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Giriş 

―TBMM’de 2005 yılında kabul edilerek yürürlüğe 

giren 5403 sayılı ―Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunu‖nun, uzman olmayanların 

gözünden kaçan (veya kaçırılan), yıkıcı bir iki 

etkisine değinmek istiyorum.   

Öncelikle, yasanın Türkiye için bir ilk olduğunu, 

çok sayıda yenilik getirdiğini, hatta dünya 

örnekleriyle karşılaştırıldığında da ayrıcalıklı 

hükümler içerdiğini belirtmek isterim.  

Ancak söz konusu yasanın, Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünü (KHGM) kapatıp, görevlerini yerel 

yönetimlere devreden 5286 sayılı yasayla eş 

zamanlı olması, doğuştan şanssızlık belirtisiydi.  

Bu bakımdan, öncelikle KHGM’nin konumuzu 

ilgilendiren işlevleri değerlendirilmeli ve o 

kurumu kapatmanın sonuçları gözden 

geçirilmelidir.   

KHGM’nin kapatılması ve altyapı geliştirme 

hizmetlerinin yerinden yürütülmesi, ilke temelinde 

doğru bir yaklaşımdı.  Örneğin Kemaliye’de 

yıkılan bir köprünün onarımına, ya da Silopi’ye 

içme suyunun götürülmesi önceliğine Ankara’da 

karar verilmesi gereksizdir.  O işler, yerel 

yönetimlerin belirleyeceği öncelik sıralarıyla daha 

sağlıklı yürüyebilir.  

KHGM, üç kurumu birleştiren 3202 sayılı yasa ile 

(yani Topraksu Genel Müdürlüğü’nün yok 

edilmesiyle birlikte), 1984 yılında zaten ölü 

doğmuştu.  Çünkü toprak ve su kaynaklarımızın  
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geliştirilmesine yönelik görevler;  çabuk oy get 

iren konularla birleştirilip aynı kuruma verilince, 

zaman içinde günlük işler ön plana çıkmaya 

başladı.  Siyasetin doğasında bulunan bir gerçeğin 

ters yüz edilebilmesi olanaksızdır.  Örneğin 

sağlıklı bir arazi toplulaştırma projesinin 

planlanmasından, yaşama geçirilmesine değin 

ortalama 6-7  yıl geçmesi gerekirken, seçimler her 

4  yılda bir yapılmaktadır.  

 Erozyonu, taşkınları önleyerek, tarım 

topraklarının amacı dışında kullanımını 

sınırlayarak, doğal kaynakların ve havzaların 

planlı kullanımını artırarak ne kadar oy 

toplanabilir ki? İstanbul’da 2009 yılında yaşanan 

sel yıkımı, su çıkış ağızlarının binalarla 

kapatılması, o dev kentteki getirim (rant) kapma 

yarışından başka neyle açıklanabilir?  

Siyasal ve bürokratik güçler, tüm olanakları 

günlük popülizme odaklayarak, adının açılımı 

Toprak Koruma ve Zirai Sulama İşleri Genel 

Müdürlüğü olan Topraksu işlevlerini bir kenara 

ittiler. Oysa toprak ve su kaynaklarımızın 

korunması ve geliştirilmesi görevleri ülkemizin 

geleceğidir.   

KHGM, AKP yönetimince kapatılırken de, o 

yanlış sürdürüldü, hatta toprak ve su kaynaklarının 

korunması konuları tümüyle geçiştirilerek, sorun 

KHGM’nin elindeki araç - gereç, mal varlığı, 

bütçe gibi olanakların yerel birimlere devri gibi 

gösterilmeye çalışıldı.  Hâlâ da, bu hizmetlerin 

yerel organlarca daha iyi yürütüldüğü 

savunuluyor.  Oysa sorun orada değil ki… Yerel 

organların havza planlama ve iyileştirme, erozyon 

kontrolü, arazi toplulaştırma, hatta tarımsal 
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sulama ve akaçlama konularında yeterli ilerleme 

sağlanamadı.  

Örneğin o dönemde Türkiye’de arazi 

toplulaştırması yapabilen tek teknik altyapının bu 

genel müdürlükte olduğu görmezden gelindi.   

