TÜRKİYE'NİN TOPRAK KAYNAKLARI
BUNLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM
YOLLARI

Prof.D r. İlhan A K A L A N (*)

yaşadığımız dünyada iki temel kaynak arazi ve insanlar
dır. Gelişmenin de temelinde son olarak arazi yatmaktadır.
İnsan ve başlıca arazi kaynaklarının başarılı bir şekilde kul
lanılmasının derecesi gelişmeyi tayin eder. Ekonomik stabi
lité ve toprakların akılcıl bir biçimde kullanılması birbirin
den ayrılmaz kavramlardır. Toprak kayıpları yapay yollarla
telafi edilemez. Beş santim kalınlıktaki bir toprağın oluşma
sı için ortalama 2 bin yıla gereksinim vardır.
Toprak; hava, su ve güneş ışığının bir arada çalışıp üze
rindeki bitkilerin gelişmesine olanak veren temel ortamı
oluşturmaktadır. Besin maddelerinin ana kaynağını koru
mak için yapılacak akılcıl girişim halen sahip bulunduğu
muz toprakları korumaktır.
Aslında kentsel ve kırsal halkın ekonomik stabilitesi çift
çilerin arazilerini kullanma ve koruma şekil ve derecelerine
bağlıdır.
Toprak yapıcı ve karakter kazandırıcı ana materyal, topoğrafi, zaman, iklim ve biosfer gibi etmenlerin çok çeşitli
( * ) A Û. Ziraat Fakültesi.
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olması nedeni ile ülkemizde laterit ve gerçek podzol'lar ha
ricindeki bütün büyük toprak gruplarına ait örnekler bu
lunmaktadır. Bu çeşitlilik değişik bir çok kalite ürünlerin
yetiştirilmesine olanak vermektedir. Bununla birlikte top
raklarımızın ve onların kapladığı arazilerin bazı sorunları
vardır. Bu sorunlardan önemli olanları ve bunların çözüm
yolları aşağıda özet olarak açıklanacaktır.
I. Türkiye Topraklarının Sorunları Ve Çözüm Yolları
Arazi varlığınızın %36.1'ini oluşturan 27.699.003 ha.lık bö
lümü işlenmekte, %28.3'ünü oluşturan 21.745.690 ha.lık bö
lümü çayır ve mera, %30.6'sım oluşturan 23.468.463 ha.lık
bölümü orman ve fundalık olmak üzere devamlı bitki örtü
sü altın da bulunm akta, g e riy e kalan %5'i oluşturan
3.781.575 ha.lık bölümü ise diğer araziler grubu içinde yer
almaktadır.
Çeşitli arazi türleri, özellikle işlenebilen araziler, sahip ol
dukları çeşitli toprak tipleri nedeni ile çeşitli tür ve boyut
lardaki sorunlara sahip bulunmaktadırlar. Bunlar hakkında
kısa bilgiler verilecektir.
1.1. Etkili Toprak Derinliği

Ülkem iz topraklarının %14.2'sini oluşturan 11.108.114
ha.lık bölümü 90 cm'den derindir; geriye kalan %85.8'in
%11.9'unu oluşturan 9.299.614 ha.lık bölümü orta derin (5090 cm), %30.5'ini oluşturan 23.699.973 ha.lık bölümü sığ (2050 cm) ve %37.2'sini oluşturan 28.908.455 ha.lık bölümü ise
çok sığ (<20 cm) toprak sınıfına girmektedir.
Tarımsal üretimin cins ve miktarını büyük ölçüde kısıtla
yan sığ toprakların büyük bir yekûn tutması ülkemiz tarımı
için gerçekten büyük bir dezavantajdır.
1.1.1. Toprak Derinliğinin Artırılm ası

Etkili toprak derinliğini arttırmak için kullanılabilecek
olanaklar kısıtlıdır.
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Sığ toprak derinliği yüksek taban suyu nedeni ile ise, dre
naj ile bu derinlik arttırılıp optimal duruma getirilebilir.
Yoğun alt katmanlar bulunuyorsa, bunların dip kazan (çizel) denilen toprağı derinlemesine yırtan aletlerle gevşetil
mesi ve kökler için uygun ortam hazırlanması mümkün
dür.
Etkili toprak derinliğinin arttırılmasına olanak bulunma
yan arazilerde, yüzlek toprak koşullarına uygun çayır ve
mera bitkilerini yetiştirip hayvancılık yapmaktan başka ça
re yoktur.

