programlar doðrultusunda 81 ilde ve muhtelif bölgelerde 

kurulmuþ olan taþra birimleri vasýtasýyla yerine getirmektedir. Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn 

çölleþme ile mücadele kapsamýnda deðerlendirilebilecek kayda önemli çalýþmalardan 

önemlileri aþaðýda özetlenmiþtir:

Bakanlýk çalýþmalarýný kuruluþ yasasý ile belirtilen görevlerini, hükümet programlarý, Beþ 

Yýllýk Kalkýnma Planlarý ve bu planlara göre hazýrlanan Özel Ýhtisas Komisyonu Raporlarý, 

Ormancýlýk Ana Planlarý, Orman Amenajman Planlarý ve diðer ilgili kanun ve mevzuata göre 

yürütmektedir. Bakanlýðýn taraf olduðu veya izlemeye özen gösterdiði BMÇMS, BÇS, ÝDÇS, 

CITES, Pan-Avrupa Süreci, Ramsar ve benzeri süreçlerden kaynaklanan yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi veya bu mekanizmalarla ortaya çýkan yeni geliþmelerin ve tekniklerin ülkemiz 

koþullarýnda uygulanabilirlikleri ölçüsünde ulusal çalýþmalarda yer almasý saðlanmaktadýr. 

Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planý (UÇEP) 1998 yýlýnda yayýnlanmýþtýr. Bu Plan tüm 

sektörlerin katýlým ve katkýlarýyla ve çevre stratejilerinin geliþtirilmesi, yatýrýmlarda önceliklerin 

belirlenmesi, kurum ve kuruluþlar arasýndaki iþbirliðinin belirlenmesi amacýyla Devlet Planlama 

Teþkilatý Müsteþarlýðý öncülüðünde gerçekleþtirilmiþ bir dokümandýr. Yaþam kalitesinin 

iyileþtirilmesi, çevre bilincinin geliþtirilmesi, çevre yönetiminin iyileþtirilmesi ve sürdürülebilir bir 

ekonomik ve sosyal geliþme saðlamayý hedefleyen UÇEP'in gerçekleþtirilmesi için gerekli olan 

stratejiler ile bunlarýn yerine getirilmesinden sorumlu ve iþbirliði yapýlacak kurum ve kuruluþlar 

belirlenmiþtir. 

Türkiye Ulusal Ormancýlýk Programý tüm taraflarýn aktif katýlýmlarý ile hazýrlanmýþtýr 

(2001-2003). Plan toplumun artan ve deðiþen ormancýlýk taleplerinin karþýlanmasý için kýsa, orta 

ve uzun vadede uygulamaya konacak strateji ve bunlara iliþkin eylemlerin kimler tarafýndan, 

hangi araçlarla ve ne zaman gerçekleþtirileceðini ortaya koymaktadýr. 

Ülke orman kaynaklarýnýn sürdürülebilir yönetimi ile toplumun refahýna ve kalkýnmasýna 

optimum katkýnýn saðlanmasýný temel amaç olarak belirleyen plan; (i) ormanlarýn korunmasý, (ii) 

geliþtirilmesi ve (iii) orman kaynaklarýndan yararlanma olmak üzere üç ana amacýn 

gerçekleþtirilmesini esas almaktadýr. Orman kaynaklarý yönetiminden etkilenen veya 

sürdürülebilir yönetimine potansiyel katký saðlayabileceði düþünülen tüm sektör ve taraflarýn 

katýlýmý ile hazýrlanmýþ bir belgedir. 
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Ulusal Ormancýlýk Programý, ülkemiz ormancýlýk sektörünün karþýlaþmakta olduðu 

sorunlarýn çözümüne iliþkin stratejileri ve eylem önerilerini ortaya koyarken, uluslararasý 

düzeyde kabul görmüþ ilkelerin dikkate alýnmasýna özen göstermekte ve ormancýlýkla doðrudan 

veya dolaylý ilgili olan uluslararasý ve bölgesel süreçlere ve Avrupa Birliði müktesebatýna uyum 

saðlamaya önem veren bir belgedir. Ayrýca, Ulusal Ormancýlýk Programýnýn hazýrlanmasýnda



mevcut kalkýnma planlarýna ve sektörel bazdaki plan ve programlara da uyum saðlanmaya 

çalýþýlmýþtýr.

Mevcut kayýtlara göre, Ülkemizde aðaçlandýrma çalýþmasý olarak 1892 yýlýnda Ýstanbul 

Halkalý'da öðrenciler tarafýndan 20-25 dekarlýk sahada yaptýklarý Halepçamý, Sedir ve diðer 

aðaç türleri dikimleri ilk aðaçlandýrma çalýþmasý olarak bilinmektedir.  Ankara Atatürk Orman 

Çiftliði aðaçlandýrmasý, Yalova - Termal aðaçlandýrmalarý ile Tarsus - Karabucak Okaliptüs 

Ormaný tesisi 1950 lerden önce yapýlan en büyük aðaçlandýrma çalýþmalarýdýr.  1955 yýlýnda 

yapýlan Türkiye Aðaçlandýrma Teknik Kongresi, 1956 yýlýnda çýkarýlan 6831 sayýlý Orman 

Kanunu ve 1969 yýlýnda Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüðü'nün 

kurulmasý ile birlikte planlara ve projelere dayalý aðaçlandýrmalar geniþ alanlarda gittikçe artan 

bir  tempoyla gerçekleþtirilmeye baþlanmýþtýr. 

Ülkemizde yapýlan aðaçlandýrmalarý seçilen saha ve dikilen aðaç türü, dikim amacý ve 

kullanýlan teknikler bakýmýndan; (a) Üretim amaçlý aðaçlandýrmalar, (b) Toprak muhafaza ve 

hidrolojik amaçlý aðaçlandýrmalar ve, (c) Estetik ve rekreasyon amaçlý aðaçlandýrmalar olarak 

gruplandýrmak mümkündür. 

2003 yýlý sonu itibariyle; 1.854.577 hektar aðaçlandýrma, 512.285 hektar erozyon 

kontrolü, 97.000 hektar mera ýslahý yapýlmýþtýr. Buna ek olarak 38.237 hektar özel 

aðaçlandýrma, 10 milyar 200 milyon adet fidan üretimi, 6000 ton orman aðacý tohumu üretimi ve 

ormancýlýk çalýþmalarýna halkýn katýlýmý ve katkýsýný saðlamak amacýyla yaklaþýk 9.850 hektar 

alanda “Hatýra Ormaný” tesisi gerçekleþtirilmiþtir. Ormancýlýk mevzuatýnda yapýlan yeni 

düzenlemelerle özel aðaçlandýrmada özel sektörün ormancýlýða yatýrýmý ve halkýn ormancýlýk 

çalýþmalarýna katýlýmý teþvik edilmektedir. 

Aðaçlandýrmanýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve kent civarlarýndaki yeþil sahalarýn artýrýlmasý, 

hava kirliliðinin ve gürültünün azaltýlmasý ve kentlerin artan rekreasyon taleplerinin karþýlanmasý 

amacýyla 1985 yýlýnda baþlatýlan YEÞÝL KUÞAK AÐAÇLANDIRILMALARI, 2003 yýlý itibariyle 

128.000 hektara ulaþmýþtýr. Bu çalýþmalar ayný zamanda, bu sahalardaki topraðýn tutulmasý, 

erozyonun önlenmesi ve kuraklýk etkisinin azaltýlmasý konularýnda da önemli yararlar 

saðlamaktadýr.

Orman yangýnlarýnýn önlenmesi ve mücadelesi alanýnda her türlü modern 

teknolojilerden yararlanmak suretiyle alýnan önlemler sonucunda, ülkemizdeki orman yangýnlarý 

yýldan yýla azalmaktadýr. Bir örnek vermek gerekirse, 1954-1963 döneminde 198.825 hektar 

olan yanan orman sahasý, 1994-2003 döneminde 128.515 hektara indirilmiþtir. Bu amaçla son 

yýllarda yapýlan kamuoyunu bilinçlendirme çalýþmalarý hýzlý ulaþým ve hýzlý müdahale gibi 

önlemlerden çok olumlu sonuçlar alýnmaktadýr.

Ulusal kaynaklarla ve/veya uluslararasý finans kuruluþlarýnýn (Dünya Bankasý, IFAD, 

UNEP, FAO, GEF, GTZ vb) mali ve teknik destekleriyle, bozuk orman sahalarýnýn iyileþtirilmesi, 

aðaçlandýrma ve erozyon önlemleri, modern orman amenajman, yönetim ve iþletme
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metotlarýnýn geliþtirilmesi, seçilmiþ yörelere uygun ve yerel halkýn katýlýmýyla gelir getirici 

alternatif faaliyetlerin geliþtirilmesi ve desteklenmesiyle kýrsal kesimlerin ormanlar üzerindeki 

olumsuz etkilerinin azaltýlmasý, sürdürülebilir arazi kullaným ve yönetim tekniklerinin 

geliþtirilmesi, biyolojik çeþitliliðin korunmasýna ve yöre halkýnýn sosyal ve ekonomik 

kalkýnmasýna katkýsýný artýrmak üzere belli yörelere özel odun dýþý orman ürünlerinin kullanýmý, 

sürdürülebilir yönetimi ve korunmasýna vb. konularda bölgesel, entegre ve katýlýmcý projeler 

gerçekleþtirilmiþtir.

Ormanlar ve benzeri doðal kaynaklarýn daha iyi  korunmasýna, gelecek nesillere saðlýklý 

olarak aktarýlmasýný temin amacýyla, kamu oyu bilincinin artýrýlmasýna yönelik eðitim ve tanýtým 

programlarýna öncelikli bir politika olarak benimsenmiþtir. Bu amaçla, Bakanlýk bünyesinde 

birimler oluþturulmuþtur. Deðiþik toplum kesimlerine ve özellikle çocuklara ve köylülere yönelik 

olarak hazýrlanan ve periyodik olarak daðýtýmý saðlanan SÝNCAP, KOZALAK gibi dergi ve 

gazetelerle, AVCI EÐÝTÝMLERÝ, ALO YANGIN gibi araçlarla  doðal kaynaklarýn yönetiminde ve 

çevre bilincinin artýrýlmasýnda toplum kesimlerinin katýlýmý ve duyarlýlýðý artýrýlmaya 

çalýþýlmaktadýr.

Bakanlýk bünyesinde kurulmuþ olan araþtýrma müdürlükleri ve laboratuar tesisleriyle 

dünyadaki geliþmelerin izlenmesi yeni teknolojilerin transferi ve uygulamada karþýlaþýlan 

sorunlara bilimsel esaslara dayalý, üniversiteler ve diðer akademik kuruluþlarla da iþbirliði ile 

hazýrlanan araþtýrma projeleri sonuçlarýna göre çözüm önerilerinin geliþtirilmesi sektörün uzun 

yýllardan beri uygulamakta olduðu bir stratejidir.

Orman kaynaklarýnýn idari, teknik sýnýrlarý ile saha, servet, meþcere tipi, iþletme sýnýfý 

yangýna hassaiyat dereceleri vb. amaçlarda kullanýlmak üzere sayýsal harýtalarýnýn yapýlmasý,  

envanter ve diðer idari ormancýlýk hizmetlerinin suratli bir þekilde yerine getirilebilmesini 

saðlamak üzere Orman Genel Müdürlüðü bünyesinde Harita ve Fotogrametri Müdürlüðü 

kurulmuþtur. CBS ve geliþmiþ teknik ekipmanlarla donatýlmýþ olan bu birimde, hava fotaðraflarý 

ve uydu görüntüleri kullanýlarak veri giriþleri yapýlmakta ve sayýsal haritalar üretilmektedir. 

Orman kaynaklarýnýn yönetiminden doðrudan etkilenmekte olan 20.000 den fazla 

yerleþim yerindeki 7,5 milyon civarýndaki orman köylüsünün, bu kaynaklarýn sürdürülebilir 

yönetimine katkýlarýnýn artýrýlabilmesi ve olabilecek olumsuz etkilerinin azaltýlmasý için 

kalkýndýrýlmalarýnýn desteklenmesi Anayasa ve ilgili yasalarla ormancýlýk sektörüne verilmiþ 

görevdir.  Yasalarla verilmiþ özel ayrýcalýklar (zati yapacak ve yakacak ihtiyaçlarý, ormancýlýk 

çalýþmalarýnda iþlendirme, köylü-pazar satýþý vb) yanýnda bu köyler halký ve kurmuþ olduklarý 

kooperatifler muhtelif sosyal ve ekonomik amaçlý ve gelir artýrýcý projelere saðlanan ucuz 

kredilerle desteklenmektedir. Böylece, BMÇMS ve diðer uluslararasý sözleþmelerde önemle 

vurgulanmakta olan yerel halkýn desteklenmesi, kaynaklardan saðlanan kazançlarýn 
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paylaþýmý ve kaynak yönetimine katýlýmlarýnýn saðlanmasý gibi yükümlülüklerin yerine 

getirilmesinde önemli araçlardýr. 

Bakanlýk çalýþmalarýnýn geliþtirilmesi ve iyileþtirilmesi amacýyla yapýlan mevzuat 

düzenleme/deðiþtirme çalýþmalarýnda sektörün uluslararasý sözleþmelerden doðan 

yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve Avrupa Birliði müktesebatýna uyumu saðlamayý 

kolaylaþtýrýcý hususlara özellikle özen gösterilmektedir.

Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü Kuruluþ Kanunu 10 Þubat 1937 tarih ve 3127 

sayý ile kabul edilmiþtir. DMÝ'nin görevleri:  

- Meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zamanýnda yürütülebilmesi için gerek görülen 

yerlerde çeþitli tipte meteoroloji istasyonlarý veya birimleri açmak ve çalýþtýrmak, 

- Meteorolojik hizmetlerin gerektirdiði rasatlarý yapmak ve diðer sektörler için hava 

tahminleri yapmak ve bunlarý yayýnlamak, 

- Askeri ve sivil; kara, deniz ve hava ulaþtýrmasý ile tarým ve diðer sektörler için hava 

tahminleri yapmak, ülke içinde ve uluslararasý olarak meteorolojik bilgi ve hizmet alýþ 

veriþinde  bulunmak, 

- Tarým, orman, turizm, ulaþtýrma, bayýndýrlýk, enerji, saðlýk, çevre, silahlý kuvvetler ve 

gerekli görülen kurum ve kuruluþlar için meteorolojik destek saðlamak ve uluslararasý 

anlaþmalarla sorumluluðuna verilmiþ bulunan meteorolojik hizmetleri yürütmek, 

- Meteoroloji ile ilgili konularda etüt ve araþtýrmalar yapmak, Türkiye'nin iklim özelliklerini      

saptamak amacýyla çalýþma ve incelemeler yaparak elde edilen bilgileri arþivlemek ve       

yayýnlamak, 

- Meteoroloji ile ilgili uluslararasý kuruluþlarla 1173 sayýlý Kanun hükümleri çerçevesinde

Türkiye'yi temsil etmek ve gerekli iþbirliðini saðlamak.

Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün klimatoloji, meydan, sinoptik ve 

radiosonde olmak üzere 4 farklý tipte istasyonu bulunmaktadýr. Bir istasyonda birden fazla rasat 

yapýlabilmektedir. Türkiye'de toplam 478 istasyon hizmet vermektedir. Ýçinde meteoroloji 

istasyonumuzun da bulunduðu 57 havaalanýndan 23 tanesinde Otomatik Hava Gözlem 

istasyonu (AWOS) bulunmaktadýr. Toplam 229 Otomatik Hava Gözlem istasyonu bulunmakta 

olup bunlarýn 206 sýnda ayný zamanda sinoptik ve klimatolojik rasatlar da yapýlmaktadýr. Toplam 

7 istasyonda radiosonde ölçümleri yapýlmaktadýr.   

DMÝ Genel Müdürlüðünde kuraklýk ve çölleþme ile ilgili olarak yürütülen ve yapýlmasý 

planlanan çalýþmalar aþaðýda belirtilmiþtir:

 

8.2.2. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü (DMÝ)'nün Etkinlikleri
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· Kuraklýk ve çölleþmeye eðilimli alanlarýn belirlenmesi, kuraklýðýn izlenmesi, geçmiþteki      

kurak ve nemli dönemlerin alansal ve zamansal olarak incelenmesi, analizi ve 
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kuraklýða karþý erken uyarý verilmesini saðlayan Normalleþtirilmiþ Yaðýþ Ýndeksi(SPI)  

kullanýlmaya baþlanmýþtýr. 

· Uzaktan Algýlama ve özellikle uydu verileri ile bitki örtüsü ve arazi bozulumuna uðramýþ 

alanlarýn tanýsý, çölleþme sürecinin devam ettiði alanlarýn izlenmesi, Çölleþme ile 

Mücadelede Erken Uyarý Sistemlerinin desteklenmesi ve doðrulanmasý amacýyla NDVI 

Vejetasyon indeksi kullanýlmasý planlanmaktadýr.

8.3 ENERJÝ VE TABÝÝ KAYNAKLAR BAKANLIÐI (ETKB)'NIN ETKÝNLÝKLERÝ

8.3.1 Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü (DSÝ)' nün Etkinlikleri

Ülkemizdeki su ve toprak kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve  bu  kaynaklardan çeþitli 

amaçlar  doðrultusunda  faydalanmayý gerçekleþtirmek  üzere kurulan DSÝ Genel Müdürlüðü 

ülkemizde bu faaliyetlerden sorumlu en etkin kuruluþtur. DSÝ Genel Müdürlüðü'ne 6200 sayýlý 

kuruluþ yasasý ile verilmiþ olan sorumluluklar özetle;

Tarým, enerji, içme - kullanma - sanayi suyu temini ve çevre olmak üzere dört ana 

sektörde 1954 yýlýndan beri faaliyetlerini sürdürmekte olan DSÝ Genel Müdürlüðü, günümüze 

kadar; 536 adet baraj, 42 adet gölet inþa ederek, yýlda 2,7 milyon hektar araziyi sulanabilir hale 

getirmiþ, 51 adet hidroelektrik santral (HES) tesisi ile yýlda 36 milyar kWh enerji üretilebilecek 

kapasiteye ulaþmýþ, baþta Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa, Adana olmak üzere nüfusu 100 
3000'den büyük olan illere yýlda 2,3 milyar m  içme suyu temin etmiþtir.