Türkiye’de toprak etütlerini yok eden anlayış, son 

20 - 30 yıl içinde toprak etütçüsü uzmanı sayısını 

zaten, üniversitede çalışan akademisyenler dışında 

40 - 50 arasına indirmişti.  Yüzölçümümüzün 780 

bin km
2
 olduğu dikkate alındığında, kabaca bir 

yaklaşımla her bin km
2
 başına bir toprak etütçüsü 

hesabıyla, ülkenin gerçek gereksiniminin 800 

kadar etütçü olduğu ortaya çıkar.  Şu anda tüyler 

ürperten bir gerçek var ki, ülkemizde geleneksel 

arazi sınıflaması yapabilecek teknik eleman sayısı 

beş on kişiyi geçmez ve onlar da ileri yaşlarda ve 

dağınık durumdalar.  Bu konuda DSİ Genel 

Müdürlüğü’nde çalışan ve sayıları 70 - 80 kadar 

kestirilen teknik elemanlar ―sulu ziraat arazi 

tasnifi‖ adı verilen sınıflama konusunda ve daha 

çok düz, alüvyal araziler üzerinde 

uzmanlaşmışlardır.  Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü’nün sahip olduğu 25 - 30 eleman ise, 

kendi reform bölgelerinin dışında çalışma 

yetkisine sahip değildir.  Kısacası bu kural dışı 

durumlar, Türkiye’de arazi varlığını tam 

anlamıyla inceleyebilecek bir alt yapının olmadığı 

gerçeğini değiştirmemektedir.  Ben kişisel olarak 

dünyanın hiçbir yerinde böylesine bir uzman 

yokluğuna rastlamadım, olmasını hayal bile 

edemiyorum.   

Konunun dağılmaması için KHGM’nin 

kapatılmasına ilişkin yorumu burada 

noktalayalım.  Türkiye’de toprak etüdü yapacak 

uzman kalmadı.  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 

önce Topraksu, daha sonra da KHGM’nin 

sağladığı rahatlıkla, elindeki toprak bölümü 

mezunlarını yıllardan beri başka işlerde 

görevlendirdi.  Örneğin yıllardır tek bir toprak, su 

ve gübre laboratuvarı açmaya gerek duymadı.  

 

Bırakınız 81 ili, Ankara’da bile toprak uzmanı 

kalmadığından, önce ilgili yönetmelikte, daha 

sonra da yasada, bir çıkış yolu arandı.  Dünyanın 

hiçbir yerinde benzeri görülmeyen, ABD’den 

esinlenmekle birlikte, oradaki uygulamalarla ilgisi 

olmayan, toprağı korumayı değil, yok etmeyi 

kolaylaştıran bir düzenlemenin temeli atıldı.  Önce 

ABD’de durum nedir, ona bir bakalım:  

ABD’de 1981 tarihli ―Tarım ve Besin Çerçeve 

Yasası (Agriculture and Food Act  -  Public Law 

97 - 98)‖ uyarınca 17 Haziran 1994 tarihinde 

yürürlüğe giren Tarım Arazilerini Koruma Yasası 

(Farmland Protection Policy Act - FPPA—

Subtitle I of Title XV, Section 1539 - 1549)’nda, 

dört ayrı tarım arazisi sınıfından söz edilmekte 

olup, bunlar tanımlanmaktadır .  Daha sonraları 

eyalet toprak koruma kurulu başkanları, yasanın 

tanımlarını elle tutulur, bilimsel, rakamsal 

ölçütlerle ortaya koymuşlardır.  Başkanların 

düzenli toplantılarıyla, ilgili yasadaki boşluklar 

giderilmeye çalışılmaktadır.  Örneğin otlatma 

arazileri (grazing land) kavramı sonradan 

eklenmiş ve ―sulu tarım arazisi‖ tanımı, 

tartışılmayacak biçimde açıklığa 

kavuşturulmuştur.  

Ülkemizde ise, bilindiği üzere tarım arazileri 5403 

sayılı yasada dört ana başlık altında toplanmakta 

olup, bunlar, mutlak tarım arazisi (3/e), özel ürün 

arazisi (3/f), dikili araziler (3/g) ve marjinal 

araziler (3/ğ)dir.  Bunlar arasında dikili tarım 

arazileri, Bakanlık tarafından ekonomik 

değerlerine bakılmak kaydıyla, tartışılmayacak 

netlikte arazilerdir.  Özel ürün arazileri de, 

―toprak ve topoğrafik sınırlamaları nedeniyle 

yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının 

tarımının yapılamadığı ancak özel bitkisel 

ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri 

yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, 

ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan 

arazileri, ‖ kapsamaktadır.  Teknik talimatta bu 

hüküm,  

Tuzlu arazilerdeki çeltik, şeker pancarı, 

pamuk gibi tek bir ürün çeşidinin 

yetişebildiği arazileri,  

Uzun süreli verimi mutlak tarım arazisi 

kadar, yörede ekonomik değeri olan bir 

bitkinin yetişebildiği eğimi % 8 - 18 arası 

olan, 50 cm den derin arazileri,  
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Uzun süreli verimi mutlak tarım arazisinden 

düşük olmakla birlikte, yörede ekonomik 

değeri olan bir bitkinin yetişebildiği eğimi 

% 8 den az, 50 cm den sığ arazileri,  

Eğimi ve derinliği yetersiz olmakla birlikte, 

uzun süreli yöre ortalaması verimi 

sağlayan bir ürünün yetişebildiği arazileri,  

Kapsamaktadır .   

