BAŞLARKEN

Günümüzde çoğumuzun tahmininin de ötesinde teknolojik
gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Teknolojik gelişmelerin
olumlu etkilerinin yanında arazi kaynaklarındaki azalmaya neden
olan ve gelişme planlarında dikkate almadığımız veya göz ardı
ettiğimiz birçok çevresel etkileri ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu
durum tüm dünya ülkelerinde paylaşılan ve yaşanan bir
durumdur.
Toplumların yoksullaşmasında dünya çapında bir artış söz konusu
olup hızlı nüfus artışı ile nüfus artışının arazi kaynakları üzerine
oluşturduğu baskılar nedeniyle bireylerin geçinmeleri, yeterli ve
sağlıklı besine ulaşmaları ciddi risk altındadır.

Son yıllarda çoğu ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de arazi
kaynakları hızla çoğalan nüfusun gereksinimlerini karşılamak
amacıyla artan yoğunlukta kullanılmaya başlanmıştır.
Bu koşullar altında günümüze kadar flora, fauna, toprak ve su
varlıklarını
kullanma ve yönetmede uygulanan geleneksel
yöntemler ciddi riskler yaratmıştır, yaratmaya da devam
etmektedir.
Besine olan yüksek gereksinim ve ürün artışı beklentisi
sağlanabilir doğal kaynakların optimum bir şekilde kullanılmasını
ve kaynakların daha eşit paylaşımını zorunlu kılmaktadır.
Arazi ve ürün artışı arasındaki ilişkiler sadece besin üretimi ve
açlık üzerine etkili olmayıp aynı zamanda araziler için yarış, yanlış
yönetim, çevresel bozulmalar, kitlesel göçler ve politik
istikrarsızlık üzerine de etkili olmaktadır.

Bu nedenle açıklanan sorunlar ve arazilerdeki aşırı sömürü ve
bozulmalar arazi kaynaklarının yönetiminde etkin bir planlama
yaklaşımı için araştırmaların başlatılmasına neden olmuştur. Söz
konusu araştırmaların tarihi 1960’lı ve 1970’li, yılara kadar
uzanmaktadır.
1980’li yıllarda geçmişte uygulanan katı, teknik yukarıdan aşağıya
planlama anlayışı terk edilerek artan bir biçimde
katılımcı
planlama anlayışına geçilmiştir.
1992 yılında ise 170’ten fazla ülke tarafından onaylanan Rio de
Janerio Dünya Zirvesi sözleşmesinde sık sık doğal kaynakların
yönetiminde arazi kullanım planlamasına vurgu yapılarak doğal
kaynakların yönetiminde ve sürdürülebilir kullanılmasında arazi
kullanım planlamasının rolü ve önemine dikkat çekilmiştir.

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI
Tanımı:Arazi kullanım planlaması, en uygun arazi kullanım
seçeneklerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla arazi
ve toprak potansiyelinin, arazi kullanımı alternatiflerinin,
ekonomik ve sosyal koşulların sistematik olarak
değerlendirilmesidir.
Amacı: Gelecek için kaynakların korunmasını sağlarken toplumun
gereksinimlerini en iyi biçimde karşılayacak arazi kullanım
uygulamalarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.
Görevleri:

Çevremizdeki arazileri (kaynakları) insanlar için en faydalı
kullanıma yerleştirirken aynı zamanda gelecek için onların
korunmasını sağlayacak kullanım kararlarına yardım
etmektir.