DSÝ Genel Müdürlüðü, çevre meselelerine ve özellikle erozyonun kontrolü konusunda 

daima duyarlý bir yaklaþým içerisinde olmuþ, erozyonun ve rüsubatýn önlenmesi için 1958 

yýlýndan itibaren etüt ve uygulama çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Bu çalýþmalarda;

- Yerleþim yerlerinin,

- DSÝ ve diðer kamu tesislerinin,

- Depolamalarýn(baraj ve gölet),

- Su havzalarýnýn geliþtirilmesi amacýyla; etüt, planlama ve projelendirme çalýþmalarýný 

yürütmek,

- Havzalardaki su kaynaklarýna iliþkin projelere ekonomik ve teknik çözümler bulmak 

amacýyla, fizibilite ve master plan raporlarý hazýrlamak,

- Baraj ve hidroelektrik enerji santralleri inþa etmek,

- Sulama ve drenaj tesisleri inþa etmek,

- DSÝ'nce inþa edilmiþ olan tüm yapýlarý iþletmek veya gerçek veya tüzel kiþilere 

devretmek,

- Taþkýnlara karþý koruma yapýlarý inþa etmek,

- Yeraltý suyunun kullanýmý, korunmasý, etüt ve araþtýrýlmasý için tüm çalýþmalarý yapmak 

(167 sayýlý Kanunla),

- Nüfusu 100 000'den fazla olan yerleþim birimlerine su temin etmek ve su arýtma tesisleri 

geliþtirmek üzere tüm çalýþmalarý yapmaktýr (1053 sayýlý Kanunla).



Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi Genel Müdürlüðü, 24.06.1935 tarihinde 2819 sayýlý yasa ile 

kurulmuþtur. EÝEÝ Genel Müdürlüðü, ülkemiz genelinde yer alan akarsularýmýz üzerinde 

hidrometrik gözlem aðlarýný oluþturarak akarsularýmýza ait 1935'lerden günümüze oldukça uzun 

bir gözlem süresine ait seviye, akým, sediment ve su kalitesi verilerini,  Rüzgar Enerjisi Gözlem 

Ýstasyonlarýna ait aylýk ortalama rüzgar hýzlarý ve rüzgar yönleri istatistiklerini kamu kurum ve 

kuruluþlarý ile üniversitelerin kullanýma sunmaktadýr. EÝE'nin görevleri;

8.3.2 Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi Genel Müdürlüðü (EÝEÝ)' nün Etkinlikleri

DSÝ daha çok mecra ýslahý konusunda çalýþmalar yapmakta, bu çalýþmalarda ýslah 

sekisi, tersip bendi, taban kuþaðý gibi yapýsal önlemler almakta, gerektiði takdirde sýnýrlý 

alanlardaki yamaç arazilerde de çalýþmaktadýr. Ayrýca yandere yukarý havzalarýndaki, orman, 

mera ve yamaç tarým alanlarýnýn düzenlenmesi, geliþtirilmesi ve ýslahýnýn gerektiði durumlarda 

ilgili kuruluþlar olan Çevre ve Orman Bakanlýðý ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ile iþbirliði 

yapmaktadýr.

1958-2003 yýllarý arasýnda 45 yýllýk periyotta ülke topraklarýnýn yaklaþýk %7'lik bölümü 

erozyon ve rüsubat kontrolu amacýyla çeþitli kademelerde etüt edilmiþtir. 2003 yýlý sonuna kadar 

1.425 adet ilk inceleme, 1.118 adet ön inceleme ve planlama aþamasýnda etüt gerçekleþtirilmiþ 

ve raporlarý hazýrlanmýþtýr. Etüt edilen konulardan 801 adedi ekonomik ve yapýlabilir bulunmuþ 

ve 457 adedi uygulama programýna alýnmýþtýr. Büyük ve küçük su iþleri yatýrým programýnda ele 

alýnarak tamamlanan 256 proje ile 206 adet yerleþim yeri ve yaklaþýk 19.700 ha tarým arazisi 

taþkýn ve rüsubat zararlarýndan korunmuþtur. Halen devam eden 201 adet proje ile 168 adet 

yerleþim yeri ve yaklaþýk 15.500 ha arazinin korunmasý öngörülmüþtür. Etüt edilerek raporu 

hazýrlanan ve ileriki yýllarda uygulama programýna alýnacak 344 adet proje ile 194 yerleþim yeri 

21.900 ha arazinin korunmasý saðlanacaktýr.

DSÝ tüm bu çalýþmalarýn yanýnda kuruluþundan bu yana, barajlarýn rüsubatla dolmasýný 

önlemek, daha uzun süre hizmet etmesini saðlamak için mülkiyeti DSÝ'ye ait, izin veya irtifak 

hakký alýnan sahalardan 50.000 ha alanda aðaçlandýrma çalýþmasý gerçekleþtirmiþ, bu 

çalýþmalarda 150 milyon adet fidan dikmiþtir. Ayrýca, 11.12.2003 tarihinde özellikle enerji 

barajlarýnýn yaðýþ havzalarýnda yapýlacak aðaçlandýrma ve erozyon kontrolu çalýþmalarý ile 

orman alanlarýný artýrmak, aðaç servetini çoðaltmak, su ve bitki arasýndaki dengeyi kurmak, 

geliþtirmek ve çevre deðerlerini korumak ve dolayýsýyla baraj rezervuarlarýna ulaþan sediment 

miktarýný azaltarak barajlarýn iþletme ömürlerini uzatmak maksadý ile Orman Genel 

Müdürlüðü, Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüðü ve Devlet Su Ýþleri 

Genel Müdürlüðü arasýnda iþbirliði protokolu imzalanmýþtýr. Bu kapsamda 2007 yýlýna kadar 

Türkiye genelinde toplam 20.000 ha alanda aðaçlandýrma ve erozyon kontrolü çalýþmasý ve 60 

milyon adet fidan dikimi hedeflenmiþtir.
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- Tarým arazilerinin 

korunmasýna öncelik verilmektedir.



- Ülkemizin su kaynaklarýný ve diðer enerji kaynaklarýný etüt ederek elektrik enerjisi  

üretimine elveriþli olanlarý saptamak,

- Hidrolojik etütler ve jeoteknik araþtýrmalar yapmak,

- Baraj ve HES tesislerinin istikþaf (ön inceleme), master plan, fizibilite (yapýlabilirlik) ve 

kesin proje aþamalarýndan oluþan mühendislik hizmetlerini yürütmek,

- Yenilenebilir enerji kaynaklarý (güneþ, rüzgar, jeotermal vb.) ile ilgili araþtýrma, etüt ve 

demonstrasyon çalýþmalarý yapmak,

- Sanayi, konut ve ulaþým sektörlerinde enerji tasarrufuna yönelik etütler, bilinçlendirme 

ve eðitim çalýþmalarý yapmak,

- Enerji kaynaklarýnýn rasyonel kullanýmý ile ilgili çalýþmalarý yürütmek,

- Hidroelektrik santrallarýn inþaat, iþletme denetimi ve danýþmanlýk hizmetleri ile 

kamulaþtýrma iþlemlerini yürütmektir.

8. 4. ÜNÝVERSÝTELERÝN VE DÝÐER EÐÝTÝM KURUMLARININ ETKÝNLÝKLERÝ

1970 yýlýndan bu yana, büyük ölçekli (1:25.000), Güneydoðu Anadolu Projesi alanýndaki 

13 ovanýn, ülkedeki tüm Tarým Ýþletmelerinin (TÝGEM), Ergene havzasýnýn ve kimi diðer 

havzanýn  temel toprak ve arazi yetenek haritalarý oluþturulmuþtur. Bu çalýþmalar sonucunda 

söz konusu bölge ve alanlarýn;

· Arazi kullaným kabiliyet sýnýflarý,

· Sulu arazi kabiliyet sýnýflarý,

Kimi üniversitelerimizin (Çukurova, Ýstanbul, Ankara, Ege, Dokuz Eylül, Ortadoðu 

Teknik,  Ýstanbul Teknik, Yýldýz Teknik, Trakya, Ýzzet Baysal, Selçuk, Atatürk ve Yüzüncü Yýl) ilgili 

Fakülte ve bölümleri (Ziraat Mühendisliði; Toprak, Peyzaj Mimarlýðý ,Tarýmsal Yapýlar ve Sulama, 

Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Zootekni, Orman Mühendisliði; Toprak Ýlmi ve Ekoloji, Çevre 

Mühendisliði, Fiziki Coðrafya, Mimarlýk Kent ve Bölge Planlama, Biyoloji, Meteoroloji 

Mühendisliði, Harita Mühendisliði, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Arkeoloji) çölleþme tanýmlama, 

önleme ve izleme çalýþmalarýnda yoðun ve etkin programlarýyla çok sayýda projeyi 

yürütmektedirler. Bu çalýþmalara örnek olarak aþaðýdaki etkinlikler  verilebilir.

1982 yýlýndan bu yana aralýksýz olarak Doðu Akdeniz Bölgesi (Adana, Ýçel, Hatay, 

Gaziantep, Kahramanmaraþ illeri) florasýnýn (bitki çeþitliliði) çýkarýlmasý. Bu çalýþmalar bölgenin 

kýyý kumullarýndan baþlayarak daðlýk kesimlerine kadar sürdürülmüþ ve bölgedeki bitkilerin 

endemizim ve tehlike durumlarý ve tehdit faktörleri saptanmýþtýr. Bu çalýþmalar sonucunda Doðu 

Akdeniz Bölgesi için;

· Doðu Akdeniz Bölgesi Bitkileri veri tabaný oluþturulmuþ,

· DAKAB 2004 (Doðu Akdeniz Kýyýsal Alan Bitkileri Veri Tabaný) veri tabaný 

oluþturulmuþ ve

· Bölgedeki, tali ürün olarak adlandýrýlan bitkisel envanter ve sorunlarý saptanmýþtýr. 
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· Biyoçeþitlilik ve doðal vejetasyon alanlarý,

· Toprak kalitesi ve arazi kullaným potansiyelleri saptanmýþtýr.
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Ayrýca, Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB)'nýn ilk ve orta dereceli okullardaki öðretim 

müfredatlarýnda küresel ýsýnma, çevre bilincinin oluþmasý, bölgesel kalkýnma gibi konulara yer 

verilerek öðrencilerin bilgilendirilmesi saðlanmaktadýr.

8.5 YEREL YÖNETÝMLER (YY) VE SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI (STK)

Yerel Yönetimler ülke kaynaklarýnýn yönetiminde, halkýn yönetime katýlýmýnýn 

saðlanmasý, demokrasinin yaygýnlaþtýrýlmasý, yerel kaynaklarýn harekete geçirilmesi, hizmet 

maliyetlerinin düþürülmesinde önemli role sahip kamu organlarýdýrlar. Ülkemizdeki YY türleri ; 

Belediye - Büyükþehir Belediyesi, Ýl Özel Ýdaresi, Köy Ýdaresi'dir. Ýl genel meclisi üyeleri, belediye 

meclisi üyeleri, belediye baþkanlarý, köy muhtarlarý ve ihtiyar heyeti üyeleri seçilmiþ yerel 

temsilcilerdir. Yerel Yönetimler;

· Kamu hizmetlerinin halka götürülmesinde, merkezi idare ile iþ bölümünü 

gerçekleþtirmek suretiyle, halkýn refah seviyesinin artýrýlmasýna, merkezi yönetimin 

imar planý uygulamalarýnda, arazi kullaným kararlarýna, kýyýlarýn kullanýmý ve 

korunmasýnda önemli sorumluluklar üstlenmiþlerdir.

· Topraðýn korunmasý, erozyonun önlenmesi, eðitim, saðlýk, tarým, sanayi ve ticaret, ilin 

çevre düzeni planý gibi konularda Ýl Özel Ýdaresi farklý içerikte yönetmelik çýkarma 

yetkisine sahiptir.

Yerel Yönetimler, konumlarý itibarýyla, kaynaklarý kullanan, iþleten veya kaynaklarýn 

yönetiminden etkilenen toplum kesimlerine en yakýn olan yönetim organlarýdýr. Bu bakýmdan 

arazi, toprak, su, orman vb. kaynaklarýn sürdürülebilir yönetimine ve kullanýmýna iliþkin politika 

ve stratejilerin uygulanmasýnda kullanýcý ve yararlanan kesimlerin bilgilendirilmesinde, 

bilinçlendirilmesinde ve yönlendirilmesinde önemli sorumluluklarý vardýr. Bu eylem programýnýn 

uygulanmasýnda da merkezi yönetimle birlikte öngörülen tedbirleri almak, programýn etkinliðini 

ve baþarýsýný artýrmak bakýmýndan YY'lerin program hakkýnda bilgilendirilmeleri ve gerekli 

katkýyý saðlamalarý öngörülmektedir.

Sivil Toplum Kuruluþlarý; gönüllü dernekler, özel þirketler, aileler, uzmanlaþmýþ dernekler 

vb. sosyal birimler ve kuruluþlar olarak tanýmlanmaktadýr. Bu sosyal birimler, insanlarýn temel 

ilke ve haklarýný esas alýr. STK düþüncelerini dile getirmek, karþýlýklý hedeflerine ulaþmak, kamu 

otoritelerine talepte bulunmak, kamu kurum ve kuruluþlarýný yönlendirmek gibi faaliyetleri olan 

yasal kuruluþlardýr. 

STK'larýn çoðu, üyelerinin desteði ile zaman ve kaynak açýsýndan gönüllü olarak 

yürütülmektedir. Çok az rastlanýr olmasýna raðmen bazý STK'lar, vakýf, dernek veya odalarýn 



da dýþýnda farklý statülerde bulunmaktadýr. Bunlardan birisi “kooperatif”tir. Özellikle tarýmsal 

faaliyetlerle ormancýlýk alanýnda örgütlenmiþ olan kooperatif ve birliklerin, Programýn 

uygulanmasý ve izlenmesinde  etkin katýlýmý saðlanmalýdýr. 

Toprak koruma, sürdürülebilir kalkýnma, ormanlarýn ve tarým alanlarýnýn sürdürülebilirliði, 

doðal kaynaklarýn muhafazasý gibi konularda faaliyet gösteren ve özellikle BMÇMS Eylem 

Programýnýn uygulanmasýnda, izlenmesinde ve deðerlendirilmesinde katký ve görüþlerinden 

yararlanýlabilecek STK'larýn baþlýcalarý þunlardýr;

· Türkiye Toprak Bilimi Derneði,

· Orman Mühendisleri Odasý,

· Türkiye Ormancýlar Derneði,

· Türkiye Kalkýnma Vakfý,

· Doðal Hayatý Koruma Derneði,

· TEMA,

· ÇEKÜL,

· Türkiye Tabiatýný Koruma Derneði,

· Çevre Koruma ve Araþtýrma Vakfý ,

· ORKOOP.

Doða koþullarýna baðlý, risk ve belirsizliklerine karþýn, tarým uzun yýllar ekonominin temel 

unsuru olma özelliðini korumuþtur. Üretilemeyen ve çoðaltýlamayan doðal kaynak olma 

özelliðiyle toprak yaþamýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. Karmaþýk yapýsý nedeniyle korunmasý ve 

sürdürülebilir kullanýlmasýnýn planlanmasýnda sosyal, kültürel, ekolojik, çevresel ve ekonomik 

koþullarýn göz önüne alýnmasý gereklidir. Bu faktörlerden bir veya birkaçýnýn göz ardý edilerek 

yapýlacak bir düzenleme, toprak ve arazi kaybýna neden olarak arazi bozulmasýnýn boyutlarýný 

artýrýr.

Baþta Anayasa olmak üzere, çeþitli yasa, kararname, tüzük, yönetmelik ve benzeri 

düzenlemelerle toprak ve su kaynaklarýnýn korunmasý, geliþtirilmesi ve sürdürülebilir 

kullanýlmasý için saptanan stratejiler ve uygulanan politikalar yetersiz kalmýþ ve ayrýca konunun 

çözümü için kurulmuþ olan çeþitli kuruluþlarýn koordinasyonsuz çalýþmalarý da baþarýlý 

olamamýþ veya sýnýrlý bir baþarý elde edilmiþtir.

Toprak ve su kaynaklarýnýn yanlýþ ve aþýrý düzeyde kullanýlmasý, optimum iþletme 

büyüklüklerinin belirlenip korunmamasý, arazi kullaným planlamasýnýn olmamasý, toprak 

korumalý tarýmýn uygulanmamasý, mülkiyet daðýlýmýndaki düzensizlik, üretim planlamasýnýn 

yetersizliði, miras hukukundaki yanlýþlýk gibi sosyo - ekonomik nedenler tarýmsal potansiyelimizi 

olumsuz yönde etkilemekte ve erozyon, çoraklýk, verimsizlik ve benzeri sorunlarý meydana 

getirmektedir.

9. ULUSAL EYLEM  PROGRAMI  VE ÖNCELÝKLÝ UYGULAMA PROGRAMLARI
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Son yýllar, ekonomik kalkýnma ile doðal çevre baðlarýný anlamamýzda köklü bir 

deðiþikliðe tanýklýk etmektedir. 1987'deki Brundtland Komisyonu Raporu ve 1992'deki Rio de 

Janeiro Dünya Zirvesi'nin Gündem 21'inde saptanan önemli sürdürülebilir kalkýnma önerileri 

zamanýnda çeliþkili görülürken, artýk normal görüþlü ekonomik politika belirleyiciler arasýnda bile 

yaygýn bir þekilde kabul görmektedir. Bu öneriler arasýnda þunlar yer almaktadýr:

- Ekonomik kalkýnma ile çevre arasýnda çok önemli ve potansiyel olarak pozitif bir bað            

bulunmaktadýr,

-  Uygun olmayan ekonomik politikalarýn çevre üzerindeki maliyeti çok yüksektir,

- Çevre problemlerini çözmek yoksulluðun azaltýlmasýný gerektirir,

- Ekonomik geliþme çevresel deðerleri içeren fiyatlar tarafýndan yönlendirilmelidir,

- Çevre problemleri siyasi sýnýrlara baðlý olmadýðýndan, ulusal ve bölgesel eylemleri           

tamamlamak için bazen küresel ve bölgesel iþbirliðine gerek vardýr. Yine de, bu 

önerilerin geniþ þekilde kabulü bunlarýn etkili olarak uygulanmasýný garanti 

etmemektedir. Çoðu çevre problemleri þiddetlenmeðe devam etmektedir. Sanayileþmiþ 

ülkeler tarafýndan geleneksel olarak uygulananlardan farklý politikalar kabul edildikçe, 

bir "yeni çevrecilik" ve bununla birlikte on prensip ortaya çýkmýþtýr. Bunlar Ekonomik 

Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü (OECD)'nün üye ülkelerinde geçen otuz yýldan fazla zaman 

içindeki çoðu çevre politikalarý ile kesin bir çeliþki içinde bulunmaktadýr.

· Ýlke 1- Öncelikleri dikkatli saptamak. Çevre problemlerinin ciddiliði ve mali 

kaynaklarýn kýtlýðý öncelik verme ve iyileþtirici eylemlerin aþamalara ayrýlmasýný 

gerektirmektedir.

· Ýlke 2- Harcanan paranýn karþýlýðýný almak. Baþarýlý olanlar da dahil, çoðu çevre 

politikalarý gereksiz yere pahalý olmaktadýr. Maliyet etkililiði yardýmýyla kýsýtlý 

kaynaklarla daha fazla iþ baþarýlabilir. Önemli çevre problemlerini düþük maliyetli 

yöntemlerle çözmek için çevre uzmanlarý ve ekonomistlerin birlikte çalýþmasýný gerekir.

