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•Günümüzde dünya topraklarının %33’ü orta ve yüksek seviyelerde bozuluma uğramıș durum-
dadır. Arazi tahribatı, nüfus artıșı, kentsel genișleme ve yoğun ișlemeli tarımın neden olduğu 
erozyon, tuzlanma, asitlenme, kimyasal kirlilik, toprak bozulumunun artarak devam etmesine 
neden oluyor. 

•Tüm canlılar için sağlıklı bir yașamın yolu sağlıklı bir çevrede yașamaya, temiz su, hava ve 
sağlıklı toprağa ulașmaktan geçer. Toprak olmadan yașam için elzem olan temiz sudan, 
sağlıklı gıdadan söz etmek mümkün değildir. Yașamın devamlılığı için toprakların korunması 
hayati öneme sahiptir. Toprağın korunması ve geliștirilmesi toprağın sürdürülebilir yönetimi ile 
sağlanabilir. 

•Toprak yönetimi, eğer, toprağın sağladığı destekleme, tedarik, düzenleme ve kültürel 
hizmetler, bu hizmetleri mümkün kılan toprak fonksiyonları ve biyoçeșitliliği zarar görmeden 
sürdürülebilir veya zenginleștirilebilirse, sürdürülebilir bir toprak yönetimidir.¹-² 

•Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ne göre toprak bozulma nedenlerini ortadan kaldırmak 
için, toprak fonksiyonları ve ekosistem hizmetlerini iyileștirmeye yönelik her türlü yöntem 
sürdürülebilir toprak yönetimi (STY) içerisinde değerlendirilir. FAO’ya göre sürdürülebilir bir 
toprak yönetimi için atılması gereken acil adımlar șu șekildedir:

•Sürdürülebilir toprak yönetimine yönelik yatırımlar arttırılmalı ve yerel toprak dostu uygu-
lamalar teșvik edilmelidir. 

•Toprağın kendine has yapısını göz önünde bulunduran, ekosistem temelli bütüncül bir yöne-
tim biçimi desteklenmelidir. 

•Toprak dostu uygulamalar konusunda kapasite geliștirme çalıșmaları hayata geçirilmelidir. 

•Toprak bozulumunun önüne geçilmeli, bozulmuș topraklar için rehabilitasyon çalıșmaları 
yapılmalıdır. Bunun için:

◦Erozyonun azaltılması: Erozyon ile mücadele için ormansızlașma ve meraların uygun 
olmayan bir șekilde ekin alanlarına çevrilmesi gibi yüzey örtüsünü ortadan kaldıran ve 
karbon kaybına neden olan arazi kullanım değișikliklerinden kaçınılmalı veya eğer bu 
değișiklik kaçınılmazsa önceden dikkatli bir șekilde planlanmalıdır. Orman alanlarında 
ağaçlandırma çalıșmaları, ağaçlandırmaya uygun olmayan alanlarda bitkilendirme 
çalıșmalarını gerçekleștirilmelidir.
 
◦Toprak organik madde içeriğinin zenginleștirilmesi: Toprak organik madde içeriğinin 
korunması ve zenginleștirilmesi için orman, turba ve mera alanları gibi organik karbon 
açısından zengin alanlar mevcut halleri ile korunmalı, bu alanlardaki toprak bitki örtüsü 
zenginleștirilmelidir. 
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◦Toprak tuzlanmasının önlenmesi ve azaltılması: Tuzlanma ile mücadele için buharlașma 
kayıplarının azaltacak toprak yüzey örtüsü geliștirilmeli; gelișmiș nakil, dağıtım ve uygulama 
metotları yoluyla sulama suyunun verimliliği artırılmalı; Sulama suyu mutlaka analiz 
edilmelidir.

◦Toprak kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması: İlgili kamu kurum ve kurulușları, insan 
sağlığını ve refahını güvence altına almak, kirleticilerin birikimini belirli seviyelerin altında 
tutmak ve bu seviyeleri așan kirli toprakların ıslahını gerçekleștirmek için gerekli uygulama-
ları hayata geçirmelidir. Yerel toprak kirliliği yönetimi için kirletici uygulama taban seviyeleri 
belirlenmeli, kirlenmeye yatkın alanların belirlenmesi için kirletici seviyeleri izlenmelidir. Kirli 
alanlara dair veriler kamu ile paylașılmalı, kirli topraklar gıda ve yem üretimi için kullanıl-
mamalıdır.

◦Toprak asitleșmesinin önlenmesi ve azaltılması: Toprak asit seviyeleri izlenmeli ve 
uygun iyileștiriciler (kireç, alçıtașı ve temiz kül gibi) kullanılarak yüzey ve yüzey altı toprak 
asiditesi en alt seviyelere indirilmelidir. Dengeli ve uygun asitlikte gübre kullanımı teșvik 
edilmelidir. 