1.2. Erozyon
Ülkemiz; topoğrafik yapısı, iklimi, uygulanan yanlış ta
rım yöntemleri, aşırı orman ve mera tahribatı ve toprakla
rın çoğunlukla erozyona duyarlı olması nedenli ile dünya
yüzünde rekor düzeyde erozyona maruz kalan ülkeler ara
sında yer almaktadır.
Yapılan etüd ve gözlemlere göre ülkem iz arazilerinin
%20'sini oluşturan 15.592.750 hektarında orta, 36.4'ünü oluş
turan 28.334.938 hektarında şiddetli, %17'sini oluşturan
13.221.205 ha.mda çok şiddetli erozyon cereyan etmektedir.
Bu erozyon sonucunda her yıl denizlere milyonlarca ton
toprak taşınmaktadır. Akarsularımızın her mevsiminde ta
şımakta oldukları materyal nedeniyle vermiş oldukları bu
lanık görünümler, blu taşınmanın gözle görülür delilleri
dir. Kızıhrnîağa adı taşıdığı materyalin rengine uyularak
verilmiştir.
Bu zararın en zalim düşman orduları tarafından dahi ya
pılması ihtimali yoktur. Çünkü düşman ordusu ülkeden ko
vulduğunda, topraklar geri alınmaktadır. Halbuki erozyon
la, hele bir bölümü yabancı denizlere taşman toprakların
tekrar geri getirilmesine olanak yoktur.
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1.2.1. Erozyondan Korunm a

Ülkemiz topraklarının maruz kaldığı yüksek düzeydeki
toprak ve su kayıplarını izin verilebilir sınırın altına indir
mek mümkündür.
Toprak ve su korumanın esasını arazileri kabiliyetlerine
göre kullanmak ve mevcut sınırlayıcı etmenleri belli ölçü
lerde azaltmak üzere gereken önlemleri almaktır.
Önlemlerin esasını suyun veya rüzgarın hızını toprağı
aşındıramayacağı düzeye indirmek ve toprağı erozyona kar
şı dayanıklı duruma getirmek oluşturmaktadır.
Bu koşulların temini için kültürel ve mekanik toprak ve
su koruma yöntemlerinden yararlanılır.
Belli bir tarladaki erozyonu, istenilen kullanım şekli al
tında izin verilebilir düzeye indirilmesinde kullanılacak
yöntemlerin seçiminde Üniversal Toprak Kaybı Tahmini
Denkleminden yararlanılır. Ülkemizde bu denklemin çözü
münü sağlayacak parametreler için bulgular saptanmış bu
lunmaktadır.
Toprak ve suyun korunmasında kullanılan yöntem ler
şunlardır:
1.2.1.1.

Kültürel yöntemler

a) Düzeç eğrilerine paralel toprak işleme
b) Şerit üzerine ekim
c) Şerit üzerine münavebeli ekin
d) Örtü bitkilerinin kullanılması ve yeşil gübre
e) Anız örtülü tarım
1.2.1.1.

Mekanik önlemler

a) Teraslama
b) Otlu boşaltma ağızları
4
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c) Otlu su yollan
d) Su çevirme ve taşırma
e) Sel oyuntusu kontrolü
f) Çiftlik göletleri
g) Çiftlik drenajı
h) Toprak korumalı sulama
Yukarıda açıklanan mekanik önlemlerin çoğu bitkilerle
de desteklenmektedir.
Toprak ve ve su korumanın sağlanmasında başarıya ulaş
mak için devlet ve çiftçiler yakın işbirliği halinde çalışmalı
dır. Çiftçiler içine almayan girişimler şimdiye kadar olduğu
gibi, başarısızlığa uğramaya mahkumdurlar.
1.3. Taşlılık
Toprağın yüzeyinde veya üst toprağın içinde bulunan ça
pı 7.5 cm'den büyük taş ve kayalar toprak işlemeyi engelle
yerek, yetiştirilecek ürün türlerini kısıtlamakta, verim i dü
şürmekte, hatta bazı durumlarda toprak işlemeye imkan
vermemektedir.
Ülkemizde 2.989.093 ha'ı tarım arazilerinde, 25.495.238
ha'ı tarım dışı arazilerde olmak üzere toplam 28.484.331
ha.lık alan çeşitli düzeylerde taşlılık arzetmektedir. Bunla
rın 2.5 milyon hektarlık bölümünün temizlenmesi ve daha
yüksek verim li tarımsal arazi haline getirilmesi mümkün
dür.