· Ýlke 3- "Kazandýrýrken-kazan" fýrsatlarýndan yararlanmak. Çevrede bazý kazançlar 

maliyet ve ödün vermeyi gerektirirken, diðerleri verimliliði artýrmak ve yoksulluðu 

azaltmak için tasarlanmýþ politikalarýn yan ürünleri olarak elde edilebilir. Çevre 

problemlerini çözmeye ayrýlabilecek kaynaklarýn kýt olmasý halinde, ikinci tür politikalar 

öne geçmelidir. Doðal kaynaklarý kullanmada sübvansiyonlarý azaltma en belirgin 

"kazandýrýrken-kazan" politikasýdýr.

· Ýlke 4- Uygun olduðu yerde pazar araçlarýný kullanmak. Çevreye zararý azaltmak için 

pazara dayalý teþvikler prensipte ve çoðunlukla da uygulamada en iyisidir. Bunlar, yakýn 

zamana kadar standart olan geleneksel “emret ve kontrol et” modelleriyle tam bir tezat 

teþkil etmektedir.
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· Ýlke 5- Ýdari ve düzenleyici kapasiteyi idareli kullanmak. Bugün birçok ülke, sanayi 

ülkelerinin yüksek derecede zorlama aðýrlýklý yaklaþýmlarýný kabul edememekte ve daha az 

müdahaleci politikalar denemekte ve sivil toplum örgütlerinin bunlara uyulmaya 

katkýda yardýmcý olabileceðini kabul etmektedir. Bilinçlendirilmiþ kamuoyu da çevreyi kötü 

kullanan özel firma ve devlet kuruluþlarýný teþhir etme ve sorumlu tutmada güçlü bir rol 

oynayabilir. Bu gibi ifþa etme ve kamu eðitimi kampanyalarý çoðunlukla daha 

geleneksel düzenleyici yaklaþýmlardan çok daha güçlü bir etkiye sahiptir.

· Ýlke 6- Özel sektöre karþý deðil, onunla birlikte çalýþmak. Sýnýrlý düzenleme 

kapasitelerinin ve acil özel yatýrým ihtiyacýnýn farkýnda olarak, dünya özel sektöre karþý 

denetimin baskýn olduðu bir tutumdan diyalog ve müzakere edilen, gözlenebilir 

programlar gerektiren bir tutuma geçmektedir. Kendiliðinden uygulama ve baðýmsýz 

sertifikasyon programlarý (ISO 14000 gibi) da çok daha büyük bir rol oynamaktadýr.

· Ýlke 7- Yurttaþlarý iþin içine tam olarak sokmak (katýlýmcýlýk). Bir ülkenin çevre 

problemleri ile uðraþýlýrken, eðer yerel yurttaþlar iþin içinde yer alýrsa, baþarý þansý 

büyük ölçüde artmýþ olur (sosyal duyarlýlýk). Bu, kýrsal programlarla ilgili olarak yýllardan beri 

bilinmektedir ve artýk kentsel alanlarda da kirlilik ve atýk yönetimi çabalarýnda ayný 

derecede belirgin olmaktadýr. Bu þekilde iþe katýlmaya dört nedenden dolayý gerek 

vardýr: Birincisi, yerel yurttaþlarýn çoðunlukla eylem için öncelikleri tanýmlamada resmi 

görevlilerden daha iyi durumda bulunmalarýdýr. Ýkincisi, yerel topluluk üyelerinin 

çoðunlukla resmi kuruluþlarca bilinmeyen maliyet azaltýcý çözümler hakkýnda bilgi 

sahibi olmalarýdýr. Üçüncüsü, topluluklarýn harekete geçme ve çalýþmalarý yüklenmesi 

çoðunlukla bir çevre projesini sonuna kadar götürme þeklinde olmaktadýr. Bu özellikle, 

örneðin, toprak muhafaza ve aðaçlandýrma projeleri için doðrudur. Yurttaþlarýn 

çalýþmalara dahil edilme gereðinin dördüncü nedeni deðiþim için idari bölgeler 

oluþturmaða yardýmcý olabilmeleridir. Çoðu çevre reformlarýna ceza görmeden kirletme ve 

bozuluma uðratma hakkýndan yararlananlar tarafýndan karþý çýkýlacaktýr. Dolayýsýyla çevre 

reformunu sonuna kadar götürmek, deðiþim için bir denge unsuru olarak hareket 

edebilecek bir halk desteði gerektirmektedir.

· Ýlke 8- Ýþleyen ortaklýklara yatýrým yapmak. Çevre konularýný kollektif çalýþma ile 

çözme daha kolay olmaktadýr. Çoðu ülkeler artýk öncelik verme uygulamalarýnda 

hükümet dýþý uzmanlarý iþe sokmakta ve devlet, özel sektör ve halk kuruluþlarýndan 

oluþan üç taraflý iliþkiler giderek artan bir þekilde olaðan sayýlmaktadýr. Bu gibi 

ortaklýklarýn deðeri sadece masaya getirilen farklý perspektif ve becerilerden ortaya 

çýkmamakta, ayný zamanda bazý çevre konularý ile uðraþmak için birlikte hareket etme 

ihtiyacýndan da kaynaklanmaktadýr. Orman amenajmaný buna iyi bir örnektir.
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Sürdürülemez uygulamalardan sürdürülebilir hasat ve iþlemler ile ilgili bilgileri   

birleþtiren uygulamalara doðru hareket çoðunlukla devlet, özel kesim ve toplum  

aktörlerinin birlikte hareketini gerektirmektedir. Etkili ortaklýk ulusal sýnýrlarý aþan 

düzeyde de daha olaðan hale gelmektedir.

· Ýlke 9- Yönetimin teknolojiden daha önemli olduðunu unutmamak. Çevreye eski 

moda teknoloji güdümlü yaklaþým yerini iyi yönetime býrakmaktadýr. Ýyileþtirilmiþ yönetim 

uygulamalarý ekipmana yatýrým yapmaða daima bir tamamlayýcý olur ve 

bazen de onun yerini alýr. Ýyi yöneticiler çevrede küçük bir bedelle büyük iyileþtirmeler 

baþarabilirler. Tersine olarak, kötü yöneticiler yeni teknolojilerin yararlarýný heba edebilirler. Bu 

yüzden, yeni çevrecilik, iyi iþletmecilik ve yönetim iyileþtirmeleri ile kamu yatýrýmlarýnýn 

reformuna büyük önem vermektedir.

· Ýlke 10- Çevreyi baþlangýçtan itibaren iþin içine sokmak. Çevreyi koruma 

bakýmýndan alýnacak önlemler, tedaviden çok daha ucuz ve daha etkilidir. Çevresel politikada 

kaynaða yönelme makro-ekonomik, ticari ve mali politikalarýn tasarlanmasýnda da yer 

almaktadýr.

Yukarýda ana hatlarý verilen on prensip dünya üzerinde çevre politikalarý hazýrlamanýn 

yeni bir kuþaðýna yol göstermede yardýmcý olmaktadýr. Çevresel masraf ve faydalarý politika 

hazýrlamada çarpan olarak sokma çabasý ile karakterize edilen yeni çevrecilik, yerel halký çevre 

stratejilerinin merkezine oturtmakta, çevreye zararlarýn davranýþsal nedenlerini teþhis edip 

bunlarla uðraþmakta ve çevresel reformun politik boyutlarýný görmektedir. Çevre yönetimindeki 

bu devrim tamamlanmýþ deðildir. Daha doðrusu henüz baþlangýç halindedir. Toprak ve su 

kaynaklarýnýn korunmasý ve sürdürülebilir kullanýlmasýna etki eden ve halen uygulanmakta olan 

politikalardan bazýlarý aþaðýda özetlenmiþtir.

- Fiyat ve Pazar Politikalarý: Ülkemizde uygulanan ürün fiyat ve pazar politikalarýnýn 

esasýný destekleme fiyat ve alým politikalarý oluþturmaktadýr.  Bu kapsamdaki uygulamalar içte 

destekleyici, dýþta ise koruyucu niteliktedir.

- Girdi Fiyat Politikalarý: Tarýmsal üretimin artýrýlmasýnýn teþvik amacýna yönelik olarak 

tarýmsal girdilere yapýlan sübvansiyon uygulamalarýdýr.

- Tarýmsal Dýþ Ticaret Politikalarý: Tarým ürünleri dýþ ticareti, uzun yýllar iç pazar arz, 

talep ve fiyat yönünden dengelenmeye çalýþýlmýþtýr. Ocak 1996'dan itibaren de yeni 

ihracat rejimiyle yasa, kararname ve uluslararasý anlaþmalarla ihracatý yasaklanmýþ olan mallar 

dýþýnda, tüm mallarýn ihracatý serbest býrakýlmýþtýr.

- Kredi Politikalarý: Tarýmsal kalkýnmanýn teþvik ve desteklenmesi yönünde bu kesime 

tercihli ve ayrýcalýklý düþük faizli iþletme, yatýrým ve donaným kredileri verilmektedir.



- Yapýsal Politikalar: Türkiye'de bir tarým politikasý aracý olarak, üretim kontrol                                               

önlemlerinin kullanýlmasýna, 1983 yýlýndan itibaren fýndýk, 1986'da tütün, 1987'de çay 

olmak üzere, üç üründe ekim alaný sýnýrlamasý getirilerek, üretimleri kontrol edilmeye 

baþlanmýþtýr. Ancak, henüz bir üretim planlamasý ve bunun dayandýðý bir üretim 

politikasý yoktur. Rastgele yetiþtirilen ürünler çoðu kez politik gerekçelerle destek 

programlarýna alýnmaktadýr. Ancak, henüz bir üretim planlamasý ve bunun dayandýðý bir 

üretim politikasý yoktur. Rastgele yetiþtirilen ürünler çoðu kez politik gerekçelerle destek 

programlarýna alýnmaktadýr.

Yüksek verimli bitki çeþitlerinin ve hayvan ýrklarýnýn geliþtirilmesi ve ýslahý 

çalýþmalarý desteklenmekte ve tohum üretimi, seracýlýk, damýzlýk hayvan yetiþtiriciliði ile su 

ürünleri üretimi çeþitli þekillerde teþvik edilmektedir.

Bir diðer yapýsal politika ise, tarýmsal altyapý düzenlemeleridir. 1945 yýlýnda 4753 sayýlý 

Çiftçiyi Topraklandýrma Kanunu ile baþlayan düzenlemeler 1984 yýlýnda çýkarýlan 3083 sayýlý 

Tarým Reformu Kanunu çerçevesinde devam etmektedir. Ayrýca, sulama yatýrýmlarý, arazi ýslahý, 

köylere elektrik, yol ve su götürülmesi gibi, toprak ve su kaynaklarýnýn korunmasý ve 

kullanýlmasýný doðrudan veya dolaylý olarak etkileyen altyapý ve yapýsal hizmet çalýþmalarý da 

Devlet eliyle yapýlmaktadýr.

- Genel Hizmet Politikalarý: tarýmsal araþtýrma, eðitim ve yayým hizmetleri Devlet eliyle 

veya desteði ile yürütülmekte ve üniversiteler bu çalýþmalarda önemli rol üstlenmektedir. Bitki ve 

hayvan hastalýklarýndan korunma ve mücadele ile gübre, yem ve gýda kontrolü ve denetimi 

Devletin belirlediði politikalar doðrultusunda yapýlmakta veya uygulanmaktadýr.

- Planlama Politikalarý: Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) öncülüðünde ülke kalkýnma 

planlarý 5 yýlda bir yenilenmektedir. Tüm sektöryel düzeylerde saðlanan geliþmelerin ve 

alýnmasý gereken önlemlerin yeraldýðý bu planlar, kamu kurum ve kuruluþlarý için 

emredici niteliktedir. Ülke kaynaklarýnýn sürdürülebilir, verimli ve rasyonel kullanýlmasý için 

gerekli görülen politika, strateji ve hedefler bu planlarda vurgulanmaktadýr. Bu 

planlara ilaveten bazý sektörel master planlarýn (Ulaþtýrma, Ormancýlýk gibi), bölgesel 

planlar yanýnda çevre düzeni planlarý ile havza planlarý da kaynaklarýn kullanýmýný 

düzenleyen önemli mekanizmalardýr.

88



POLÝTÝK VE YASAL DÜZENLEMELER

Eylemin Adý

Çölleþme Ýle Mücadelenin Ülke 
Kalkýnma Planlarý Ýçerisinde 
Yer almasý

Kýrsal Kalkýnma Politikalarýnýn 
Geliþtirilmesi ve 
Yaygýnlaþtýrýlmasý

Sürdürülebilir Doðal, Kaynak 
Yönetimini Saðlayacak 
Politikalar Geliþtirilmesi 

Yapýlmýþ Çalýþmalar

8 inci 5 yýllýk 
Kalkýnma Planýnda 
ÇM Ulusal Eylem 
Planýnýn 
hazýrlanacaðý ifadesi 
yer almýþtýr.

Çevre koruma, 
Tarým, Ormancýlýk 
ve Mera 
Konularýnda Avrupa 
Birliði Normlarýna 
Uyum çalýþmalarý 
yapýlmaktadýr.

Muhtelif kýrsal 
kalkýnma projeleri 
uygulanmýþ ve 
devam etmekte olan 
çalýþmalar.

Gübre ve ilaç
 kullanýmý ile ilgili
 çeþitli araþtýrmalar
 yapýlmýþtýr.

Yapýlacak Çalýþmalar

1.ÇM Ulusal Eylem Programýnýn hazýrlanmasý ve bunun Kalkýnma Programlarýnda yer almasýnýn      
   saðlanmasý.
2.Uygulayýcý Kuruluþlarýn yýllýk programlarýnda ÇM çalýþmalarýna yer vermesi ve
   uygulamalarýnýn  takibi.

1.Avrupa Birliði müktesebatýnýn izlenmesi.
2.Kurumlarýn bu müktesebata göre iç düzenlemelerini yapmasý.

1.Bölgesel ve havza bazýnda planlama politikalarýnýn geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý.
2.Kýrsal Kalkýnma plan ve projelerinin hazýrlanmasýnda, STK'nýn, yöre halkýnýn ve diðer ilgili
   tüm taraflarýn katýlýmýný saðlayýcý düzenlemenin yapýlmasý.
3.Yeterli kamu kaynaðýnýn ayrýlmasý,  kaynak yaratýcý dinamiklerin geliþtirilmesi ve kýrsal
   kalkýnma amaçlý fonlarýn oluþturulmasý.
4.Kýrsal kesime hizmet götüren kurumlar arasýnda etkin bir koordinasyonun saðlanmasý.
5. Avrupa Birliði kýrsal kalkýnma düzenleme ve uygulamalarýna uyum saðlanmasý.

1.Toprak kaynaklarýnýn korunmasýný saðlayacak tarýmsal destekleme politikalarýnýn
   geliþtirilmesi.
2.Gübre, ilaç ve hormon kullanýmýnýn çevreye olumsuz etkilerini en aza indirecek, izlenecek ve
   denetimini saðlayacak ulusal politikalarýn oluþturulmasý.
3.Orman içi ve çevresi köylerde, doðal kaynaklarýn bozulumunu önleyici ve yöre halkýnýn
   kalkýnmasýný destekleyici politikalarýn sürdürülmesi ve geliþtirilmesi.
4. Tarýmsal mücadelede doðal bitki türlerinin (biyolojik çeþitlilik) zarar görmesini  engelleyecek
   tekniklerin geliþtirilmesi.

 

Çölleþme ile Mücadele Ulusal Eylem Programýnda; öngörülen düzenlemeler, yapýlan çalýþmalar ve
ilgili kurumlarca öngörülen sürelerde yapýlacak çalýþmalar

Uygulayýcý
Kuruluþ

DPT, UKB,  
TKB, ÇOB, 
BÝB,ETKB,
STK

ABGS, 
DPT, BÝB,
Ýlgili 
Kuruluþlar

DPT, TKB, 
ÇOB, BÝB, 
STK, 
IBGM, YY

DPT, TKB, 
ÇOB, Çiftçi 
Birlikleri 
Gübre 
Sanayicileri
BÝB, STB, 
ETKB, SB

5.Arazi  kullaným planlamasý yapýlarak; tarým, mera ve orman arazileri ile turizm alanlarý, sanayi
   bölgeleri, yerleþim alanlarý ve doðal yaþam alanlarýnýn tespit edilerek dönüþümleri saðlanmasý
   ve korunmasý amacýyla mevzuatta ve imar planlarýnda gerekli düzenlemelerin yapýlmasý.
6 Sanayi Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliþtirme
   Bölgeleri ve Serbest Bölgeler dýþýnda sanayi yerleþimine izin vermeyi önleyecek gerekli yasal
   düzenlemelerin getirilmesi.

Çevre Koruma, Tarým, 
Ormancýlýk ve Mera 
Konularýnda Avrupa Birliði 
Normlarýna Uyumun 
Saðlanmasý

  Eylem
No

1

2

3

4

Süresi

Sürekli

5 + yýl

Sürekli

3-5 yýl

89



  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

5

6

7

8

9

10

Sulak Alanlar, Daðlar, Yaylalar 
ve Kýyýlarýn Korunmasý ve 
Kullanýmý ile Ýlgili Politikalarýn 
Geliþtirilmesi

Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi 
ve Eylem Planý” ile “Türkiye 
Genetik Çeþitliliðinin Yerinde 
(In-situ) Korunmasý Ulusal 
Planýnda Belirtilen Politika, 
Önlem ve Stratejilerin 
Gerçekleþtirilmesi

Deniz ve Göl Ekosistemlerinin 
Yönetimine Ýliþkin Politikalarýn 
Geliþtirilmesi

Çevre Kirliliðine Neden Olan 
Katý Atýk Yönetimi Ýle Ýlgili 
Politikalarýn Oluþturulmasý

Çölleþme Ýle Mücadeleyi 
Koordine Etmek Ýçin 
Oluþturulan Ulusal 
Koordinasyon Biriminin 
Etkinliðinin Saðlanmasý

Tarýmsal Kooperatiflerin, 
Birliklerin vb. Üretici Örgütlerin 
Yaygýnlaþtýrýlmasý ve 
Desteklenmesi.

Ülkemizin önemli 
ekosistemleri ve özel 
alanlar (MP, sulak 
alanlar, özel koruma 
bölgeleri vb.) özel 
yasalarla koruma 
altýna alýnmýþtýr.

Türkiye Ulusal Çevre 
Stratejisi, Eylem 
Planý ve Türkiye 
Genetik Çeþitliliðinin 
Yerinde (In-situ) 
Korunmasý Ulusal 
Planý hazýrlanmýþtýr. 

“Çevre Kanunu” 
yapýlan 
deðiþikliklerle 
TBMM'ye sunuldu.