 Arazi ile kullanım türleri arasındaki ilişkiyi ve yanlış
kullanımların zararlarını ortaya koyarak planlayıcılara en uygun
arazi kullanım türlerinin kıyaslanmasını sunmaktadır.
Arazi: Topraklar, bitki örtüsü (doğal bitki örtüsü), topoğrafya,
hidroloji ve iklim gibi geniş anlamda arazi kullanımı için
potansiyel etkileri de içeren fiziksel çevreden oluşur. İnsanların
şimdiki ve geçmişteki etkilerinin sonuçlarını da içeren bir
yeryüzü parçasıdır.
“toprağın TOPLUMSALLAŞMIŞ + EKONOMİKLEŞMİŞ FORMU ”
Arazi kullanım türleri: Çoğunlukla tarım (kuru, sulu), otlaklar,
orman veya rekreasyon alanları (piknik, yeşil alan) gibi temel
arazi kullanımlarının alt bölümleri olup planlama alanının hakim
olan sosyal, ekonomik ve fiziksel koşulları tarafından sınırlanır.

Planlamada arazi ve kullanım türleri eşit önemdedir.

Bu nedenle planlama, düşünülen arazi kullanım çeşitleri ve doğal
çevrenin her ikisinin birden incelenmesine dayandırılmalıdır.
Günümüzde kullanımlar (uygulanan) ve arazi arasında karşılıklı
ilişkilerin dikkate alınmaması nedeniyle yanlış, plansız arazi
kullanım girişimlerine ve zarar görmüş doğal kaynaklara bir çok
örnek verilebilir.
Arazi kullanım planlaması için gereksinim çoğunlukla değişen
ihtiyaçlar ve baskılardan kaynaklanır ve benzer araziler için
yarışan kullanımları kapsar. Planlamada itici güç değişime olan
gereksinimdir. Gereksinim geliştirilmiş bir yönetim ya da değişen
koşulların dayattığı çok farklı arazi kullanım biçimleri olabilir.

Kırsal arazi kullanımlarının bütünü; tarımsal üretim, meracılık,
ormancılık, yaban hayatı koruma ve turizm gibi konular da arazi
kullanım planlamasının uğraşı alanlarıdır. Ayrıca kırsal arazi
kullanımı ile şehir/sanayi gelişim alanları arasında ortaya çıkan
sorunların çözümüne ilişkin olarak kullanılabilecek bilgi ve
verileri de sağlar.
Arazi Kullanım Planlamasının başarılı olması için,
Arazi kullanımında değişim için gereksinimin yada istenmeyen
değişimlerin önlenmesi için çabanın ilgili toplum tarafından kabul
edilmiş olaması,
Planın etkili olmasını sağlayacak politik yaptırım gücünün ve
yeteneğinin var olması

Söz konusu koşulların sağlanamadığı ve sorunların yeni ortaya
çıkıyor olduğu durumlarda ise
Çeşitli kampanyalarla insanların dikkatini artırmak, kamuoyu
oluşturmak,
Etkili planlama için gereksinilen koşulların oluşturulması
amacıyla deneme alanları kurmaktır.
Arazi kullanım planlaması sadece farklı ölçekte çiftlik planlaması
olmayıp “toplumun bütünsel yararı” olarak adlandırılabilecek daha
ileri bir boyuta sahiptir.
Planlama değişimin önceden tahmin edilmesi ile ilgilendiği kadar
değişime oluşacak tepkilerle de ilgilenir.
Amaçları sosyal ve politik koşullara göre düzenlenir ve süre giden
durumun da dikkate alınması zorunludur.

Arazi Kullanım Planlamasının Hedefleri
Hedefler arazinin en iyi kullanılmasını sağlayacak biçimde
tanımlanmalı ve planlama projesinin başlangıcında belirlenmiş
olmalıdır.
Hedefler etkinlik, eşitlik ve kabul edilebilirlik ve sürdürülebilirlik
şeklinde gruplandırılmaktadır.
Etkinlik:Arazi kullanımı ekonomik olarak uygulanabilir olmalıdır.
Dolayısıyla hedeflerden birisi arazilerin etken ve üretken
kullanımıdır.
Eşitlik ve kabul edilebilirlik:Arazi kullanımı sosyal alarak kabul
edilebilir olmak zorundadır.
Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilir arazi kullanımını (günümüz
kuşağının gereksinimlerini karşılar iken kaynakların gelecek
kuşaklar için korunmasını) temel almalıdır ve çoğunlukla fiziksel
uygunluğa bağlıdır.
Sürdürülebilir arazi yönetimi üretim ve korumanın beraber
uygulanmasını gerektirir.