◦Toprak biyoçeșitliliğinin korunması ve zenginleștirilmesi için biyolojik durum ve erken 
uyarı sinyallerini de içeren toprak biyoçeșitliliğini izleme sistemleri kurulmalıdır. Yeterli 
vejetasyon örtüsünün sağlanması, optimal besleyici ilaveleri, farklı organik iyileștiricilerin 
eklenmesi, toprağın bozulmasının en aza indirilmesi, tuzlanmanın engellenmesi yoluyla 
toprak biyoçeșitliliğini destekleyen toprak organik madde seviyeleri korunmalı ve zengin-
leștirilmelidir. Tarımda pestisit kullanımı uluslararası pestisit kullanımı yönergelerine uygun 
șekilde yapılmalıdır. 

◦Toprak sıkıșmasının engellenmesi ve hafifletilmesi için alanda kullanılan araçlar 
toprağın gücüne göre modifiye edilmelidir ve yüzey basıncını azaltmak için lastik basınç 
kontrol sistemleri ile donatılmalıdır. Ormancılık operasyonları sırasında araç trafiği kısıtlan-
malıdır. 

◦Toprak su yönetiminin iyileștirilmesi için yüzey ve yüzey altı drenaj sistemleri kurulmalı ve 
yer altı su seviyeleri kontrol edilmelidir. Kuru bölge ekin sistemlerinde, su kullanım verimliliği-
ni optimize etmek için toprak örtüsü yönetimi ve su hasatı gibi metotlar kullanılmalıdır.³

•Tüm bunlara ek olarak Türkiye özelinde;

◦5403 sayılı Kanun gereğince de öngörülmüș olan ülkemiz arazilerinin erozyon zararını, 
șiddetini tanımlayan erozyon sınıflarına ait güncel veriler hızla üretilmelidir.
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◦Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca sürdürülebilirlik ilkesine uygun, farklı arazi 
kullanım kararlarını olușturmaya yönelik, arazilerin toprak ve su potansiyelini belirleyen ve 
sistematik olarak değerlendiren arazi kullanım planlarının hazırlanması önemlidir. Bunun 
için ise yeni teknolojiler kullanarak, yeni toprak sınıflandırma sistemlerine dayalı detaylı 
toprak etüt ve haritaları üretilmelidir.

◦Ülkemizin toprak varlığı, arazi kaynak potansiyeli belirlenmeli ve arazi sınıflamaları ülke 
bitki üretim potansiyeli ve coğrafi koșullara uygun yapılmalıdır. Ayrıca 5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun ön gördüğü gibi her ölçekte ve sektörde planlamaya 
temel olușturmak üzere tarım, sanayi, enerji, ulaștırma, turizm, yerleșme ve benzeri amaçlar-
la kullanımı belirleyen ekolojik tabanlı arazi kullanım planları tamamlanmalıdır.

◦Toprak Koruma Kurulları’nın aldığı kararlar halkın bilgisine sunulmalı ve verilen izinler, 
yapılan izleme, değerlendirme istatistikleri ile toprak koruma önerileri yayımlanmalıdır. 

◦5403 sayılı Kanun’un, tarım arazilerinin amaç dıșı kullanımı ile ilgili 13. Maddesine 
sürdürülebilirlik ve gıda güvencesi kapsamında “üstün kamu yararını” gözeten kısıtlayıcı 
hükümler eklenmelidir veya Kanun’un 13 yıllık uygulanması sırasında 13. Madde’de tarım 
arazilerinin amaç dıșı kullanılmasının önünü açan ve kolaylaștıran ayrıcalık tanıyan maddel-
er yeniden gözden geçirilmelidir. 

◦Büyük ovalarda, tarımsal alanın daralmasına veya verimin düșmesine neden olacak faali-
yetlere izin verilmemelidir. Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Planları ha- zırlanmalı; 
sürdürülebilir toprak yönetimi, toprak koruma ve erozyonla mücadele tedbirlerini destekleye-
cek yapıların olușturması için çalıșma yapılmalıdır. 

◦Doğal varlıklarımızdan olan meraların tahsis amacı dıșında kullanımına son verilerek 
hayvancılığın geliștirilmesi son derece önemlidir. Biyolojik çeșitliliğin ve toprağın korunması-
na hizmet edecek șekilde mera-hayvan etkileșimini dikkate alan mera tașıma kapasitesine 
uygun, otlatma mevsimi ve münavebeli otlatma düzeninin kurulduğu, yerel halkın meraya 
erișimi ve karar alma süreçlerine dahil olmasına imkan veren iș birliklerine gidilerek 
“sürdürülebilir mera yönetimi” ya da “bütüncül mera yöntemi” hayata geçirilmelidir. 

◦Mera mevzuatı, meraların doğal değerlerini ve özellikle biyolojik çeșitliliğini koruyacak 
fonksiyonel bir yapıya kavușturulmalı ve Köy Mera Kurulları güçlendirilmelidir. Mera 
Kanunu’nun tahsis amacının değiștirilmesi ile ilgili 14. Maddesine kısıtlayıcı hükümler eklen-
melidir.⁴
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