UKB taslak 
yönetmenliði 
hazýrlandý.

1.Özel öneme sahip alanlarýn korunmasýna iliþkin yasa düzenlemelerinin geliþtirilmesi.
2. Mevcut ve yapýlacak yasal düzenlemelerin etkin bir þekilde uygulanmasý, izlenmesi ve
   denetlenmesi.

1. Planlar ile ilgili programlarýn en kýsa sürede yapýlýp uygulamaya konmasý.

1. Kýyý Kanunu çerçevesinde kýyýda zorunlu yapýlar dýþýnda yapýlaþmanýn kesinlikle önlenmesi,
   atýk sularýn arýtýlmadan denize deþarjýn önlenmesi, katý atýklarýn denize boþaltýlmasýnýn kesinlikle 
   önlenmesi.
2 .Ekosistemlere zarar vermemesine yönelik yapýlaþma politikalarý geliþtirilmesini saðlamak için
   imar planlarýnda bu yönde düzenlemelerin yapýlmasý.
3 Deniz ve göl ekosistemlerinin eko turizmi teþvik edecek ve sürdürülebilir þekilde yönetilmesi.

1. Atýk minimizasyonu, geri kazanýmý ve yeniden kullanýmýna önem verilmesi.
2. Ulusal ve bölgesel düzlemde “Atýk Borsasý”nýn oluþturulmasý.
3. Büyükþehir belediyelerinin sýnýrlarý içinde özel bütçeli “ Atýk Yönetimi Birimleri” nin
    kurulmasý.
4. Atýk üretimlerinin düzenli yok etme ve geri kazaným sistemlerini kurmalarýnýn desteklenmesi.

1. BMÇMS'nin uygulanmasýný saðlamak için oluþturulan Ulusal Koordinasyon Biriminin çalýþma
   esas ve usullerine ait yönetmeliðin çýkartýlmasý.

1.Tarým Borsalarý'nýn geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý.
  2.Söz konusu örgütlerin tarýmsal üretimin pazarlanmasý ve tarým politikalarýnýn belirlenmesinde 
    etkinliðini artýracak düzenlemelerin yapýlmasý.                                                                    

TBMM, 
ÇOB, DM, 
BÝB

DPT, TKB, 
ÇOB, BÝB

DPT, TKB, 
ÇOB, 
KTB,YY, 
ÝB, ÖK, 
TZOB, , 
DM, BÝB

TOBB
YY, ÇOB, 
ÝBGM

ÇOB, TKB, 
DB, ETKB, 
STK, BÝB, 
TOBB

TKB, Ýlgili 
Kuruluþlar 
STB

1-3 yýl

5 yýl

3-5 yýl

1-3 yýl

1 yýl

3-5 yýl

90



Uygulayýcý
Kuruluþ

  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Süresi

11

12

13

14

15

Tarýmda Ýleri Teknoloji 
Kullanýmýnýn Çevre Sorunlarýna 
Neden Olmamasý Ýçin Gerekli 
Düzenlemelerin Yapýlmasý

Tarýmsal Altyapý Hizmetlerinin 
Geliþtirilmesinde Hizmetten 
Yararlanacak Olanlarýn 
Katýlýmýnýn Saðlanmasý 

Kýrsal Sanayini Destekleyici 
Politikalarýn Oluþturulmasý ve 
Tarýma Dayalý Sanayinin 
Geliþtirilmesi. 

Arazi Kullanýmý ve Toprak 
Koruma Kanunu'nun Çýkarýlmasý

Orman Alanlarýnýn Azalmasýna 
Neden Olan Yasal 
Düzenlemelerin kaldýrýlarak 
bunlarýn yerine ormanlarýn 
sürdürülebilirliðini saðlayacak 
yeni yasal düzenlemelerin 
getirilmesi

1.Yasa tasarýsý
   hazýrlanmýþtýr.
2.Toprak kirliliði
   kontrol
   yönetmeliði
   çýkarýlmýþtýr.

6831 Sayýlý Orman 
Kanununda 
deðiþiklikler 
yapýlmaktadýr.

1. Farklý ekolojik özelliklere sahip bölgelerin koþullarýna uygun çevre dostu teknolojilerin 
geliþtirilmesini saðlayacak önlemlerin alýnmasý.

2. Geliþtirilen teknolojinin üreticilere aktarýlmasýný saðlayacak etkin bir yayým sisteminin
    kurulmasý.                  

1. Yapýlan tarýmsal altyapý hizmetlerinin yararlananlar tarafýndan bakým ve iþletilmesi için yasal 
düzenleme yapýlmasý. 

2. Hizmetten yararlananlarýn hizmet bedelinin belirli bir kýsmýna katýlýmýný saðlayacak yasa
    çýkartýlmasý.

1. Kýrsal alanlardaki yatýrýmlarýn desteklenmesi.
2. Tarým- Sanayi entegrasyonunun saðlanmasý.
3. Etkili ve düþük  maliyetli tarýmsal girdi ve çýktý pazarlarý kurulmasý ve baþka ülkelerle bu
   konulardaki iþbirliðinin oluþturulmasý ve arttýrýlmasý.
4. Tarým ürünlerinin yurt içinde iþlenmesinin saðlanmasý.
5. Her iki sektörün de girdi gereksinimlerinin olduðunca yurt içinden saðlanmasý için planlama  
    yapýlmasý.
6. Kýrsal kesimde orta ve küçük ölçekli sanayinin geliþmesinin teþvik edilmesi.
7. Fiyat politikalarýnýn üretim planlanmasýna dayalý olarak temel ürünler (hububat, þeker pancarý,
    süt vb.) ile gen kaynaklarýnýn korunacaðý (tiftik vb.) veya bölgesel ve monokültürel ürünler (çay
    vb.) için belirlenmesi, ihracat potansiyeli olan ürünlerin bu politikaya dahil edilmesi.
8. Ekonomik teþvikler yardýmýyla yeni ürün ve yeni üretim yöntemlerinin ikame edilmesi. 

1. I., II. ve III.  sýnýf mutlak tarým ile sulu tarým alanlarýnda her türlü yapýlaþmanýn yasaklanmasý  
   ve korunmasý ile ilgili yasal düzenlemelerin yapýlmasý.
2.4070 sayýlý "Hazineye Ait Arazilerin Satýþý Hakkýndaki Kanun"un 11.Maddesine V., VI. ve VII. 
   sýnýf arazilerin toprak iþlemeli tarýmda  kullanýlmamasý için gerekli düzenlemelerin yapýlmasý.
3.Bu hükmün kademeli olarak uygulamaya geçirilmesi. 
4.Uygulama için çiftçilere destek saðlanmasý.

1.Orman Kanununun 2/B maddesi uygulamalarýnýn durdurulmasý için yasa deðiþikliði yapýlmasý.
2.Aðaçlandýrma Yönetmeliðindeki özel aðaçlandýrma teþviklerinin pratik olarak uygulanabilirliðini 
   saðlayacak düzenlemeler yapýlmasý.
3.Orman alanlarýndaki mülkiyet anlaþmazlýklarýnýn orman köylülerinin talep ve katýlýmlarýný da 
   kapsayacak þekilde çözümlenmesi.
4. Hava kirliliðinin orman aðaçlarý üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacýyla 1986 yýlýnda 
    uygulamaya konulan 'Hava Kalitesinin Korunmasý'na iliþkin yönetmelikteki deðerlerin
    vejetasyonun korunmasýný saðlamaya yönelik deðerlere indirilmesi için gerekli çalýþmalarýn 
   yapýlmasý. 

TKB, ÇOB, 
ÜNÝ.

TKB, YY, 
TBMM

DPT, TKB, 
STB, 
Bankalar, 
STB, HM

TKB, YY, 
TBMM, 
BÝB, STB, 
ETKB, 
ÇOB,
STK

ÇOB, TKB,  
TBMM

3-5 yýl

1-3 yýl

1-3 yýl

1-3 yýl

1-3 yýl

91
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  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

1.Yer üstü su kaynaklarýnýn tahsisi, sektörel ve sektörler arasý kullanýmýnýn planlanmasý.
2.167 sayýlý yer altý su yasasýnýn günün ihtiyaçlarýna cevap verecek þekilde yeniden düzenlenmesi.
3.Kiþi baþýna düþen içme-kullanma suyu miktarlarý, turizm ve sanayideki geliþmelerde dikkate 

alýnarak uzun vadeli planlama çerçevesinde incelemelerin yapýlmasý.
4.Ýçme kullanma suyunun sektörler arasý daðýlýmýnýn yapýlmasý.
5. Su haklarý ve yasalarýnda reform yapýlmasý ve sektörler arasýnda su tahsisi için süreçlerin
    yileþtirilmesi.i

ETKB, 
KTB, TKB, 
YY, ÇOB

16 Tarým Arazilerinin Bütünlüðünü 
Koruyacak ve Parçalanmasýný 
Önleyecek Yasal Tedbirler

Tarým 
iþletmelerinin 
yeterli tarýmsal 
varlýða sahip olup 
olmadýðýnýn 
tespitine dair 
yönetmelik 
uygulamada. 

1. Miras hukukunun optimum iþletme büyüklüklerini korumaya yönelik düzenlemelerinin 
saðlanmasý.

2. Çok büyük ve çok küçük iþletmelerin; vergilendirme, baðýþýklýk, altyapý saðlama, kredileme ve 
benzeri özendirici veya  caydýrýcý yöntemlerle optimuma yönlendirilmesi.

3. Tarým arazilerinin sýnýrsýz parçalanmasýný önleyici tedbirlerin alýnmasýný saðlayacak þekilde 
    Medeni Kanundaki miras hukuku ile ilgili hükümlerin deðiþtirilmesi.

AB,DPT, 
TKB,ÜNÝ, 
MB, 
TBMM

3-5 yýl

17 Arazi Toplulaþtýrma Yasasýnýn 
Çýkarýlmasý

Toplulaþtýrma 
projesi uygulanan 
alanlarda arazi 
kullaným 
planlamasý 
yapýlmaktadýr

1. Toplulaþtýrma proje alanlarýnda arazi kullaným planlamasý yapýlacak iskan ve sanayi alanlarýnýn 
belirlenip, sosyal, kültürel ve fiziki tesisler için gerekli arsa ve arazilerin ayrýlmasý.

2. Uygulama bölgelerinde toplulaþtýrma proje alanlarýnda Arazi Kullaným Planlamalarýnýn 
yapýlmasý.

3. Arazi toplulaþtýrma çalýþmalarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve bu amaç için özel sektörün katkýsýný 
saðlayacak düzenlemelerin yapýlmasý.

4. Arazi düzenleme ve daðýtým mevzuatýnda teknik esaslarýn tekrar gözden geçirilmesi ve ülkemize 
   uyan parametrik arazi deðerlendirme sistemlerinin uygulamaya konulmasý.

TKB, BÝB 1 yýl

18

19

Tarýmsal Üretici Birlikleri 
Kanununa Göre Tarým 

reticilerinin rgütlenmesi çin 
Teknik Desteðin Saðlanmasý
Ü Ö Ý

Tarýmsal üretici 
birlikleri kanunu 
uygulamadadýr.

1.Tarým üreticilerinin ürün veya ürün grubu bazýnda her ilçede örgütlenmenin saðlanmasý,
2. Ayný ürün veya ürün gruplarý için ulusal düzeylerde Merkez Birliklerinin etkinliðinin saðlanmasý 
   ve Birlik ile Merkez Birliklerinin teknik programlarla desteklenmesi.

TKB, STB 3+ yýl

20

Doðal Kaynaklarýn Korunmasý 
ve Ýdaresi ile Ýlgili Yasa, Tüzük  
ve Yönetmeliklerin 
Güncelleþtirilmesi. 

Su Yasasýnýn Çýkartýlmasý 

Doðal kaynaklarýn 
korunmasý ve 
idaresi ile ilgili bir 
takým yasa, 
yönetmelik ve 
tüzükler 
çýkarýlmýþtýr.

167 Sayýlý yer altý 
suyu yasasý vardýr.

1. Doðal kaynaklarýn korunmasý ve idaresi ile ilgili yasa,  yönetmelik ve tüzüklerin  
güncelleþtirilmesinin saðlanmasý.

2. Doðal kaynak verilerinin oluþturulmasý ve bilgiye eriþim için ihtiyaç duyulan hukuki      
   düzenlemelerin yapýlmasý

TBMM, 
ÇOB, TKB, 
ETKB

1-3 yýl

3-5 yýl



  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

21

22

23

24

25

Maden Yasasý'nda Tüm Maden 
Ýþletmelerinin Ýþletme 
Sonrasýnda Arazi Ýyileþtirme 
Programlarý Hazýrlama ve 
Uygulamalarýný Saðlayacak 
Düzenlemeler Yapýlmasý 

DSÝ, TKB ve ÇOB'nýn Kuruluþ 
Yasalarýnýn Havza Temelinde 
Ortak Çalýþmalar Yapmasýna 
Uygun Düzenlemelerin 
Saðlanmasý. 

Sera Gazý Salýnýmlarýný Azaltma 
Amaçlý Etkin Bir Planlamanýn 
Oluþturulmasý

Çevre Kirliliði Konusunda 
Bilinçlendirme, Caydýrýcý 
Tedbirler Alýnmasý ve 
Yaygýnlaþtýrýlmasý

Çevreye Uygun 
Önlemleri/Uygulamalarý Yapan 
Özel Sektör ve Çiftçilerin Devlet 
Tarafýndan Desteklenmesi

Ýklim Deðiþikliði 
Çerçeve 
Sözleþmesine 
ülkemizin taraf 
olmasý TBMM'de 
onaylandý.

1.ÇED raporlarý 
düzenlenmektedir,
2.Maden yasasý 
yeniden 
düzenlenerek 
yürürlüðe girdi.
3.Hafriyat topraðý, 
inþaat ve yýkýntý 
atýklarýnýn 
kontrolü 
yönetmeliði 
mevcut.

1. Madencilik ve taþ ocaklarý etkenlikleri sonucu tahrip olmuþ arazilerin bozulumun önlenmesi ve 
   tarýmsal üretime yeniden kazandýrýlmasýnýn saðlanmasý, iþletme sonrasý sahanýn düzenlenmesine 
   yönelik teminat alýnmasý, yasal düzenlemelerle kanunun netleþtirilmesi , yasal yaptýrýmýn 
   Artýrýlmasý.

1.Tarým sektörü ile ilgili konularý bir bütünlük içerisinde ele alan "Çerçeve Tarým Kanunu" 
çýkarýlmasý

2.TKB, ÇOB ve DSÝ gibi kurumlarýn, kuruluþ yasalarýnda bu tür ortak çalýþmalara yer verilmesi, 
görev ve sorumluluklarýn gözden geçirilerek görev çakýþmalarýnýn önlenmesi.

1.Etkili sektörlerin tanýmlanmasý.
2.Ýlgili kurum ve kuruluþlar arasýnda koordinasyon saðlanmasý.
3 Saptanan politikalarýn ve alýnan önlemlerin uygulanmasý için stratejilerin oluþturulmasý.
4.Küresel ýsýnmayla (sera etkisi) ilgili konularýn ilk öðretimden baþlayarak ulusal eðitim ve 

öðretim programlarýna alýnmasý.
5.Ülke ve bölge ölçeðinde iklim deðiþikliklerinin izlenmesi   iklim deðiþikliðinin ve 
   deðiþkenlerinin saptanmasý  modellere dayalý iklim öngörüleri, iklim deðiþikliðinin etki 
   deðerlendirmesi, oluþabilecek zararlarýn saptanmasý, uyum çalýþmalarý ve politika çözümlenmesi 
   gibi konularda çalýþmalarýn yoðunlaþmasý.

,
,

1. Konu ile ilgili yönetmelik ve uygulama talimatlarý hazýrlanmasý ve uygulanmasý.
2. Çevre suçlarýna karþý caydýrýcýlýðý saðlayacak önlemler alýnmasý.
3. Kirletici kaynaklardan toprak iyileþtirme paylarýnýn alýnmasý.
4. Çevreyi kirletecek etkilerde bulunan kuruluþlarda, çevre uzmanlarýnýn bulundurulmasý.
5. Toprak Kirliliði Kontrol Yönetmeliðinin uygulanmasýnýn izlenmesi.
6. Avrupa Birliði Normlarýnýn izlenmesi ve uyum saðlayýcý önlemler alýnmasý.

1.Çevre dostu uygulamalarý bulunan çiftçilerin belirlenip ödüllendirilmesi ve kamuoyuna
   açýklanmasý.
2. Çevre kirliliðini önleyici (özellikle alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarýnda) tüm 
    yatýrýmlarin teþvik edilmesi ve desteklenmesi. 

MTA, 
TBMM, 
ÇOB, TKB,
ETKB

TKB, ÇOB,
ETKB

TKB, ÇOB, 
ETKB, 
KTB, 
MEB,DPT

KTB, ÇOB, 
ÝB

HM
KTB, ÇOB, 
ETKB

1-3 yýl

1-3 yýl

Sürekli

1-3 yýl

3-5 yýl
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  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

26

27

28

Çevresel Konularla Ýlgili Sivil 
Toplum Kuruluþlarý 
Çalýþmalarýnýn Kolaylaþtýrýlmasý

Çevresel Etki Deðerlendirme 
(ÇED) Raporlarýnýn Ýlgili 
Yönetmelik Esaslarýna Göre, 
Gerekli Titizlikle Hazýrlanmasý, 
Denetlenmesi ve Uygulanmasý 

Arazi Yetenek (Kabiliyet) 
Sýnýflarý Ýle Ýlgili Belirlemelerin 
Türkiye Koþullarýna Göre 
Güncelleþtirilmesi.

Pek çok yerde 
yerel Gündem 21 
örgütlenmesi 
tamamlanmýþ 
çevresel konularda 
halkýn 
bilinçlendirilmesi 
için çalýþmalar 
yapýlmaktadýr.

1.ÇED 
uygulamalarý 
yaygýn olarak 
sürdürülmektedir,
2.ÇED 
uygulamalarýndaki 
gecikmelerin 
azaltýlmasý için 
ilgili mevzuatta 
yeni düzenlemeler 
yapýlmýþtýr.

1.Türkiye 
genelinde ön etüt 
düzeyinde ABD-
SCS yetenek 
sýnýflarý 
kullanýlarak arazi 
sýnýflamasý 
yapýlmýþ ve 
bunlarýn haritalarý 
yayýmlanmýþtýr
2. Meralarýn Arazi 
Kullaným 
Kabiliyeti sýnýflarý 
ön etüt düzeyinde 
belirlenmiþtir.