Arazi kullanım planlaması sınırlı kaynakların en iyi biçimde
kullanılmasını;
Şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçların tahmin edilmesi ve ihtiyaçlar
için arazilerin yeteneklerinin sistematik olarak değerlendirilmesi,
Birbiri ile yarışan kullanımlar, birey ile toplum gereksinimleri;
şimdiki
kuşak ile gelecek kuşak gereksinimleri arasındaki çatışmaların,
sorunların belirlemesi ve çözülmesi,
Sürdürülebilir seçeneklerin araştırılması ve bunlar arasından
belirlenmiş gereksinimleri en iyi karşılayanının seçilmesi,
İstenen değişimleri gerçekleştirecek planlamaların yapılması,
Deneyimlerden
ders çıkarılması, yoluyla sağlamayı amaç
edinmiştir.

Günümüzde arazi kaynaklarının bozulmasının nedeni aç gözlülük,
duyarsızlık, belirsizlik yada seçeneksizlik ise de asıl neden, yarını
düşünmeksizin bugün için arazinin aşırı kullanılmasının sonucudur.
Arazi kullanım planlaması sınırlı kaynakların en iyi biçimde
kullanılmasını;
Şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçların tahmin edilmesi ve ihtiyaçlar
için arazilerin yeteneklerinin sistematik olarak değerlendirilmesi,
Birbiri ile yarışan kullanımlar, birey ile toplum gereksinimleri;
şimdiki kuşak ile gelecek kuşak gereksinimleri arasındaki
çatışmaların, sorunların belirlemesi ve çözülmesi,
Sürdürülebilir seçeneklerin araştırılması ve bunlar arasından
belirlenmiş gereksinimleri en iyi karşılayanının seçilmesi,
İstenen değişimleri gerçekleştirecek planlamaların yapılması,
Deneyimlerden
ders çıkarılması, yoluyla sağlamayı amaç
edinmiştir.

Günümüz Fiziksel Plan Anlayışı ve Eksileri
Bütünsellikten yoksun yaklaşımın ürünü olan fiziki planlama
anlayışıyla yapılan çevre düzeni planları, imar planları, statik ve
yasakçı, sürdürülebilirliği temel almayan bir yapıya sahiptir.
Bu anlayışta, sektörler arası ilişkileri düzenleyen; ekonomik ve
sosyal faktörleri, ülkesel ve bölgesel ölçekte yatırımlar ve bunların
konumsal yansımalarını kontrol edici ve yönlendirici kurumsal,
örgütsel ve yasal düzenlemeler, gerekli nitelikte yer bulamamakta
veya yasal düzenlemeler bütünsel toplum çıkarlarını gözeten
anlayıştan uzak bir şekilde yapılmaktadır.
Günümüzde planlama, uygulama ve denetim konularında
uygulama yapan, karar ve görüş oluşturan çok sayıda kurum ve
kuruluş ile kanun bulunmaktadır. Bu durum yetki ve eş güdüm
sorunu yaratmasının yanında kavram ve terminoloji kargaşasına da
neden olmaktadır.

Planlamalarda paylaşımcılık ve açıklık ilkesine uyulmaması
planlarda şeffaflığın sağlanamamasına neden olmaktadır.
Toplumsal örgütlülüğün zayıflığı yerel yönetimlere, daha doğrusu
planlamaya halkın katılımını sınırlamakta ve baskısını azaltmaktadır.
Ülke düzeyinde hassas ve tarımsal potansiyeli yüksek alanların
kullanım durumları ve öncelik dereceleri ile ilgili güncel detaylı bir
envanter çalışması ve haritalaması yapılamamıştır.
Planlama yerelden başlayarak ülke ölçeğinde yapılmalı, yerel
planların bölgesel ve ülkesel etkileri de göz önünde
bulundurulmalıdır.
Planlamada; planlayan, uygulayan, denetleyen ve etkilenen
ilişkisi kurulamadığı için yapılan planlar sağlıklı bir biçimde hayata
geçirilememektedir.