1.3.1. Taşların Temizlenmesi

İşlenebilen araziler üzerinde yer aldıkları için İşleneme
yen 2.989.093 ha. arazinin büyük bir bölümünün taşlarının
temizlenerek tarıma açılması mümkündür.
Bu husustaki çalışmalara, Güneydoğu Anadolu'da Toprak-Su Genel Müdürlüğü elemanlarının önderliğinde çiftçi5
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lerin ve işsiz halkın yardımı ile başlanılmıştır. Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğü'nce devam ettirilmektedir.
Ülkemizde yaklaşık 2.5 milyon hektar tutarındaki II. III.
ve IV. sınıf taşlı tarım arazisinin, taşlarının temizlenmesi
suretiyle, üretime açılması mümkündür.
1.4. Su Fazlalığı
Ülkemizin en kurak alanlarından olan Konya Vilayeti sı
nırları içinde 454.022 ha.ık alan, su fazlalığı nedeni ile ta
rımsal üretimde kullanılamamaktadır. Bu suretle kuraklık
ile fazla ıslaklık gibi ekstrem koşulları arazinin topoğrafik
yapısı ve geçirimsiz alt toprak katmanlar nedeni ile, yan ya
na görmek mümkündür.
Ü lk em izin tüm ündeki tarım arazilerin in 1.968.814
ha.mda, toprak işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin
ise 803.161 ha.mda olmak üzere toplam 2.771.975 ha.lık ara
zi fazla ıslaklık sorunu arzetmekte ve kurutularak ıslah edil
meyi beklemektedir.

1.4.1. Kurutm a

Su fazlalığı toprak işlemeye imkân vermemek, kökler böl
gesindeki havalanmayı kısıtlamak, toprağın ısınmasını ge
ciktirmek, tuzlanmaya neden olmak gibi etkilerle bitki ge
lişmesini ve üretimi engellemektedir.
İç Anadolu'da geniş alanlardan ıslaklık nedeni ile ençok
çayır ve mera olarak yararlanılabilmektedir. Bu gibi geniş
alanların kurutulması DSİ'nin görevleri arasındadır.
Konya ovası gibi kapalı havzaların kurutulmasında uy
gun boşaltma yeri bulmak önemli bir sorun yaratmaktadır.
Konya ovası drenaj suları Tuzgölüne boşaltılmaktadır. Bu
suların, Konya kentinin artıklarını da taşıması nedeni ile
tuz üretilen gölde kirlenmeye neden olacağı düşünülmekte
dir. Ancak halen yapılmakta olan ölçmeler zararlı bir kirlen
menin henüz söz konusu olmadığını göstermektedir.
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Çiftçi işletmelerindeki ıslak araziler, Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü elemanlarınca yapılan projelere göre açık
kanal veya kapalı büz sistemleri ile kurutulmaktadır. Örne
ğin Samsun'un Çarşamba ovasında tarla arazisi kaybına
meydan vermeyen ve tarımsal işlemleri engellemeyen örtü
lü drenaj sistemi, başarılı bir biçimde çalışmaktadır.
Sulanan bütün arazilerde (yağmurlama ve damla sulama
hariç) kurutma sistemlerinin de kurulması gerekmektedir.
Aksi takdirde, örneklerine daha önce de rastlandığı gibi,
tuzlanmalarla tarım arazileri elden çıkmaktadır.
Drenaja muhtaç deniz kıyısı düzlüklerinde, örneğin Bü
yük Menderes ve Küçük Menderes ağızlarında olduğu gibi,
drenaj sularının denize boşaltılmasında pompaj tesislerinin
kurulması gerekmektedir.
Ülkemizde kurutma ile tarımsal üretime açılabilecek ara
zi toplamı 1.968.000 ha. dolayındadır.
*