1.Meslek örgütleri ile gönüllü kuruluþlarýn toprak koruma ve arazi iyileþtirme amaçlý
    etkinliklerinin desteklenmesi.
2. Çevre bilgilerinin halka ulaþmasý saðlanmasý, çevreye karþý suç kavramý oluþturulup
    geliþtirilmesi, ekolojik polisin devreye girmesi ve gönüllü çevre müfettiþliði kavramý ve oto
    kontrol sisteminin geliþtirilmesi.
3. Araþtýrmalar için kamu fonlarýnýn kullanýlmasý hakkýnda karar verilirken, teklif edilen 
    araþtýrmalarýn çevresel maliyetleri ve yararlarýnýn dikkate alýnmasý. 

1. ÇED raporu hazýrlama konusunda rol ve görev almak üzere özel sektöre ait profesyonel 
danýþmanlýk þirketleri kurulmasýnýn özendirilmesi.

2.Tarýmsal uygulamalarýn da ÇED kapsamýnda deðerlendirilmesi.
3. Olumlu çevresel sonuçlar veren geleneksel tarým sistemlerinin uygulandýðý tarým alanlarýn 
    belirlenmesi ve bu tarým sistemlerinin sürdürülmesine destek verilmesi.
4. ÇED raporlarýnýn hazýrlanmasý ve deðerlendirilmesi sürecinde  yerel halkýn, yerel idarelerin ve 
    STK'nýn katýlýmýný teþvik edici önlemler alýnmasý.

1. ABD-SCS sýnýflamasý Türkiye koþullarýna göre daha iyi adapte edilmeli veya   Türkiye'ye özgü 
bir sýnýflama sistemi oluþturulmalýdýr.

2. Ayrýntýlý toprak etütleri ile yetenek sýnýflamasýnýn güncelleþtirilmesi ve Arazi Kullaným Yetenek 
Birimlerinin oluþturulmasý.

3. Sürüme elveriþli olmayan VI. ve VII. sýnýftan 6,3 milyon hektara yakýn arazinin, yeniden etüd 
edilerek tarým yapýlamaz duruma gelenlerin belirlenmesi, bu alanlarýn mera veya orman 
kullanýmýna býrakýlmasýnýn saðlanmasý. 

4. Bu arazilerin çoðunun mera veya orman kullanýmýna býrakýlmasýnýn saðlanmasý için gerekli 
düzenlemelerin yapýlmasý.

5. Toprak etütleri yardýmýyla gerçek mera alanlarýnýn belirlenmesi.
6. Mera arazilerinin kabiliyet sýnýflarýna uygun olarak kullanýlmasýnýn saðlanmasý.
7.Ýþlemeli tarýma uygun I-IV. Arazi Kullaným Yetenek Sýnýfýnda bulunan yaklaþýk 4,8 milyon
    hektar arazinin yeniden gözden geçirilerek tarým topraðý olarak kullanýlmasýnýn saðlanmasý.

ÇOB, TKB, 
STK, EGM, 
YY

ÇOB, 
TKB, STK, 
Ýlgili 
Kuruluþlar

ÇOB TKB, 

Sürekli

Sürekli

1-3 yýl

  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

DOÐAL KAYNAK YÖNETÝMÝ
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  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

29

30

Ülkemizdeki Çölleþmenin 
Durumunun Ortaya Konulmasý, 
Hassas Alanlarýn Belirlenmesi ve 
Ýzlenmesi 

Kuraklýða Dayanýklý Kültür, Mera 
ve Orman Bitki Türlerinin 
Belirlenmesi ve Adaptasyonu

1.Yaðýþ ve sýcaklýk 
deðerleri 
kullanýlarak 
Türkiye'de kurak, 
yarý-kurak, yarý-
nemli ve nemli 
alanlar 
belirlenmiþtir.
2.Toprak 
etütlerinde çeþitli 
nedenlerle 
(erozyon, drenaj, 
tuzluluk, yanlýþ 
arazi kullanýmý, 
vb) bozuluma 
uðramýþ araziler 
belirlenmiþtir.
3.Yaðýþlarýn erosiv 
potansiyellerini 
gösteren 
“isoerodent 
haritalarý” 
oluþturulmuþtur,
4.Türkiye 
topraklarýnýn 
erodibiliteleri 
Büyük Toprak 
Grubu itibariyle 
haritalanmýþtýr.
5. Üç adet yaðýþ 
havzasýnýn 
erozyon 
haritalamasý 
yapýlmýþtýr.
6.Pilot alanlarda  
projeler devam 
etmektedir.

1.Çölleþme durumunun saptanmasý Türkiye'de var olan veriler dikkate alýnarak uygun
    göstergelerin belirlenmesi
2.Deðiþik göstergelere göre çölleþme durumunun ortaya konulmasý.
3.Hassas alanlar belirlenerek, çölleþme ile mücadelede gerekli araþtýrma ve yatýrým çalýþmalarýna
    bu bölgelerden baþlanýlmasý.
4.Çölleþmenin izlenmesi için gerekli sistemlerin oluþturulmasý ve asgari ölçüm þebekesinin
    oluþturulmasý.
5. Arazi bozulumundan en fazla etkilenmiþ alanlarýn belirlenmesi ve iyileþtirilmeleri için gerekli
    önlemlerin alýnmasý.
6. Ýzleme ve Deðerlendirme sistemlerinin oluþturulmasý.
7. Toprak sanayinde kullanýlan verimli topraklarýn korunmasý, bu sanayinin seçenekli alanlara
    yönlendirilmesi.

 

1.Kuraklýða dayanýklý bitki türleri ile ilgili adaptasyon araþtýrmalarýnýn yapýlmasý.
2.Bu konularda bölge ve komþu ülkelerle iþbirliði ve ortak çalýþmalarýn yapýlmasý.

ÇOB, TKB, 
STB, YY,
ETKB 

ÇOB, TKB

1-3 yýl

Sürekli
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Türkiye Topraklarýnýn En 
Geliþmiþ Yöntemler ve En Son 
Teknikler Kullanýlarak Etüt 
Edilmesi, Ülkenin Toprak ve 
Arazi Varlýðýnýn Belirlenmesi, 
Arazinin Tüm Özellik ve 
Yeteneklerinin Tanýmlanmasý, 
Uluslararasý Standartlara (FAO/ 
USDA) Uygunluk Saðlayacak 
Þekilde Sýnýflandýrýlmasý, 
Envanterlerinin Yapýlarak  Veri 
Tabanýnýn Oluþturulmasý, Toprak 
ve Yorumlama Haritalarýnýn 
Hazýrlanmasý

1.TTH ve TOVEP
Etütlerine dayalý
yorumlama
haritalarý
yapýlmýþtýr 
2. Planlama
aþamasýnda amaca
göre   ayrý ayrý
toprak etütleri
yapýlmaktadýr.
3. Bazý özel
projelerin
uygulanmasý için
zorunlu olarak
istenen özel nitelikli
toprak etütleri
yapýlmaktadýr.
4.1938 Amerikan 
sistemine göre 
oluþturulmuþ olan  
eski toprak 
haritalarý 
sayýsallaþtýrýlarak  
Türkiye Toprak veri 
tabaný (1/25000) 
oluþturulmuþtur.
5. Veri tabaný 
kullanýmý ve 
bilgilerin daðýtýmý 
için usul ve esaslar 
belirlenmiþtir. 

Saðlýklý Bir Planlama Ýçin 
Gerekli Olan Arazi ve Su Varlýðý 
Envanterlerinin Çýkarýlmasý ve 
Buna Dayalý Ulusal Bir Veri 
Bankasý Oluþturulmasý

1.Büyük ve küçük 
sulama projeleri 
için arazi varlýðý ve 
su envanterleri 
yapýlmaktadýr.
2.Havza ve il 
bazýnda arazi 
varlýðý ve su   
envanterleri 
yapýlmýþtýr.

1.Ayrýntýlý (Temel) toprak etütlerinin FAO/ USDA' ya  göre yapýlmasý ve sayýsallaþtýrýlarak, toprak
    veri tabaný oluþturulmasý.
2.Toprak etütlerine yardýmcý olmak üzere toprak laboratuarlarýnýn en son tekniklerle donatýlmasý
    ve gerekirse yenilerinin kurulmasý.
3.Diðer sivil veya kamu kurum ve kuruluþlarýn elinde bulunan toprak ve arazi varlýðý ile ilgili bilgi
    ve veriler bir protokolle saðlanmasý ve bu bilgi ve veriler standartlara uygun hale getirilerek veri
    tabanýna aktarýlmasý.
4.Yapýlacak olan uluslararasý standarda uygun toprak haritalarýndan yararlanarak ülkesel ve
    bölgesel planlara uyum saðlayacak þekilde sürdürülebilir kalkýnma ilkesi doðrultusunda topraðýn
    niteliði ve arazinin yeteneðini gözeterek arazinin en uygun kullaným biçiminin belirlenmesi.
5.Yapýlan erozyon haritalama çalýþmalarýnda Avrupa Birliði'ne üye ülkelerle metodolojide
    birliktelik saðlanmasý.
6.Arazi Kullaným Planlarý ile toprak yönetim projelerinin tüm arazilerde yapýlmasýnýn saðlanmasý.

1.Ülke genelinde veri bankasý oluþturacak düzeyde arazi ve su envanterleri yapýlmasý.
2.Toprak, topografya ve yörenin diðer ekolojik özellikleri ile ekonomik ve toplumsal yapýsý,
    arazinin bitkisel üretim kapasitesi ve sürdürülebilirlik ilkesi dikkate alýnarak tarým arazilerinin
    belirlenmesi.
3.Özel ekolojik þartlara sahip yeterli toprak derinliði olan yoðun amenajman önlemleriyle tarýma
    açýlmýþ ve açýlmasý uygun olan arazilerin özel ürünler  (çay, fýndýk, zeytin, haþhaþ vb) için
    belirlenmesi.

TKB ÜNÝ.
BÝB
STB
ÇOB
ETKB
STK

DÝE
ETKB, TKB

3+ yýl

3-5 yýl

31

32
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  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

Ülkesel Düzeyde Toprak 
Koruma ve Arazi Ýyileþtirme 
Eylem Planlarýnýn Yapýlmasý

Toprak Verimliliðini Düþürücü 
Uygulamalarýn  Önlenmesi

Yöresel düzeyde 
ayrý ayrý 
düzenleme ve 
uygulamalar 
yapýlmaktadýr.

Girdi kullanýmý, 
üretimde 
verimlilik ve 
çeþitlilik üzerine 
araþtýrmalar 
yapýlmaktadýr.

1. Topraklarýn kimyasal, fiziksel ve biyolojik olarak bozulmasýný önlemek amacýyla  fiziksel,
    kültürel ve diðer iyileþtirme önlemlerini içeren toprak koruma planlarý hazýrlanmalýdýr.
2.Toprak koruma ve ýslah önlemleri kýsa ve uzun dönem planlar þeklinde  hazýrlanmalý ve proje
    uygulamalarýna akarsu havzalarýnda, alt havzalarýnda veya burada yer alan mikro havzalarda
    baþlanýlmalýdýr. 
3.Tüm kuruluþ ve STK' larý havza bazýnda, birlikte eþgüdümlü olarak çalýþmalýdýr.
4.Aþaðýda belirtilen iþlemleri gerçekleþtirmek amacýyla hazýrlanacak plan ve proje ekinde; toprak
    koruma projelerine de yer verilmelidir.
    a) Kentsel, sanayi, turizm ve benzeri nedenlerle her türlü imar planlarýnýn yapýlmasýnda,
  b) Karayollarý, otoyollar, demiryollarý, hava meydanlarý ve liman inþasý planlanmalarýnda,
  c) Enerji üretim, iletim ve daðýtým tesislerinin planlanmasýnda,
  ç) Maden, petrol, kum-çakýl ve taþocaðý iþletmelerinin planlanmasýnda,
  d) Tuðla ve kiremit sanayinde, çanak, çömlek, turistik eþya ve diðer sanayi dallarýnda topraðýn 

        hammadde olarak kullanýlmasýnda,
  e) Baraj, gölet, yol veya diðer imar ve inþaat iþlerinde yapýlan her türlü kazý ve dolgu iþlerinde, 
  f) Deniz, göl, baraj ve akarsu kýyýlarýnda deðiþik amaçlý yerleþim birimleri veya ulaþtýrma  

       tesislerinin inþasý, kýyýdan kum-çakýl gibi malzeme alýmlarý, atýklarýn kýyýya veya açýk denize
       boþaltýlmasý ve kýyýlarý etkileyecek diðer alanlarýn planlanmasýnda,
  g) Park, rekreasyon alanlarý, sportif tesisler, askeri ve diðer eðitim kamplarý planlanmasýnda,
  ð) Arýtma, atýk depolama ve imha tesislerinin planlanmasýnda,
  h) Kanallarýn, kanaletlerin, hendeklerin yapýmýnda ve her türlü yeraltý kuyularýnýn açýlmasýnda,
  ý) Tarýmsal amaçlý yapýlarýn planlanmasýnda,
  i) Diðer arazi kullanýmý gerektiren yatýrýmlarýn planlanmasýnda; toprak koruma temel ilke kabul

       edilir, hazýrlanan yapým, imar plan ve projeleri, toprak koruma plan veya projeleriyle birlikte eþ
       zamanlý olarak uygulanýr. 
5. Doðal ve/veya insan eylemleri sonucu topraðýn fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
    bozulmuþ, erozyon þiddeti artmýþ veya bozunma olasýlýðý olan araziler ile siltasyondan önemli
    düzeylerde etkilenen baraj, gölet ve benzeri rezervuar havzalarýnda toprak kayýplarýný ve
    siltasyonu önlemek, koruma, geliþtirme ve kullanmayý esas alan teknikleri yerleþtirmek amacýyla
    bu alanlarýn özel koruma kapsamýna alýnmasý gerekmektedir.
6. Eðimi yüzde üç veya daha az olan tarým arazilerinde erozyona karþý amenajman tedbirleri
    almadan toprak iþleme yapýlabilir. Eðimi yüzde üç ile on iki arasýnda olan arazilerde usulüne
    uygun amenajman tedbirleri alýnmasý, eðimi yüzde on iki ile yirmi arasýnda olan arazilerde
    sekileme gibi yoðun amenajman tedbirleri alýnmasý zorunludur. Ekolojik koþullarýn uygun
    olmasý halinde, yoðun amenajman tedbirleri alýnarak zeytin, fýndýk çay, narenciye, bað ve diðer
    meyve türleri gibi özel bitkilerin yetiþtirildiði yüzde yirmiden fazla eðimli araziler de tarým
    arazisi olarak kullanýlabilir.

1.Topraklarýn doðal nitelik ve yeteneklerine göre kullanýlmasý ve yanlýþ tarým tekniklerinin 
    uygulanmasýnýn önlenmesi.
2. Arazi ve tarýmsal girdi kullanýmýnýn izlenmesi ve denetlenmesi.
3. Verim ve ürün çeþitlendirme ile ilgili araþtýrmalarýn yapýlmasý.
4. Devlet tarafýndan tarýmsal sürdürülebilirliðe katkýda bulunan kýrsal topluluklarýn çeþitli yollarla
    ödüllendirilmesi.

ÇOB TKB, 
ETKB STK,
Diðer ilgili 
planlama 
kuruluþlarý

ÇOB, TKB

5+ yýl

5+yýl

33

34
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  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

Türkiye Tarafýndan Ýmzalanan 
"Biyolojik Çeþitliliðin 
Korunmasý" Sözleþmesi 
Kararlarýnýn Yerine Getirilmesi 

Sürdürülebilir Arazi Kullaným 
Planlamasýnýn Yapýlmasý

Meralarýn Amenajman 
Kurallarýna Göre Yönetilmesi

1. Biyolojik 
çeþitliliðin 
korunmasýyla ilgili 
ilkeler, hizmet içi 
eðitim, yayýnlar 
vb. 
uygulamacýlara 
aktarýlmaktadýr.
2.Ulusal 
Biyoçeþitlilik 
Strateji ve Eylem 
Planý 
hazýrlanmýþtýr.

Arazi kullaným 
planlamasý bazý 
yörelerde 
yapýlmaktadýr.

1. Yeni çýkartýlan 
Mera Kanunu 
yürürlüðe girmiþtir.
2.Toprak ve su 
muhafazasý 
yönünden 
KHAE'nce Türkiye 
Çayýr-Mera 
Bitkileri Rehberi 
hazýrlanmýþtýr.

1. Biyolojik çeþitliliðin korunmasý için GEF-II kapsamýnda yürütülen çalýþmalarýn
    yaygýnlaþtýrýlmasý. 
2. Projenin tüm yurda yaygýnlaþtýrýlmasý.
3. Biyolojik çeþitliliðin korunmasý sözleþmesi kararlarýnýn yerine getirilmesi için ilgili kurumlarca
    koordinasyon saðlanmasý.
4. Doðal alanlarýn kaybýna neden olan ve koruma alanlarý dýþýndaki biyolojik çeþitliliðin ve yaþam
    ortamlarýnýn korunmasý için yasal düzenlemelerin yapýlmasý.
5. Biyolojik çeþitlilik konusunda tüm kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi.

1. Çevre kullaným, koruma ve denetimine yönelik olarak ülke çapýnda sektörel arazi kullanýmýn
    içeren “Duyarlý Alanlarýn Belirlenmesi” çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý.
2. Küçük sanayi sitelerinin yer seçiminde imar planlarýnýn uygulayýcýsý olan belediyelere ve ilgili
   bakanlýklara veri saðlanmasý.
3. Ayrýntýlý toprak etütleri  ve haritalama çalýþmalarý yapýlarak topraklarýn deðiþik kullanýmlar
   karþýsýndaki davranýþlarýný esas alan arazi kullaným planlarý, havzanýn ekonomik, ekolojik, fiziki
    ve toplumsal özellikleri göz önüne alýnarak arazinin doðal yapýsý ve yeteneðine uygun kullaným
   þekilleri, uygun toprak iþleme, gübreleme, sulama sistemi, otlatma þekli ve toprak kaybýný ve
   bozulmasýný önleyen diðer tarýmsal teknikleri içermesi.
4. Toprak sanayinde kullanýlan verimli topraklarýn korunmasý, bu sanayinin seçenekli alanlara
    yönlendirilmesi.
5. Ülke bazýnda arazi kullaným öncelikleri belirleyen fiziki plan çalýþmasýnýn yapýlmasý.
6. Tarým alanlarýnýn tarým dýþý kullanýlmasýna dair yönetmelikte yeniden deðiþiklik yapýlarak 
   mutlak korunmasý gereken tarým alanlarýnýn belirlenmesi ve I., II. ve III.Arazi Kullaným Yetenek 
   sýnýfýndaki tarým arazilerinin ve sulamaya uygun tarým topraklarýnýn baþka amaçla kullanýlmasýna
    izin verilmemesi.