5403 sayılı yasanın mutlak tarım arazisini 

tanımlayan anahtar sözcüğü “…özelliklerinin 

kombinasyonu yöre ortalamasında ürün 

alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan…” terimidir.  

Bu hükümle, yöre ortalamasının altında verim 

veren araziler, ―mutlak tarım arazisi‖ kavramının 

dışına itilmektedir.  Özel ürün arazisine ilişkin 

tanımda ise, ―…ancak özel bitkisel ürünlerin 

yetişebildiği…‖ açıklamasıyla, uygulama alanı 

daraltılmaktadır.   

Dikili tarım arazileri konusunda fazla bir sorun 

bulunmadığına göre düğüm, ―mutlak tarım 

arazisi‖  - ki, yöre ortalamasının altında verim 

verdiği öngörülen hiçbir toprak bu tanıma 

girememektedir -, özel ürün arazisi –ki tüm 

ürünlerin yetişemediği özel koşullar tanımlanıyor 

-  ve ―marjinal arazi‖ kavramlarında 

düğümlenmektedir.   

Uygulamaya göre adı bir kez ―marjinal arazi‖ 

konan toprakta artık kim ne isterse 

yapabilmektedir.  

Aynı örnek, özel izin gerektiren mutlak tarım 

arazileri için de geçerlidir.  Sulu tarım arazisi ve 

örtü tarımı yapılan yerler dışında mutlak tarım 

arazilerini kalitelerine göre gruplayan bir sistem 

ortada yoktur.   

 Bir başka örnek olarak, tarım dışı kullanıma 

açılmak istenen bir arazinin bir bölümünün ―özel 

ürün arazisi‖, kalanının ―marjinal arazi‖ olduğu 

varsayıldığında, izin verilecek midir? Bu konuda 

ölçüt ne olabilir? 

TKİB’de toprak derinliğini ölçebilecek uzman 

sayımız nedir?  

Daha önce belirtildiği gibi  KHGM ortadan 

kaldırılıp, TKB içinde de teknik eleman ve 

laboratuvar, araç - gereç vb donanım olmayınca, 

kısa yoldan çözülmeye çalışılmıştır.  Yasanın 

bütününe bakıldığında kötü niyetten söz etmek 

zor, ama topraklarımızı yok eden dev bir boşluğun 

varlığı da ortada… 

Tanımların benzetildiği ABD’de sorun öyle 

çözülmüyor.  Önce bu amaçla kurulmuş olan ve 

yetmiş yılı aşkın süredir toprak koruma 

konusunda görev yapan servisin altyapısı günden 

güne güçlendiriliyor, yetkileri ve görev alanları 

genişletiliyor, sonra da bölge koruma ―zone 

protection‖ programları uygulanıyor.  Yani 

bizdeki gibi, ―marjinal arazi‖ tanımı yapılıp arazi 

tahsis edilmiyor.  ABD yasalarındaki tüm 

hükümler, korunacak arazileri niteliyor, yani 

sınırları kırmızı çizgilerle belirliyor.  Arta kalan 

arazilerde kimin ne yaptığına, toprak koruma 

açısından karışılmıyor.   

Not: ABD’de ve Kanada’da birçok eyalette ―yerel 

toprak koruma kurulları‖ vardır.  Kanada’da bu 

kurulların başında bir toprak uzmanı bulunması, 

tüm eyaletlerin ortak politikasıdır.  ABD’de ise, 

arazi çalışmasını yapan toprak uzmanı, çoğu 

eyalette kurullara girip teknik bilgi vermekte, ama 

oy hakkı bulunmamaktadır.  Eyaletlere göre 

değişmekle birlikte, en yaygın oy oranları 3 kamu 

görevlisi, 6 sivil toplum temsilcisi biçimindedir.   

Zaman zaman gündeme getirildiği üzere, 5403 

sayılı yasada bir değişiklik yapılacaksa, bu 

değişikliğin ağırlık noktasında yukarıda 

belirttiğimiz  sakıncaların giderilmesinin yer 

alması beklenir. ‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 