1.5. Tuzluluk ve Sodiklik
Çeşitli nedenlerle normalin üzerinde suda çözünebilir
iyon konsantrasyonuna sahip olan topraklara, tuzlu toprak
lar, fazla miktarda değişebilir Na+ içerenlere sodik topraklar
ve her ikisini birlikte içerenlere tuzlusodik topraklar adı ve
rilmektedir.
Bazı tuza dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesine imkan ve
ren hafif tuzlu toprakların kapladığı alan 614.657 ha. il
etüm arazilerimizin %0.8'ini, üretime imkan vermeyen tuz
lu topraklar 504.603 ha. ile %0.6, sodik topraklar 8.641 ha. ile
&0.01, hafif tuzlu-sodik topraklar 123.863 ha. ile %0.2, tuzlu
sodik topraklar 264.956 ha. ile %0.3 olmak üzere toplam
1.518.722 ha. ile %2 düzeyindedir.
1.5.1. Çorak Toprakların Islahı

Hafif tuzlu ve tuzlu toprakların kapladığı alan 1.119.260
ha.dır. Bunlar drenaj hendekleri açıldıktan sonra su ile yı
kanarak ıslah edilebilirler. Bunun için yıkama suyu ve yıka
7
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madan dönen suyun akıtılacağı boşaltma alanı bulmak so
run yaratmaktadır. Boşaltma yeri sağlanamayan durumlar
da İsrail'de başarı ile kullanılmakta olan tuzların kökler böl
gesinin hemen altına indirm ek yöntem i uygulanabilir.
Verilecek suyun miktarı ve şekli arazi veya laboratuvar test
leri veya her ikisi ile birlikte kükürt ve jips gibi ıslah mad
delerinin de kullanılması gerekmektedir.
Sodik topraklar 8.611 ha.lık nispeten küçük bir yayılma
alanına sahip olmakla birlikte, bitki gelişmesini en fazla en
gelleyen ve ıslahı en güç olan topraklardır. Bunlar da tuzlusodik toprakların ıslahında olduğu gibi ıslah maddelerinin
ilavesi olmaksızın ıslah edilemezler.
Ülkemizde ıslah edilip tarıma açılabilecek sodik topraklı
arazi yekûnu 3.360 ha. kadardır.
Bu toprakların büyük bir bölümünün, özellikle tuzlu
olanların, kolayca ıslah edilerek üretime açılmaları müm
kündür.

1.6. Eğim
Bir yandan tarımsal işlemleri güçleştiren, öte yandan
erozyona özendiren eğim koşulları, ülkemiz arazileri için
önemli sorun oluşturmaktadır. Ortalama yükseltisi 1250 m
dolaylarında bulunan ülkemizde, eğimi %12'den düşük ara
ziler tüm arazinin %35.7'sini, toprak işlemeli tarım için sa
kıncalı olan %12'den fazla eğimli arazilerin ise %64.3'ü oluş
turmaktadır.
Düz ve düze yakın (%0-2 eğim li) arazilerin toplam ı
9.178.400 ha. (%li.8); hafif eğimli (%2-6) araziler 8.039.452
ha. (%10.3); orta eğimli (%6-12) araziler 10.581 ha. (%13.6); dik
eğim i: (%12-20) araziler 13.394.964 ha. (%17.2) ve sarp
(%20'de ı fazla eğimli) araziler 10.483.292 ha. (%13.5) yüzölçü
müne .i ıhip bulunmaktadırlar.
Buna göre ülkemiz arazilerinin eğim yönünden sahip ol
dukları dezavantaj küçümsenecek türden değildir.
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1.6.1. Eğim in Azaltılması

Eğimin dildiği ve uzunluğu arttıkça toprak ve su kaybı da
artmaktadır. Fazla eğim tarım işlemlerini güçleştirmekte,
bazen olanaksız hale getirmektedir.
Meyil dikliğini azaltmada fazla etkili olamamıza karşın,
meyil uzunluğunu teraslar ve sekilerle, erozif yüzey akışa
meydan vermeyip, erozyonu önleyecek derecede kısaltabili
riz.