1.Meralarýn ekolojik ve sosyal yönden araþtýrmalarý yapýlarak biyolojik zenginliðinin ortaya 
   çýkarýlmasý.
2. Meralarda bitki dinamiðinin belirlenmesi (mera durumunun tespiti ve yorumlanabilmesi için 

kolay bir metodun geliþtirilmesi).
3. Mera durumu deðerlendirme modellerinin geliþtirilmesi.
4. Türkiye genelinde mera envanterlerinin yapýlmasý, tür bileþiminin araþtýrýlmasý ve tehlikede olan 

bitki türlerinin ortaya konmasý.
5.Meralarýn korunmasý ve ýslahý çalýþmalarýna devam edilmesi.
6. Silva-pastoral arazi kullaným tekniklerinin geliþtirilmesi, yaygýnlaþtýrýlmasý.

ÇOB, TKB, 
ÜNÝ.

ÇOB, TKB, 
YY, 
BÝB, 
STB,
STK

ÇOB, TKB
ÜNÝ
DPT

Sürekli

10 yýl

3+ yýl

35

36

37

98



  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

Erozyon Kontrol Önlemlerinin 
Ve Tekniklerinin Geliþtirilmesi 
Ve Yaygýnlaþtýrýlmasý

Organik (Ekolojik- biyolojik) 
Tarýmýn Yaygýnlaþtýrýlmasý ve 
Biyoteknolojinin Özendirilerek 
Geliþtirilmesi

1.Konu ile ilgili
 çeþitli yöresel
 araþtýrmalar
yapýlmýþtýr. 
2.Baþta Karapýnar
olmak üzere
rüzgar erozyon 
 sahalarýnda
araþtýrma ve
uygulama projeleri
gerçekleþtirilmiþtir

,3.Yaðýþlarýn erosiv 
 potansiyellerini
gösteren
“Isoerodent
Haritalarý”
oluþturulmuþtur,
4.Türkiye
 topraklarýnýn
 erodibiliteleri
Büyük Toprak
Grubu itibariyle
haritalanmýþtýr.
5.ÇOB bünyesinde
“Aðaçlandýrma ve
Erozyon Kontrolü
Genel Müdürlüðü” 
 kurulmuþtur.

1.Ayrý ayrý 
çalýþmalar 
yapýlmaktadýr.
2. Ekolojik tarým 
ile ilgili bir 
yönetmelik 
yürürlüktedir.

1. Dünyanýn çeþitli yörelerinde uygulanmakta olan toprak ve su muhafaza yöntemlerinin ülkemiz 
koþullarýna adapte edilmesi. 

2. Topraklara zarar vermeyecek iþleme teknikleri ve girdi kullanma yöntemlerinin yöresel 
düzeylerde ve arazi özelliklerine göre belirlenmesi ve uygulanmasýnýn saðlanmasý. 

3. Toprak koruma ve erozyon ile ilgili olarak, Akdeniz'e kýyýsý olan ülkelerde uygulanmakta olan 
metodolojilerde birliktelik saðlanmasý.

4. Rüzgar erozyonu sahalarýnda yüzey veya yeraltýndan temin edilecek su ile, arazi koþullarýna en 
uygun sulama yönteminin ve tesislerinin kurulmasý.

5. Su ve rüzgar erozyonuna ve topraktan organik madde kaybýna karþý önlem olarak anýzlý tarýma 
   önem verilmesi, anýz yakýlmasýnýn önlenmesi.

1.Organik tarým yasasýnýn çýkarýlmasý. 
2.Tarýmsal mücadelede biyolojik mücadeleye aðýrlýk verilmesi ve bu konuda araþtýrmalar
    yapýlmasý.
3.Biyoteknoloji konusunda bölgelerin önceliklerine göre araþtýrmalar geliþtirilmesi.
4.Çiftçi ve tüketicilerin eðitilmesi.
5.Dýþ Pazar ihtiyacýný dikkate alan üretim deseninin belirlenmesi.
6.Yeni teknolojilerin transferi ve uygulamalarýnýn desteklenmesi.

ÇOB, TKB,

TBMM, 
TKB, STB
DTM
HM

3+ yýl

5+ yýl

38

39

99
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  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

Sulama Sistemlerinin 
Performansýnýn Ýzlenmesi

Arazi Toplulaþtýrma 
Çalýþmalarýnýn Yaygýnlaþtýrýlmasý

Doðal Kaynaklarda Olabilecek 
Bozulumlarýn Ýzlenmesi ve 
Yayýmlanmasý 

Sulamaya Açýlacak Alanlarda 
Yeterli Drenaj Koþullarýnýn 
Saðlanmasý

1.Tarým reformu 
uygulama 
alanlarýnda 
mecburi arazi 
toplulaþtýrmasý 
yapýlmaktadýr. 
2.Tarla-içi 
geliþtirme ve 
sulama  
yatýrýmlarýnýn 
yapýlacaðý 
alanlarda    isteðe 
baðlý arazi 
toplulaþtýrmasý    
yapýlmaktadýr..

Türkiye Ýstatistik 
Yýllýðý'nda 30 
baþlýk altýnda 
tarýmla ilgili 
istatistikler yer 
almaktadýr

Çeþitli araþtýrma 
ve uygulama 
çalýþmalarý vardýr.

1.Sulama sistemlerinin performansýnýn (sulama oraný, sulama randýmaný, su teminindeki eþitlik,
   güvenirlik, yeterlilik vb) izlenmesi, aksayan yönlerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi için izleme
    ve deðerlendirme ünitelerinin kurulmasý; SSY kurallarýna uyulmasý.
2. Su israfýný önlemek ve aþýrý sulamanýn toprakta meydana getireceði sorunlara meydan 
    vermemek için, sulama suyu kullanýmýný disiplin altýna alýcý önlemler alýnmasý.
3. Çiftçilerin koþullara uygun ve su kaybý az olan sulama yöntemlerini uygulamalarýný teþvik
    edecek önlemlerin alýnmasý, eðitim çalýþmalarýnýn yapýlmasý.
4. Sulama ücreti sulanan alana göre deðil harcanan su miktarýna göre yapýlmasý.
5. Su ve toprak kalite analizlerinin periyodik olarak  yapýlmasý.
6. Taþkýn sularý ve sýzýntý sularýnýn toplanmasý ve deðerlendirilmesi.

1.Bitkisel üretim yapýlan tarla parsellerinin; yörelere göre teknik, ekonomik  ve ekolojik þartlar 
   dikkate alýnarak yapýlan araþtýrmalar sonucuna göre en küçük parsel büyüklüðü kuru þartlarda 2 
   ha, sulu þartlarda 1 ha, özel ürün alanlarýnda 0,5 ha ve örtü altý tarým yapýlan 0,1 ha dan az
   olmayacak þekilde belirlenmesi.
2.Tarla parsellerinin optimum ölçülerde oluþturulmasý sýrasýnda tarla parsellerinin aþýrý
    küçülmesini önlemek amacýyla ekonomik ve ekolojik sorunlarýn yaþandýðý, onay alýnamayan 
    yerlerde kamu yararýna toplulaþtýrma kararý alýnmasý için ilgili kuruluþlara baþ vurulmasý.
3.Miras yolu ile yapýlacak paylaþýmda en küçük parsel büyüklüðüne göre daðýlým yapýlamýyorsa
    satýþ, kiralama, katýlým veya birlikte kullaným þekilleri uygulanmasý.
4.Arazi toplulaþtýrma çalýþmalarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý.
5.Arazi toplulaþtýrma çalýþmalarýnýn yeterli altyapýya sahip özel sektör kuruluþlarý ile
    yapýlabilmesini saðlayýcý düzenlemelerin yapýlmasý.
6.Toplulaþtýrýlan parsellerin ülke çapýnda koordinat sistemine dayalý ihtiyacý karþýlayacak ölçekte 
   haritalarý hazýrlanarak veri tabaný oluþturulmalý, parsellerin yeniden küçülmesi ve þekillerin 
   bozulmasýnýn önlenmesi için gerekli izlenmenin  ve denetimlerinin bu veri tabanýndan yapýlmasý
   saðlanmalýdýr.

1.Ýstatistik Yýllýðý'nda doðal kaynaklarda meydana gelen deðiþimlerin periyodik olarak
    yayýmlanmasý.
2. Ýlgili kuruluþlarca Ýstatistik Yýllýðý için veri saðlanmasýna özen gösterilmesi.

1.Uygun teknikler geliþtirilerek drenaj suyunun sulamada kullanýlmasý.

ETKB, 
TKB, 
Sulama 
Birlikleri, 
Sulama 
Kooperatif-
leri

TKB

DÝE, TKB, 
ÇOB

TKB, ETKB

Sürekli

3+ yýl

Sürekli

1-3yýl

40

41

42

43

1.Sulama suyu
fiyatlandýrýlmasý
yapýlmaktadýr.
2.Ayrý ayrý
araþtýrma
projeleri
gerçekleþtiril-
miþtir.



  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

Toprak ve Su Kaynaklarýnýn 
Korunma ve Sürdürülebilir 
Kullanýlmasýnýn Saðlanmasý ve 
Çalýþmalarýn Havza Bazýnda Ele 
Alýnmasý

Sürdürülebilir Orman Yönetimi 
Ýçin Kriter ve Göstergelerin 
Geliþtirilmesi ve Uygulanmasý 

1.Muhtelif
 bölgelerde havza
 bazýnda projeler
 uygulanmaktadýr.
2.Su kirliliði
 kontrol
 yönetmeliði
 yayýnlanmýþtýr.
3. Çiftçilere kredi 
verilmektedir
4. TOPRAKSU
 GM'nce projeler
 uygulanmýþtýr
 5. Anýz yakanlar 
yerel yönetimlerce 
cezalandýrýlmak-
tadýr.

1.Gençleþtirme 
çalýþmalarý,   
silvikültür planlarý 
doðrultusunda doðal 
aðaç türleri esas 
alýnarak 
gerçekleþtirilmek
tedir.
2. Konuyla ilgili 
ormancýlýk    
prensipleri çeþitli 
yayýnlar ve         
hizmet  içi    
eðitimlerle 
uygulamacýlara 
aktarýlmaktadýr.
3. Ormanlardan 
yararlanma usul ve 
esaslarý belirlenmiþtir
4. Orman 
yangýnlarýnda    
modern mücadele 
teknikleri
(Yangýn söndürme 
uçaklarý vb) 
uygulanmaktadýr.

1. Havza bazýnda alt yapý hizmetlerini   geliþtirecek ve uygulayacak yönetim modelinin
    oluþturulmasý.
2. Toprak koruma ve ýslahý önlemlerine akarsu havzalarýnda veya burada bulunan mikro
    havzalardan baþlanýlmasý.
3.Sürdürülebilir tarýmsal üretim planlamasýnýn yapýlmasý.
4. Kendi arazisinde toprak koruma önlemleri almak isteyen çiftçilere teknik ve parasal yardým
    yapýlmasý ve ayný alandaki çiftçilerin bu çalýþmalarý bir araya gelerek, ortaklaþa yapmalarýnýn
    saðlanmasý.
5. Tarým arazileri bakýmýndan tehlikeli konum yaratacak, diðer  boþ arazilerde toprak ve su
    muhafaza önlemlerinin alýnmasý.
6. Arazi iyileþtirme yatýrýmlarýna çiftçi katkýsý saðlanmasý.
7. Yer altý ve yüzey su potansiyelinin belirlenmesi, yer altý sularýnýn yenilenme miktarýndan fazla
    su çekilmesinin önlenmesi.
8. Sulama birlikleri denetiminin etkin bir þekilde yapýlmasý.
9. Suyun ölçülü olarak daðýlýmýna izin verecek ölçüm tesislerinin kullanýlmasý.
10.Yer altý su seviyesinin kontrol altýnda tutulabilmesi için, izne baðlý olan kuyu açma
    çalýþmalarýnýn iyi denetlenmesi ve kuyudan çekilecek su miktarýna sýnýrlama getirilmesi.

1.Orman sayýlan alanlardan yararlanma amaçlarýnýn ulusal ve bölgesel olarak ve orman
   ekosistemleri özelinde belirlenmesi.
2.Ormanlardan sürdürülebilir ekonomik bir faydalanmanýn saðlanmasýný temin edecek bölgesel ve
   ülkesel orman yönetim planlamasýnýn yapýlmasý.
3.Orman yangýnlarý uyarý,  araþtýrma ve önleme sistemlerinin güçlendirmesi.
4.Zararlý böcek ve hastalýklarla mücadelede biyolojik metotlara aðýrlýk verilmesi.
5.Orman kaynaklarýnýn envanteri, kadastrosu ve planlamasýnda yeni  teknolojilerin (CBS, 
   Uzaktan Algýlama) kullanýlmasý.
6.Halkýn uygun alanlarda özel aðaçlandýrmaya teþvik edilmesi.
7.Doðal ormanlardaki kardelen, ginsen, sütleðen, sahlep vb. türlerin yabani ýrklar üzerindeki
   kullaným baskýsýnýn  azaltýlmasý için bu türlerin kültüre alýnmasýnýn teþvik edilmesi, odun dýþý
   orman ürünlerinden yararlanýlmasý.
8. Pan-Avrupa ve Yakýn Doðu sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergeleri ile ilgili
   geliþmelerin takip edilmesi.

ÇOB, TKB, 
ETKB, STK, 
ÝBGM

TKB, ÇOB, 
YY

5+yýl

3-5 yýl

44

45

101
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  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

Hassas Ekolojik ve Kültürel 
Sahalarda, Turizmin Bir Düzene 
Baðlanmasý ve Degradasyona 
Yol Açmamasý

Ekosistemlerin Bozulmalarýnýn 
Engellenmesi ve Bozulmuþ 
Ekosistemlerin Onarýmý Ýçin 
Koruyucu Önlemler Alýnmasý

Korunan Alanlar Statüsüne Giren 
Alanlarýn (MP, Tabiat parklarý 
vb.) Sayýlarýnýn ve Alanlarýnýn 
Artýrýlmasý

Koruma 
alanlarýnýn 
bazýlarýna iliþkin 
uzun devreli 
geliþme planlarý 
hazýrlanmýþtýr.

1.Bozuk orman 
alanlarý suni 
gençleþtirme 
yapýlarak (dikim) 
ve korumaya 
alýnarak 
iyileþtirilmektedir. 
2. Çeþitli 
kuruluþlarca 
deðerli bitki ve 
aðaç türlerinin 
korunmasý 
çalýþmalarý 
yapýlmaktadýr.

Ülkemizde halen
 33 milli park
 oluþturulmuþtur.

1. Korunan alanlara ait uzun devreli geliþme planlarýnýn günün koþullarýna göre uyarlanmasý.
2. Yeni ilan edilecek koruma alanlarýna ait uzun devreli geliþme planlarýnýn hazýrlanmasý.
3. Kýyý kumullarýndaki yapýlaþmalar ve kumul önleme çalýþmalarý sýrasýnda kumullara özgü mikro
    ve makro flora ve faunanýn korunmasýna yönelik önlemlerin yaþama geçirilmesi.
4.Bu tip sahalarýn turizme açýlmasý için ilgili tüm kurum ve kuruluþlarýn görüþlerinin alýnmasý. 

1.Tespit çalýþmalarý yapýlýp, bozulmanýn engellenmesi için sorumlu kuruluþ belirlenmesi.
2. Ekonomik deðerli  bitki ve aðaç tür topluluklarýnýn korunmasý ve sayýlarýnýn arttýrýlmasý için 

pilot projelerin hazýrlanmasý.
3. Ender, geleceði tehlikede, endemik vb. özelliklere sahip türlerin yetiþtiriciliðinin desteklenmesi.
4. Bitki gen kaynaklarýnýn yerinde korunmasýna yönelik çalýþmalara yöre halkýnýn katýlýmýný ve 

ekonomik olarak güçlendirilmesini saðlayýcý önlemlerin desteklenmesi. 
5. Doðal bitki örtüsü ve endemik türlerin belirlenme ve tescilindeki ortak ölçütlerin kullanýlmasý.
6. Endemik türlere sahip genetik çeþitlilik bakýmýndan önemli olan mera alanlarýnýn, koruma
    alanlarýna dönüþtürülmesi.

1.Ülkemiz genelinde her ekosistemden ve her bölgeden önemli alanlarýn koruma altýna alýnmasý. 
2. Milli park, tabiat parklarý vb. korunan alanlarda yöre halkýnýn karar süreçlerine katýlýmýna 

olanak verecek yönetim yapýlarýnýn oluþturulmasý.
3. Korunan alanlar içinde kalan yerel halka alternatif geçim kaynaklarý sunulmasý.
4. Bu özelliklere sahip alanlarýn belirlenip geliþtirilmesi.
5.Az nüfuslu ve yeterli altyapýsý olmayan alanlarda doðal habitatlarý korumaya yönelik çalýþmalar 

yapýlmasý.
6. Doðal habitatlarýn belirlenmesi, korunmalarý için gerekli önlemler alýnarak sorumluluk verilecek 

kuruluþlarýn belirlenmesi.
7. Drene edilip ýslah edildiklerinde tarým topraðý olarak kullanýlabileceði düþünülmüþ olan Alüvyal 

Sahil Bataklýklarýnýn þimdiki durumlarý ile býrakýlýp, yaban hayatý koruma alaný olarak 
korunmalarýnýn saðlanmasý.

ÇOB,
TKB,
KTB

TKB, ÇOB, 
ETKB 
TÜBÝTAK,
ÜNÝ, STK

ÇOB, 
TBMM, 
KTB, TKB, 
ÜNÝ, ETKB 
STK

1-3 yýl

5+yýl

46

47

48

Sürekli
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  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

Altyapý Yatýrýmlarý Ýle Verimli 
Tarým Arazilerinin Tarým Dýþý 
Amaçlý Kullanýmýnýn ÇED'e 
Konu Edilmesi

Düþük Gelirli Halkýn Üretkenlik, 
Saðlýk, Eðitim ve Beslenme 
Durumlarýnýn Yükseltilmesi ve 
Bunlarýn Ýþ Bulma ve Üretken 
Deðerlere Eriþmelerinin 
Kolaylaþtýrýlmasý

Su Kalitesi Koruma 
Programlarýnýn Gereðince 
Toprak Erozyonu Kontrol 
Programlarý ile  
Birleþtirilmesi

Sera Gazý Salýnýmlarýný Azaltma 
Amaçlý Etkin Bir Planlamanýn 
Oluþturulmasý

ÇED yönetmeliði 
uygulanmaktadýr. 

1. Toplu kent 
çalýþmalarý 
yapýlmaktadýr.
2.Kýrsal 
kalkýnmayý esas 
alan projeler 
uygulanmaktadýr.

1. Tarým arazilerinin tarým dýþý kullanýmýný önleyici çalýþmalara tarýmsal potansiyeli yüksek 
bölgelerle, sanayi ve turizm etkenliklerinin yoðun olduðu yerlerden baþlanýlmasý. 

1.Yerel yönetimlerin desteklenmesi.
2.Kýrsal alan yaþayanlarýnýn yaþam standartlarýnýn yükseltilmesi için gerekli altyapý hizmetleri 

götürülmesi ve olanlarýn modernleþtirilmesi.
3.Daðýnýk yerleþim ünitelerinin toplulaþtýrýlarak, þebekeli içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve 

köy içi yollarý gibi hizmetlerin bir bütün olarak planlanmasý.
4.Kýrsal alanda iþ ve gelir imkanlarý yaratýlmasý, özellikle, kadýnlara gelir elde etme; geliri olanlara 

da bunu artýrma imkanlarýnýn saðlanmasý.
5.Kýrsal halkýn meslek edinme ve el becerilerini geliþtirme olanaklarýnýn artýrýlmasý. 
6.Kentlere göçün azaltýlmasý ve iþsizliðin artmamasý için geçimlik tarým yapan ve yeterli arazisi 

olmayan ailelere destek verilmesi.
7.Kýrsal kesim halkýna yaban hayatý izleme, dað trekking'i gibi turistik etkinliklerde rehberlik 

edebilme becerileri kazandýrýlmasý ve tarihi yerlere bitiþik kýrsal alanlarýn halkýna da bir kazanç 
saðlamasý için, rehberlik, hatýra eþyasý ve yerel el sanatlarý satma gibi gelir getirici ile ilgili 
eðitim verilmesi ve yol gösterilmesi.                                 

1. Derin kuyular ve hassas su yollarý civarýnda baraj havzalarýnda olduðu gibi su kirliliðini önleme 
bakýmýndan tarýmsal etkenliklerin kýsýtlanmasý.

22. Hassas su yollarý civarýnda bulunan büyük ölçekli ticari amaçlý(>1000m  ) sera iþletmelerine 
ÇED yönetmeliðinin uygulanmasý.

3. Su üretim havzalarýnda odun üretimine dönük ormancýlýk etkenlikleri yapýlmayýp, sahalar
    muhafaza ormaný statüsüyle korumaya alýnmalýdýr.

1. Etkili sektörlerin tanýmlanmasý.
2. Ýlgili kurum ve kuruluþlar arasýnda koordinasyon saðlanmasý.
3  Saptanan politikalarýn ve alýnan önlemlerin uygulanmasý için stratejilerin oluþturulmasý.
4. Ülke ve bölge ölçeðinde iklim deðiþikliklerinin izlenmesi, iklim deðiþikliðinin ve
    deðiþkenlerinin saptanmasý, modellere dayalý iklim öngörüleri, iklim deðiþikliðinin etki
    deðerlendirmesi, oluþabilecek zararlarýn saptanmasý, uyum çalýþmalarý ve politika çözümlenmesi
    gibi konularda çalýþmalarýn yoðunlaþmasý.

TKB, ÇOB

MEB, TKB, 
SB, ÇOB, 
TRT, 
Ýþ Kurumu

TKB, ETKB 
ÝBGM
ÇOB

TKB, ÇOB, 
ETKB, KTB
DPT

1-3 yýl

Sürekli

1-3 yýl

Sürekli

49

52

50

51

ÇEVRE ÝLE ÝLGÝLÝ DÜZENLEMELER

BÖLGESEL/ KIRSAL KALKINMA

Su temin
kavzalarýnda
kirlenmeyi 
önleyici önlemler
uygulanmaktadýr



  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

Bölgesel ve Kentsel Planlamada  
Doðal Kaynaklarýn ve Çevrenin 
Korunmasýnýn Göz Önünde 
Tutulmasý

Orman Köylüsünün 
Sosyoekonomik Yönden 
Kalkýndýrýlýp, Ormana 
Baðýmlýlýðý En Alt Düzeye 
Ýndirilmesi ve Ormanlarýn 
Korunmasýnýn Saðlanmasý

Küçük Ölçekli Sulama Projeleri 
Yatýrýmýnýn Artýrýlmasý ve 
Desteklenmesi

1. Bu yöndeki
  uygulamalar ÇOB
  birimlerince ayrýlan
  maddi kaynaklar
  ölçüsünde
  yapýlmaktadýr.
2. Orman
  köylülerine ve
  kooperatiflerine
  çeþitli krediler
 verilmektedir.

Bu yatýrýmlar 
günümüzde de 
devam 
etmektedir.

1.Kentlerin planlanmasýnda her yörenin, ekolojik, ekonomik ve sosyal açýlardan bir üst sistemin
   parçasý olduðu gözardý edilmeden (toprak-hava-su) organizmalar ve insan eylemleri arasýndaki
   etkileþim çerçevesinde, bir alt sistem olarak ele alýnmasý.
2.Kentsel planlamada, tarým topraklarý, mikroklima, yüzey ve yeraltý sularý, ormanlar, bataklýklar,
   sazlýklar, kýyýlar, vb. yerel kaynaklarýn sürdürülebilirliðinin göz önünde bulundurulmasý.
3.Kentsel planlamada, yerel bitki ve hayvan topluluklarýnýn maksimum düzeyde korunmasýný 

saðlamak üzere, yerel ekosistemlerin birlikteliðinin saðlanmasý.                    

1.Orman içindeki ve bitiþiðindeki köylerin kalkýnmasýna öncelik verilmesi.
2.Orman köylerinin geliþtirilmesi amacýyla, su ürünleri yetiþtiriciliði ve orman yan ürünleri üretimi 

ile ilgili pilot projeler oluþturulmasý. 
3.Orman köylüsünün kalkýndýrýlmasý amacýyla meþe, akasya, fýstýk çamý vb. çok yönlü yarar 

saðlayan türleri içeren sosyal ve tarýmsal ormancýlýk i ile týbbi, aromatik ve süs bitkileri üretimi 
geliþtirilecek, enerji ormanlarý tesisi yaygýnlaþtýrýlmasý.

4.Gerçek ve tüzel kiþilerin özel orman kurma etkinliklerinin desteklenmesi.
5.Orman köylüsüne sosyal güvenlik haklarýnýn saðlanmasý konusunda gerekli düzenlemeler 

yapýlmasý.

1.Küçük su kaynaklarýnýn ve küçük köy arazilerinin deðerlendirilmesi.
2.Buralarda tarýmsal üretim artýrýlarak göçün engellenmesi veya azaltýlmasý.

DPT, BÝB, 
SB ÝBGM, 
YY, STK 
TKB,
ÇOB

ÇOB

DPT, ETKB 
TKB

Sürekli

1-3 yýl

1-3 yýl

53

54

55

KURUMSAL DÜZENLEMELER

  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

Çölleþme Ýle Mücadelede Ýlgili 
Bakanlýklar Ýle Meslek Örgütleri 
ve Gönüllü Kuruluþlarýn 
Ýþbirliðinin Kurumsallaþtýrýlmasý 

1.Çölleþme ile mücadelede alt komisyonlarýn oluþturulmasý ve gönüllü kuruluþlar ve meslek 
örgütlerinin dahil edilmesi.

2.Verilerin toplanmasý, deðerlendirilmesi ve hizmete sunumu konusunda ülke standartlarýnýn 
belirlenmesi.

3.Çevresel bilgi sisteminin ilgili kurum, özel sektör, sivil toplum kuruluþlarý, üniversiteler vb. 
katkýsýný ve kullanýmýný saðlayacak þekilde oluþturulmasý.

4.Yayým programlarý geliþtirirken ormancýlýk, tarým ve tarýma dayalý uðraþýlar gibi kýrsal arazi 
kullaným sektörleri ile ekonomi ve toprak bilimi gibi disiplinler arasýnda daha fazla entegrasyon 
saðlanmasý.

5.Çölleþme ile Mücadele Ulusal Eylem Planýnýn kamuya duyurulmasý, planýn uygulanmasýnda 
ilgili tüm kesimlerin katkýsýnýn saðlanmasý.                 

Ýlgili tüm 
kuruluþlar

1-3 yýl56

104
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  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

Tarýmsal ve Ormancýlýk 
Araþtýrma Kuruluþlarýnýn Parasal 
ve Teknik Olanaklarla 
Desteklenmesi ve Geliþtirilmesi

Topraklarda Organik Maddenin 
Artýrýlmasý ve Dolayýsýyla, 
Topraðýn Fiziksel Özelliklerinin 
Ýyileþtirilmesi Ýçin Çiftlik 
Gübresinin Yakýt Olarak 
Kullanýlmasýný Önleyici 
Tedbirler Alýnýp, Çiftlik 
Gübresinin Gübre Olarak 
Kullanýlmasýnýn 
Saðlanmasý

Teknoloji Transferi, Yeni 
Teknolojiler ve Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarýndan 
Yararlanma

TKB ve ÇOB'na 
baðlý bölgesel ve 
konu bazýnda çok 
sayýda araþtýrma 
kuruluþu 
bulunmaktadýr.

Biyogaz sistemleri 
ile ilgili pilot 
çalýþmalar 
yapýlmýþtýr.

1. Tarýmsal araþtýrma kurumlarýnýn parasal ve teknik olarak desteklenmesi ve geliþtirilmesi.
2. Tarýmsal araþtýrma yapmak isteyen özel kuruluþlara imkan saðlanýp desteklenmesi.
3. Üreticinin kullanacaðý gübre miktarýnýn belirlenmesine yönelik toprak ve bitki analiz                   
    laboratuvarlarýnýn  yaygýnlaþtýrýlmasý.

1. Topraklara çiftlik gübre verilmesi gereði, bunun saklanmasý ve uygulanmasý konularýnda
    çiftçilerin eðitilmesi.
2. Çiftçilere bunun yerine ucuz yakýt saðlanmasý.
3. Biyogaz sistemlerinin özendirilmesi ve desteklenmesi.

1. Darý ve yonca gibi yapraklarý yem, gövdesi enerji için kullanýlabilen marjinal verimsiz                
    topraklarda erozyonu önleyerek geliþebilen enerji bitkilerinin yetiþtirilmesi.                                
2. Biyo kütle enerjisi sektörlerinde çalýþan firmalarýn desteklenmesi.
3. Biyolojik enerji kaynaklarýndan tam yararlanmak amacýyla tüm tarým ve endüstri iþletmelerinin
    iþbirliðinin saðlanmasý.

1. Güneþ, rüzgar, jeotermal ve biyokütle gibi enerji kaynaklarý ile ilgili konularda bilgi ve
    teknolojilerin geliþtirilmesi.
2. Çevreye duyarlý ve verimli, uygun teknolojilerle ilgili olabilecek bilgi yada donaným
    gereksiniminin belirlenmesi.
3. Modern ve çevreye uyumlu yeni teknolojilerin ülkemize aktarýlmasý için  gerekli kaynaklarýn
    Geliþtirilmesi. 

TKB, ÇOB, 
ÖK

TKB

ETKB, 
ÇOB, TKB, 
STB, DPT

 ETKB, 
 ÇOB,
 HM,
ÖK,ÜNÝ 

1-3 yýl

3+ yýl

1-3 yýl

5+ yýl

58

59

60

61

MALÝ KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝ KULLANIMI

  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ Süresi

DSÝ, KHGM, AGM Ve Çevre Ve 
Orman Bakanlýðý'nýn Havza 
Bazýnda Ortak Çalýþmalar 
Yapmasý 

1. Söz konusu kuruluþ ve STK'nýn havza bazýnda birlikte çalýþmasý. TKB, ÇOB, 
ETKB

57 Sürekli

Biyolojik Kaynaklý
Enerjilerin Geliþtirilmesi



  Eylem
No

Eylemin Adý Yapýlmýþ Çalýþmalar Yapýlacak Çalýþmalar Uygulayýcý
Kuruluþ

Süresi

EÐÝTÝM VE BÝLÝNÇLENDÝRME

Çölleþme Ýle Mücadelede 
Kamuoyu Bilinci ve Baskýsýnýn 
Yaratýlmasý

Kýrsal Kesime  Götürülecek 
Eðitim ve Yayým Hizmetlerinde 
Ýlgili Kurumlar, Araþtýrma 
Enstitüleri ve Üniversitelerin 
Ýþbirliði Yapmalarýnýn 
Saðlanmasý

Halen bu konudaki 
etkinlikler devam 
etmektedir.

1. Çölleþme konusunda kamuoyu bilinci yaratmak için bütün medya araçlarýndan yararlanýlmasý.
2. Okullarda öðrencilere bu konularda konferanslar verilmesi, konunun okul kitaplarýnda yer
    almasý ve yetiþkinlerin eðitimi.
3. Okul öncesi çocuklarýn çevreye iliþkin olumlu tutum ve davranýþlar kazanabilmesi için, bu
    kademeden baþlamak üzere doða sevgisinin kazandýrýlmasýna yönelik uygulamalý aktivitelerin
    geliþtirilmesi.
4. Bilimsel ve Ekolojik dergiler, doðayý sevdirici masal ve hikaye kitaplarýnýn ve yardýmcý kaynak
    kitaplarýnýn hazýrlanmasýnýn teþviki ile bunlarýn kütüphanelerde bulundurulmasý.
5. Bu konuda dini kuruluþlardan yararlanýlmasý.
6. Toprak bozulumu maliyeti ile ilgili geniþ tabanlý eðitim ve yayým programlarý yapýlmasý ve
    çiftçilerin özellikle toprak erozyonunun üretkenlik üzerindeki etkileri hakkýnda
    bilgilendirilmesi.
7. Çiftçilere toprak ve su korunumu uygulamalarýný öðretmek için yerinde demostrasyonlar veya
    çiftçi eðitim kamplarý oluþturulmasý, bu konuda medyadan da yararlanýlmasý.
8. Konu ile ilgili eðitici broþürlerin basýlmasý.
9. Çiftçilere yönelik aþaðýdaki konularda eðitim ve bilinçlendirme çalýþmalarýnýn yapýlmasý:
    - Kuru tarým (anýz örtülü tarým), toprak iþleme teknikleri, 
    - Sulu tarým, sulama teknikleri,
    - Anýz yakmanýn zararlarý,
    - Organik tarým,
    - Gübre(Ticari, Çiftlik), Tarýmsal ilaç ve hormon  kullanýmý,
    - Toprak verimliliði,
    - Drenaj ,
    - Eko-ambalaj.
10. Küresel ýsýnmayla (sera etkisi) ilgili konularýn ilk öðretimden baþlayarak ulusal eðitim ve
    öðretim programlarýna alýnmasý.

1.Tarýmsal yayým hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý.
2. Çiftçilere uygulamalý eðitim verilmesi.
3.Üniversiteler, araþtýrýcýlar ve tasarýmcý-uygulayýcý elemanlar arasýnda düzenli bilgi alýþveriþi 

saðlanmasý. 
4. Su kaynaklarýnýn sürdürülebilir kullanýmýný desteklemek için, Devlet Su Ýþleri (DSI) ile ilgili 

diðer kuruluþlar arasýnda olumlu ve yapýcý iþbirliði kurulmasýný saðlayýcý resmi mekanizmalarýn 
oluþturulmasý.

5. Doðal hayatý koruma ve doðal afetleri önleme konularýnda komþu, hatta buna kaynak olan 
ülkelerle iþbirliði yapýlmasý.

6.Yayým etkinliklerinin yöresel, kültürel ve toplumsal koþullara uygun olarak yaygýnlaþtýrýlmasý, 
bu doðrultuda yerel çiftçilerle ortak eðitim programlarý yapýlmasý ve geliþmiþ teknikler 
uygulanmasý.

7. Ýlgili kamu kurum ve kuruluþlarýnda toprak koruma amaçlý hizmet içi eðitim programlarýnýn 
geliþtirilmesi ve yaygýn olarak kullanýlmasý. 

ÇOB, TKB, 
DÝB, ÜNÝ, 
MEB,
TRT, STK, 
ÖK

ÇOB, TKB, 
ÜNÝ, ETKB 
TRT

Sürekli

Sürekli

62

63

106



SPI Kuraklýk Ýndeksine Göre Kuraklýk Sýnýflandýrmasý:

Normalleþtirilmiþ yaðýþ indeksi (SPI- Standardized Precipitation Index) yaðýþ eksikliðinin farklý 

zaman dilimleri içindeki deðiþkenliðini dikkate alabilen bir yöntemdir. Yaðýþ eksikliðinin farklý su 

kaynaklarýna olan etkisinin ne kadar sürede hissedilebileceði mantýðýna göre, analizde 3, 6, 12 ve 24 

aylýk zaman dilimleri seçilebilir. Örneðin aylýk toplam yaðýþta meydana gelebilecek eksilme, toprak nem 

düzeyine hemen etki ettiði halde yeraltý sularýna, nehirlere, göllere daha geç etki eder. 

SPI esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yaðýþýn ortalamadan olan farkýnýn standart 

sapmaya bölünmesi ile elde edilir. Gerçekte indeksin hesaplanmasý yaðýþýn 12 ay ve daha az 

dönemlerde normal daðýlýma uymamasý nedeniyle komplikedir ve bu nedenle yaðýþ dizileri öncelikle 

normal daðýlýma uygun hale getirilir. Sonuçta elde edilen SPI deðerleri yaðýþ eksikliði ile doðrusal olarak 

artan ve azalan bir eðilim gösterir. SPI deðerlerinin normalize edilmesi sonucu seçilen zaman dilimi 

içerisinde hem kurak ve hem de nemli dönemler ayný þekilde temsil edilmiþ olur. SPI deðerleri dikkate 

alýnarak yapýlan bir kuraklýk deðerlendirmesinde indeksin sürekli olarak negatif olduðu zaman periyodu 

kurak dönem olarak tanýmlanýr. 

Ýndeksin sýfýrýn altýna ilk düþtüðü ay kuraklýðýn baþlangýcý olarak kabul edilirken indeksin pozitif 

deðere yükseldiði ay kuraklýðýn bitimi olarak deðerlendirilir. 

Normalleþtirilmiþ Yaðýþ Ýndeksi (Standardized Precipitation Index) Yöntemi ile kuraklýk 

deðiþimleri analizi yapýlabileceðine örnek oluþturmasý açýsýndan Delphi V programlama dilinde SPI-

uygulama yazýlýmý geliþtirilmiþtir. Bu yazýlým sayesinde bir yada çoklu seçilen istasyonun aylýk toplam 

yaðýþ verileri kullanýlarak geçmiþ yýllara ait kuraklýk analizi yapýlabileceði gibi, ileriye dönük kuraklýk 

tahmini de yapýlabilmekte ve farklý kategorilerde kuraklýk oluþumlarýný saðlayan kritik yaðýþ deðerleri 

elde edilebilmektedir. Program istenilen istasyon için, 3,6,12 ve 24-ay bazýnda bunlarýn herhangi bir 

kombinasyonu için kuraklýk indeksinin zaman ve yüzde oluþumunu hesaplayabilmekte ve ayný 

zamanda farklý kuraklýk þiddeti kategorilerinde analize olanak vermektedir. Programýn en önemli özelliði 

tahmin amaçlý olarak kullanýlabilmesidir. 

Kuraklýk ve çölleþme genel olarak klimatolojik ve hidrolojik indeksler ve indikatörlerle belirlenir. 