1.7. Verim lilik Sorunları
Yüzde 90'mdan fazlasında kurak koşulların hüküm sür
düğü üklemizde, kurak ve yarı kurak alanlarda fazla kimya
sal ayrışma ve yıkanma olmadığından, topraklar primer m i
nerallerce zengindirler. Özellikle Avrupa ve diğer yağışlı
bölgelerde noksanlıkları bir sorun olan Ca4* ve K+ ülkemiz
için önemli bir sorun değildir. Ülkemizin %80'e yakın bölü
münde potaslı gübreye, %95 bölümünde kireçlemeye gerek
yoktur.
Total fosfarca da şanslı durumda olan topraklarımızda
yağış azlığı, fosfordan yararlanmayı kısıtlamaktadır.
Ülkemiz topraklarında en önemli diğer verim lilik sorunu
organik madde ve nitrojen açığıdır.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araş
tırma Enstitüsü'nün 204.678 adet toprak örneğinde yapmış
olduğu analiz sonuçlarına göre, Türkiye ortalaması olarak,
topraklarımızın %64'ü organik maddece fakir, %22'si orta ve
ancak %14'ü yeterli düzeydedir. Yararlı nitrojen durumu da
buna yakın değerlerle ifade edilebilmektedir. Topraklarımı
zın yarayışlı fosfor bakımından %71'i fakir, %29'u zengindir.
Potasyum bakımından %80'i zengin, %15'i orta, %5'i fakir bu
lunmaktadır.
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1.7.1. Gübreleme

Üretim sonucu ürünlerle topraktan alınıp uzaklaştırılan
bitki besin elementlerinin, tekrar yeterli düzeye çıkarılması
için yapılan besin maddesi ilavesi işlemine gübreleme de
nilmektedir.
Toprakların inorganik bitki besin maddesi açıkları, elde
edilmesi amaçlanan ürün düzeyi, toprağın fiziksel koşulla
rı, verim lilik kapasitesi ve iklim koşullarına göre hesap edi
lerek verilen ticaret gübreleri ile karşılanır. Bu uygulamala
rın tatminkar bir biçimde yapılabilmesinde ve büyük döviz
harcamaları ile satın alman gübrelerin yerinde kullanılma
sında, sayısı az olan ve kapasitesinin çok altında çalıştırılan
bölge verim lilik laboratuvarlarma büyük bir görev düşmek
tedir. Ülkemizde bu çalışmaların başarılı bir biçimde yürü
tülmesine yetecek kadar eleman ve deneyim bulunmakta
dır.
Yapılan çok sayıdaki toprak analizlerine, gübre deneme
ve demontrasyonlarına göre; rasyonel bir gübreleme ile
buğday verim inde ortalama olarak %50, çeltikte %100, pa
mukta %40, mısırda %60, patateste %70, tütünde %20, üzüm
ve meyvelerde %30, mera ve çayırlarda %80 dolaylarında ar
tış sağlamak mümkündür.
Topraklarım ızın fiziksel koşullarının düzeltilmesi, iyi
toprak işleme uygun ekim nöbeti, iyi tohum kullanma, su
lama, toprak koruma, kurutma, taşkın kontrolü tarımsal
mekanizasyon, zararlılarla savaşım ve uygun hasat teknik
lerinin uygulanması sonucunda gübreden sağlanacak ran
dıman daha da yükselecektir.

1.8. Kuraklık
Tüm arazinin %96'sında kurak ve yarı kurak iklim koşul
ları hüküm sürmektedir. Doğu Karadeniz sahil kuşağı dışın
da kalan Karadeniz kıyılarımızda dahi sulama zaman, za
man zorunlu olmaktadır. Kurak alanlarda üretim , su
yetersizliği nedeni ile önemli ölçüde sınırlanmaktadır.
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Nem noksanlığı 8 m ilyon hektarlık bir arazinin nadasa
bırakılmasını zorunlu kılmaktadır.
DSİ tarafından yapılan hesaplamalara göre ülkemizde
yaklaşık 9.5-10.0 milyar m 3 suyun sulamada kullanılmak
üzere depolanabileceği saptanmıştır. Bu, ülkede çeşitli bü
yüklükte 500'e yakın baraj kurmak ve yeterince kuyu aç
makla mümkündür. Sulanabilir arazi toplamı yaklaşık 12.5
m ilyon hektar olan ülkemizde, bütün sulama suyu potansi
yelinin kullanılması halinde ancak 9.5-10.0 m ilyon hektar
arazi sulanabilecektir.
Halen devlet ve özel girişim vasıtası ile sunabilecek dü
zeydeki arazi toplamı 2.990.080 ha.ı bulmaktadır. Bunun
yaklaşık 1.8 milyon ha.ı yeterli biçimde sulanmaktadır. Bu
miktar, sulanabilir arazi potansiyelinin %20'sini oluştur
maktadır.