Çölleþme deðerlendirmelerinde kullanýlan pratik yöntemlerden birisi de belirli alanlardaki bitki örtüsü 

durumunun izlenmesidir. Normalleþtirilmiþ fark bitki örtüsü indeksi(NDVI), bitki örtüsü durumunu 

izlemede yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.            

EK-1: GÜNÜMÜZDE KURAKLIÐIN ÝZLENMESÝ ÝÇÝN KULLANILAN ÇEÞÝTLÝ

           ÝNDEKSLER VE ÝNDÝKATÖRLER

 

SPI Kuraklýk Kategorisi

0 ile 0.99 hafif derece kuraklýk

-1.00 ile -1.49 orta derece kuraklýk   

-1.50 ile -1.99 þiddetli kuraklýk

 -2.0 çok þiddetli kuraklýk<-
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NOAA-AVHRR Uydu Görüntülerinden NDVI Vejetasyon Ýndeksi Elde Edilmesi ve 

Çölleþmenin Ýzlenmesi:

AVHRR, dört ya da beþ kanaldan oluþan, cross-track tarama yapan bir sensordur. TIROS-N, 

NOAA-6, 8 ve 10 da bulunan AVHRR da dört kanal, NOAA-7, 9, 11, 12, 13 ve 14 de ise beþ kanal 

bulunmaktadýr. Kanallar ve algýladýklarý dalga boylarý aþaðýdaki gibidir.

Kanal

1

2

3

4

5

Kanal adý

Görünür

Yakýn Kýzýlötesi

Kýzýlötesi

Kýzýlötesi

Kýzýlötesi

0.58-0.68

0.725-1.10

3.55-3.93

10-50-11.50

11.50-12.50

Kullanýmý

Gündüz vakti bulut daðýlýmý 

Yeryüzeyindeki su alanlarýnýn belirlenmesi

Deniz yüzeyi sýcaklýðý ve gece vakti bulut 

daðýlýmý 

Deniz yüzeyi sýcaklýðý ve gece-gündüz vakti

bulut daðýlýmlarý

Deniz yüzey sýcaklýðý

Iþýk dalga boyu
(mikron)
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AVHRR Ölçüm Geometrisi

Uydu kendi yörüngesinde yol alýrken, her bir tarama çizgisi (scan line) arasýndaki mesafe 

yaklaþýk 3,2914  0,1712  km' dýr. Bu mesafe dünya merkezinden ölçüldüðünde açýsal olarak 0,0296 

dereceye eþittir. Ayrýca bütün kanallar için, anlýk görüþ açýsý (Instantenous Field Of Wiev) 1,3  0,1 

miliradyan' dýr.

AVHRR Tarama Alaný ve Çözünürlüðü

AVHRR sensoru, 110,8 derecelik bir açý ile tarama yapmaktadýr ve bu açý ile yaklaþýk 2600 km 

geniþlikte bir alaný taramaktadýr. Bir dakikadaki tarama sayýsý 300' dür. Her bir taramada geçen süreye 

IFOV1 denilir. Bütün kanallar için anlýk görüþ açýsý (IFOV) 1,3  0,1 miliradyandýr. Bu açý, 833 km 

yükseklikteki NOAA uydularýnýn, izdüþümlerini 1,1 km çözünürlükte görmelerini saðlamaktadýr.

AVHRR Data Özellikleri

AVHRR tarafýndan gönderilen veriler, görünürden kýzýlötesi kanala doðru deðiþen toplam beþ 

kanalda ölçülen radiantlarý ve bu kalibrasyon katsayýlarý, dünyanýn konumu, zaman kodu (örneðin yýl, 

ay, gün, saat vb.) ile yeryüzüne gelen güneþ ýþýnlarýnýn dikey ile yaptýðý açýyý (solar zenith angle) 

içermektedir.

Normalleþtirilmiþ Fark Bitki Örtüsü Ýndeksi  (NDVI Normalized Difference Vegetation Index)

Bitkilerde fotosentez klorofil içeren pigmentlerle yapýlmaktadýr. Pigmentler, güneþten gelen 

görünür spektrumdaki ýþýmalarý kullanarak fotosentez yaparlar. Ayný zamanda bu pigmentler, yakýn 

kýzýlötesi spektrumdaki ýþýmalarý yansýtýrlar. Pigmentlerin bu özelliði kullanýlarak, aþaðýda belirtilen 

metotla, yer yüzündeki bitki daðýlýmý hesaplanmaktadýr.

NDVI=(Kanal 2 - Kanal 1) / (Kanal 1 + Kanal 2)

 

AVHRR sensoru 20.3 cm geniþlikte, secondery optiklerle donatýlmýþ bir teleskopa sahiptir. 

Uyduya gelen radiantlar, bu teleskop ile öncelikle dalga boylarýna göre ayrýþtýrýlýrlar ve daha sonra yine 

dalga boylarýna göre kendilerine uygun kanallara gönderilirler. 

+

+

+

-

-

-



Kanal 1 ve 2'nin farkýnýn alýnmasý fotosentez yönünden aktif bitki örtüsünün NDVI deðerleri ile 

yüksek pozitif korelasyon içinde olmasýný saðlar. Kanal 1 ve Kanal 2 farkýnýn bu kanallarýn toplamýna 

bölünmesi ile de NDVI deðerlerine etki edebilecek diðer bazý faktörlerin elimine edilmesini saðlar ve 

düþen radyasyon miktarýna göre deðerler normalize edilmiþ olur. 

Ayný zamanda AVHHR Kanal 2 (0.725-1.0 um) fotosentez yönünden aktif olan bitki örtüsüne 

duyarlý bir spektruma sahiptir ve bu özelliðinden dolayý yoðun ve aktif bitki örtüleri bu kanalda kýzýl ötesi 

(infrared)'ne yakýn spektrumda yüksek yansýma gösterirler. Aktif olmayan cansýz bitki örtüsü bu kanalda 

yüksek yansýma gösterir.

Burada Kanal 1 (görünür) ve Kanal 2 (kýzýl ötesine yakýn) AVHHR kanal 1 ve 2 deki yansýma 

deðerlerini temsil ederler. Kanal 2 özellikle yeþille kaplý alanlara duyarlý iken Kanal 1 (0.58-0.68 um) bitki 

örtüsündeki klorofil miktarýyla ters orantýlý olarak deðiþmeyi gösterir. Saðlýklý ve yeþil bitkiler kýrmýzý ýþýðý 

absorbe eder ve dolayýsýyla bitki yoðunluðu arttýkça yansýyan kýrmýzý ýþýk miktarý azalýr.

NDVI, kuramsal olarak -1 ile +1 arasýnda deðiþmektedir. Herhangi bir bölge için yapýlan NDVI 

hesaplamalarýnda elde edilen deðerlerin +1'e  yakýn olmasý, o bölgenin oldukça yeþil olduðu anlamýný 

taþýr. Gerçekte, NDVI hiçbir zaman +1 ve buna yakýn bir deðere ulaþamaz. Bu deðerin elde edilebilmesi 

için, 1 pixellik bir alanýn, yaklaþýk 1.1 kilometre karelik bir alana denk gelmesi, tamamýnýn görünür kýrmýzý 

ýþýðý soðurmasý gerekir. Negatif NDVI deðerleri, göl, deniz, gibi büyük su kütlelerinin varlýðýný 

göstermektedir. Bunlar yakýn kýzýlötesi (Near IR) ýþýmalarý soðurduklarýndan dolayý NDVI negatif deðer 

alýr. Bulutlar, kýrmýzý ve yakýn kýzýlötesi ýþýklarý yansýttýklarýndan dolayý, NDVI hesaplamalarýnda 

ortalama 0 ile 0.075 arasýnda deðiþen deðerleri temsil ederler. Bu deðerler yeþil bitki örtüsü gibi 

algýlanabileceðinden dolayý, NDVI hesaplarýnda sýfýra yakýn deðerler yerine, daha çok büyük deðerler 

(çoðunlukla 0.1-0.7) kullanýlmaktadýr.  0 ile 0.1 arasý ise, bulut, ýslak  toprak alan veya üzerinde çok 

seyrek çalý çýrpý bulunan arazileri temsil etmektedir. 

Ülkemizde baþta yarým asýr boyunca faaliyet göstermekte olan DSÝ olmak üzere su kaynaklarýnýn 

geliþtirilmesinden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluþlarýnýn 2003 yýlý sonu itibariyle geliþtirdikleri 
3 3projeler ile su tüketiminin 6,2 milyar m 'ü yer altý suyu olmak üzere toplam 40,1 milyar m 'e ulaþmýþ 

3 3 3bulunmaktadýr. Bu suyun 29,6 milyar m  'ü sulamada, 6,2 milyar m 'ü içme-kullanmada,  4,3 milyar m 'ü 

ise endüstride kullanýlmaktadýr.

 Türkiye'de 2004 yýlý baþýna kadar sulamaya açýlan araziler toplam 4,85 milyon ha olup, teknik ve 

ekonomik olarak sulanabilir arazilerin toplamýnýn %57'sine ulaþýlmýþtýr. Bu arazilerin 2,7 milyon ha'lýk 

bölümünün sulamasý DSÝ tarafýndan gerçekleþtirilmiþ bulunmaktadýr.

3110 milyar m  suyun tamamýnýn kullanýlabilmesi için varolan ve geliþtirilecek projeler olarak 730 
3 3adet baraj (toplam hacmi 247 milyar m ) ile 2.000'den fazla göledin (toplam hacmi 1 milyar m )  yapýlmýþ 

olmasý gerekmektedir. Bu barajlardan 211 adedi  (211 adet barajýn 200 adedi DSÝ tarafýndan inþa 

edilmiþtir) iþletmede, 93 adedi inþa halinde, 426 adedi ise geliþtirilecek projeler arasýnda yer almaktadýr.

DSÝ tarafýndan planlanan gölet projelerinin 378 adedi iþletmede ve 129 adedi inþa halinde ve 

yatýrým programýnda yer almakta ve 183 adedi ise geliþtirilecek projelerdir. Söz konusu 378 adet gölektin 

336 adedi, Genel Müdürlüðümüz Küçük Su Ýþleri kapsamýnda ele alýnmýþ olmakla birlikte uluslararasý 

standartlara göre baraj kriterleri kapsamýna girmektedir. Bu durumda DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan 

50 yýllýk süreç içerisinde 536 adet baraj, 42 adet gölet olmak üzere toplam 578 adet depolama tesisi inþa 

edilmiþtir.

EK- 2 TÜRKÝYE'DEKÝ SU KAYNAKLARININ GELÝÞÝM DURUMU

109



Türkiye'deki su kaynaklarýnýn yaklaþýk üçte birinden yararlanýlmasý gerçekleþtirilmiþ 

bulunmaktadýr. Ülkemizin VIII. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý hedefleri ve kaynak potansiyeli çerçevesinde 

deðerlendirildiðinde su kaynaklarýnýn % 100 'nün gerçekleþtirileceði yýl 2030 olarak hedeflenmiþ 

bulunmaktadýr. Bu hedefe ulaþýldýðý taktirde tarýmda üretim 5 kat artacak, 2,5 milyon kiþiye istihdam 

imkaný yaratýlacaktýr. 

Ülkemiz akarsularýnýn hidroelektrik potansiyelinin geliþtirilmesi amacý ile 670 adet  hidroelektrik 

santralý projesi planlanmýþ olup, bunlarýn toplam kurulu gücü 36.839 MW, hidroelektrik enerji potansiyeli 

de 127,8 milyar kWh olarak hesaplanmýþtýr. 2003 yýlý itibariyle iþletmeye açýlan 133 adet  hidroelektrik 

santralý projesinin toplam kurulu gücü 12.554 MW, enerji üretimi ise ortalama 45,1 milyar kWh'tir. Bu ise 

toplam hidroelektrik potansiyelinin ancak %35'inin geliþtirildiðini göstermektedir. Halen inþaatý devam 

etmekte olan 32 adet hidroelektrik santralý projesinin toplam kurulu gücü 3.099 MW, enerji üretimi ise 

10.129 GWh'tir. DSÝ tarafýndan nehir havzalarý bazýnda ilave hidroelektrik potansiyelin ortaya konmasý 

amacýyla mastýr plan çalýþmalarý sürdürülmektedir. Bu çalýþmalar sonuçlandýðýnda varolan potansiyelin 

önemli ölçüde artabileceði tahmin edilmektedir.

DSÝ 1.053 sayýlý yasaya göre nüfusu 100.000'i aþan 17 kentin uzun dönemli içme-kullanma ve 
3endüstri suyu ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik projeler inþa ederek yýlda toplam 2,269 milyar m  su 

saðlamýþtýr. Halen 20 adet kentin içme- kullanma ve endüstri suyu projesinin inþaatý devam etmektedir. 

3Ýnþaatlarý devam etmekte olan  içme suyu projeleri (0,685 milyar m /yýl) ile kesin projesi 
3tamamlanan (0,479 milyar m ) ve planlama ya da kesin proje aþamasýnda tamamlanarak (1,854 milyar 

3 3m ) hizmete alýnacak projelerden elde edilecek su miktarý ile birlikte bu miktarýn toplam 5,3 hm  ulaþmasý 

planlanmaktadýr. 

Ülkemizde geliþen diðer bir sektör olan sanayinin ise 2030 yýlýna kadar yýlda ortalama % 6 
3oranýnda bir büyüme göstereceði kabul edilerek 2003 yýlý baþýnda 4,2 milyar m  olan sanayi suyu 

3tüketiminin 2030 yýlýnda diðer ihtiyaçlar ile birlikte 21,5 milyar m 'e ulaþmasý beklenmektedir. Böylece 
3Türkiye'de sektörel bazda 2030 yýlýnda toplam 110 milyar m  suyun tamamýnýn  kullanýlabileceði  tahmin 

edilmektedir.

Ýçme kullanma ve endüstri suyu tüketimi tahmininde ise ülkemizin bugün için yaklaþýk olarak 

yýlda % 2 civarýnda olan nüfus artýþ hýzýnýn azalarak devam edeceði göz önünde bulundurularak ülkemiz 

nüfusunun 2030 yýlýnda 85 milyona ulaþmasý beklenmektedir. Ayrýca 2003 yýlý baþý itibariyle kiþi baþýna 

250 l/gün olan içme-kullanma suyu ihtiyacýnýn ülkemizin sosyal refahýnýn 2030 yýlýnda bugünkü Avrupa 

ülkeleri seviyesine ulaþacaðý tahmin edilerek kiþi baþýna içme kullanma suyu ihtiyacýnýn 400 l/gün'e 
3ulaþacaðý kabul edilmiþtir. Ayrýca ülkemizde hýzla geliþen turizm sektörü için de yaklaþýk 5 milyar m  su 
3ihtiyacý olacaðý tahmin edilerek 2030 yýlýnda içme kullanma suyu ihtiyacýnýn yaklaþýk 17 milyar m  'e 

ulaþacaðý kabul edilmektedir.

Sektörel bazda yapýlan su tüketim tahminlerinde, ülkemizin teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 

toprak kaynaðý olan brüt 8, 5 milyon hektar alanýn tamamýnýn 2030 yýlýnda inþa edilerek sulamaya 
3açýlmasý ve sulama suyu tüketiminin 71,5 milyar m 'e ulaþmasý beklenmektedir. Böylece 2003 yýlý 

baþýnda toplam su tüketimindeki payý %75 olan sulamanýn 2030 yýlýndaki payýnýn % 65 seviyesine 

düþürülmesi beklenmektedir.

3 Ülkemizde teknik ve ekonomik olarak kullanýlabilir tatlý su potansiyeli olan 110 milyar m suyun 

baþta DSÝ olmak üzere diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel sektör tarafýndan geliþtirilecek ilave 

projeler ile develope edilerek 2030 yýlýnda tüketime sunulabileceði tahmin edilmektedir. Ancak bu 

hedefin gerçekleþmesi için tarým ve hizmetler sektörüne ayrýlan finansman kaynaðýnýn her yýl artarak 

devam etmesi zorunludur.
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Birleþmiþ Milletler Çölleþme ile  Mücadele Sözleþmesi 
Taraflarý;

Sözleþmeyi onaylamýþlardýr.

.................

F Çölleþmenin fiziksel, biyolojik, politik, 
sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlerin 
karmaþýk etkileþimleri sonucunda ortaya 
çýktýðýný dikkate alarak,

F Çölleþme ve kuraklýðýn, yoksulluk, kötü 
saðlýk ve beslenme koþullarý, gýda güven-
cesinden yoksunluk gibi önemli sosyal ve 
zorunlu göçten kaynaklanan sorunlarla 
etkileþimleri sonucunda, sürdürülebilir kalkýn-
mayý olumsuz etkilediðini akýlda tutarak,

F Geçmiþteki tüm çabalara karþýn, çölleþme 
ile mücadele ve kuraklýðýn etkilerini azaltma 
konusunda istenilen ilerlemenin saðlanamamýþ 
olduðunu ve sürdürülebilir kalkýnma kapsamýn-
da her düzeyde yeni ve daha etkin bir yaklaþým 
gerektiðini idrak ederek,

F Uluslararasý ve ulusal topluluklarýn karþý 
karþýya olduklarý küresel ölçekteki diðer çevre 
sorunlarý ile çölleþme arasýndaki iliþkiyi akýlda 
tutarak,

F Çölleþmeyle mücadele ve kuraklýðýn 
etkilerini azaltmada uluslararasý iþbirliði ve 
ortaklýklarýn önemini ve gerekliliðini kabul 
ederek,

F Çölleþme ve kuraklýk sorunlarýnýn küresel 
bir nitelik taþýdýðýný, dünyanýn bütün bölgelerini 
etkilediðini ve çölleþme ile mücadele ve/veya 
kuraklýðýn etkilerini azaltmak için uluslararasý 
topluluðun ortak eyleminin gerektiðini kabul 
ederek,

F Ulusal Hükümetlerin çölleþmeyle müca-
dele ve kuraklýðýn etkilerini azaltmadaki 
baþarýlarýnýn, etkilenen bölgelerde eylem 
programlarýnýn yerel olarak uygulanmasýna 
baðlý olduðunu kabul ederek,

F Özellikle geliþmekte olan ülkelerin kýrsal 
kesimlerinde, çölleþmeyle mücadele ve 
kuraklýðýn etkilerini azaltma programlarýnýn her 
düzeyinde gerek kadýn gerekse erkeklerin tam 
katýlýmýný saðlamanýn önemini vurgulayarak,

F Çölleþmeyle mücadele ve kuraklýðýn 
etkilerini azaltma programlarýnda sivil toplum 
kuruluþlarýnýn ve önemli diðer gruplarýn özel 
rolünü vurgulayarak,

F Þimdiki ve gelecekteki kuþaklar yararýna 
çölleþmeyle mücadele ve kuraklýðýn etkilerini 
azaltmak için gereken eylemlere giriþilmesinde 
kararlý olarak,
......................
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