1.8.1. Sulama

Büyük bölümünde kurak koşulların hüküm sürdüğü ül
kemizde, tarımsal üretimi etkileyen en önemli faktörün su
olduğu yukarıda açıklandı. Sulama ile hem her yıl arka ar
kaya ürün almak, hemde birim alandan alman ürün mikta
rını en az %30 oranında arttırmak mümkündür.
Sulamanın, alt yapı hizmetleri tamamlandıktan sonra bil
gili olarak yapılması, sulamada ekonomi sağladığı gibi, tuz
lanma ve erozyon zararları da söz konusu olmamaktadır.
Topoğrafik yapının dalgalı ve toprakların genellikle sığ
olması nedenleri ile, yağmurlama sulama pratik ve ekono
mik olmaktadır.
Son yıllarda denemeleri yapılan damla sulamadan da
olumlu sonuçlar alınmakta olup, yaygınlaştırılması için ça
balar sarf edilmektedir.
Halen sulamaya açılmış olup da çeşitli nedenlerle sulanamayan 2.190.080 ha. arazilerin sulanmaya başlanması ve
henüz sulama developmanı yapılmamış olan 5 milyon ha.
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arazinin sulanabilir hale getirilip sulanması, çözüm bekle
yen sorunlardır.
1.9. Toprak İşleme
Toprağın fiziksel koşullarını düzeltmek, iyi bir tohum ya
tağı ve kök gelişme profili hazırlamak, optimum su ekono
misi sağlamak üzere toprağın yırtılması veya alt üst edilme
si işlemlerine toprak işleme denilmektedir.
Ülkemiz koşullarına uygun toprak işleme alet ve yöntem
lerinin seçimi üzerindeki araştırmalar ve deneyim, maale
sef yeterli değildir. Ancak bu hususta gelişmiş ülkelerden
bilgi sağlanması ve ülkemiz koşullarına göre uyarlamalar
yapılması mümkündür.
Pulluk, yeni arazi açmalarında veya çayır bitkilerini de
içeren ekim nöbeti kullanılan tarlalarda rakipsiz bir toprak
işleme aletidir.
Pulluğun nadas uygulanan ve erozyonun sorun olduğu
kurak bölge topraklarında kullanılması üzerindeki görüş
ler, leyhte ve aleyhte olmak üzere çeşitlidir. Konunun açık
lığa kavuşturulması için iyi planlanmış araştırmaların ya
pılması gerekmektedir.
Yapılan bazı araştırmalar İç Anadolu'da, toprağı devirme
den, yırtarak işleyen aletlerin nadasın etkenliğini arttırdığı,
verim artışına neden olduğu ve eğimli alanlarda erozyonu
büyük ölçüde önlediğini göstermiştir.
Toprak işleme ile ilgii ekipmanın tamamının ülkemizde
imal edilmesi büyük bir aşamadır.
1.10. Tarımsal Mekanizasyon
Tarım arazilerinin marjinal sınıra gelmesi üzerine, kade
meli olarak entansif tarıma geçiş döneminde, tarımsal me
kanizasyon en ön planda yer almak durumundadır.
Ülkemizdeki 1970 yılı itibariyle 3.514.476 tarım işletme
sinden 437.216'smda yalnız insan gücü, 2.534.416'sında in
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san gücü ve yardımcı olarak hayvan gücü, 316.584'ünde kıs
men veya tamamen insan ve makine gücünden yararlanıl
dığı saptanmıtır. Bu rakamların son 15 yıl içinde fazla bir
değişim göstermiş olduğu sanılmamaktadır. Öyle ise tarım
sal işletmelerin ancak %10'u makine gücünden yararlanabil
mektedir.
Mevcut traktör adedine göre, bir traktöre düşen arazi top
lamı ortalama 5.000 dekar civarındadır ki, bu rakamlar ge
lişmiş ülkelere göre olumsuz yönden çok yüksektir.
Traktörlerin çok değişik yapılarda olması, traktör gücü
nün işlenen arazi miktarı ile uyumlu olmaması, yedek par
ça ve tamir sorunları, tarımsal mekanizasyonun önemli ko
nularıdır.
Ülkemizde yer yer, yanlış seçilen veya doğru seçilip yan
lış kullanılan toprak işleme aletleri ve diğer ekipman top
raklarda arzu edilm eyen strüktür bozulmalarına, verim
azalmasına ve erozyon dolayısı ile toprak kayıplarına ne
den olmaktadır.
SONUÇ
1. Türkiye tarım ve tarıma dayalı bir endüstri ülkesidir.
2. Türkiye çok çeşitli iklim ve toprak koşulları dolayısı ile
çok çeşitli ürünleri, pek çoğu kalite ürün olmak üzere, yetiş
tirme potansiyeline sahiptir.
3. Türkiye'de; iklim, topografik yapı, bitki örtüsü, toprak
yapısı, mülkiyet dağılımındaki dengesizlik ve eğitim nok
sanlığı nedenleri ile erozyon çok önemli bir sorun yarat
maktadır.
4. Ülkenin tarımsal üretiminin ve toprak ve su korunma
sının planlanmasına esas teşkil edecek toprak etüd ve haritalama işlemlerine ayrıntılı düzeyde devam edilmelidir. Bu
haritalardan, endüstri, karayolları ve yerleşim alanlarının
yer seçimi ve planlanmasında ve milli savunmada da bü
yük yararlar sağlanabilecektir.
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5. Bölgelere göre saptanacak en küçük arazi biriminin al
tına inilmeyecek, buarada rasyonel bir biçimde işlenmesine
olanak bulunmayacak kadar geniş araziye de izin verilm e
yecek bir mülkiyet sınırlamasına gidilmelidir.
6. Erozyon sorununun çözümlenmesinde atılacak ilk
adım, arazilerin kabiliyetlerine göre kullanılmasının sağ
lanması olmaladır.
7. Beher dekar arazide uygulanacak toprak ve su koruma
işlemelrinde üniversal toprak kayıpları tahmini denklemin
den yararlanılmalıdır.
8. Çiftçiler toprak koruma birlikleri şeklinde örgütlenme
li ve kendilerini grup halinde ilgilendiren sorunları birlikte
çözmeye yöneltilmelidirler.
9. Çiftçi çocuklarının eğitimi için Tarım Fakültelerinde
özel kontenjanlar ayrılmalıdır.
10. Teknik öğretim görmemiş üreticiler, yetiştire kursla
rında eğitilmelidir.
11. Toprak koruma; kredi ve diğer aynî yardımlarla özen
dirilmelidir.
12. Meraların kullanılmasında, rasyonel kullanımı sağla
yacak yasal önlemler alınmalıdır.
13. Toprak ve su koruma önlemleri üzerindeki araştırma
lara devam edilmelidir.
14. Bio-kütle'den yeterince yararlanma sağlanmalıdır.
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız önlemler alınıp, düzen
lemeler yapılmak koşulu ile, gelecekte ortaya çıkacak enerji
sorunlarına karşın, rahatça beslenip yaşanabilecek bir vata
nı gelecek nesillere devretmek mümkün olacaktır.
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