Arazi kullanımlarının planlanmasında tür, yoğunluk ve
kapasiteleri ile bunlar, arasındaki yarışın ve yanlış kullanımların
zararlarının belirlenmediği sosyal, ekonomik ve teknik alt yapıdan
yoksun planlamalar denetimsiz gelişmelere ve yerleşme
sorunlarına yol açmaktadır.
Plansız gelişme veya var olan planların uygulanamayışı sonucu
çevre kirliliği, flora ve faunanın bozulması (yok olması), tarım
arazilerinin yok olması veya bozulması gibi çevresel sorunlara
neden olmaktadır.

Fiziksel planların yapılması sırasında planı yapılan bölgenin doğal
kaynakları, jeolojik, jeomorfolojik ve topoğrafik yapısı,
depremselliği, iklim, bitki örtüsü, akarsu, taşkın durumu, arazi
yeteneği ve potansiyeli, sulama, içme ve kullanma suyu sağlayan
kaynakları, madenleri, turizm, sanayi, sağlık ve nüfus yapısı, çevre
sorunları ve değinilen unsurların karşılıklı etkileşimlerini dikkate
alan güncel verilere dayalı yeterli inceleme, araştırma ve
haritalama yapılmamakta veya yapılamamaktadır. Bu nedenle
planlar kısa ömürlü olmakta ve güncel gelişmelere veya
gereksinimlere yanıt verememektedir.

Arazi kullanım Planlamasının Yapılabilirlik Koşulları ve Öneriler
Ülkemizde süre gelen planlama sistemi ve uygulamaları
değerlendirildiğinde, ortaya çıkan sonuçlar nitelik ve nicelik
açısından yeterli, güncel verilere dayanan planların hazırlanamadığı
veya hazırlansa bile ekonomik, sosyal ve en önemlisi politik
nedenlere bağlı olarak uygulanamadığı ortaya çıkmaktadır.
Bu durum planlamada ulusal ölçekte, bütünsel yaklaşımı ve
sürdürülebilirliği dikkate alan tabandan yukarıya doğru yeni bir
planlama yöntemi ve politikasının uygulanması gerektiğini
göstermektedir.

Bu amaca yönelik;
Yeni politikalar; disiplinler arası bir eşgüdüm sonucu üretilmelidir.
Etkin bir planlama sürecini oluşturmak için; fiziki ölçekli planlar
kadar uygulama stratejileri ve politikaları da geliştirilmelidir.
Çevre duyarlı bütüncül planlama benimsenmelidir. Çevre duyarlı
planlama yaklaşımında; doğal kaynaklar ve doğa bozulmadan,
yaşam
kalitesinin
artması,
toplumun
veya
bireylerin
gereksinimlerinin karşılanması hedeflenmelidir.
Bu hedefe ulaşmak için ekolojik, konumsal, ekonomik ve sosyal
sürdürülebilirliğin temel alınması zorunludur.
Planlama kavramı; süreklilik, şeffaflık, demokratiklik, bütünsellik,
bilimsellik, katılımcılık ve eşitlik ilkelerini içermeli, kamu ve toplum
yararını amaç edinmelidir.
Planlar yerinde ve halkın katılımı ile yapılmalı, bölgesel ve ülkesel
etkileri de dikkate almalıdır.

Söz konusu planlama ise
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 10.
maddesi gereği yapılması ve yaptırılması zorunlu kılınan Arazi
Kullanım Planlarının hazırlanması ile mümkündür.
Ancak, günümüzde sayısal ortama alınarak veri tabanları oluşturulan TOPRAKSU Genel
Müdürlüğünce 1965-1971 yılları arasında yapılarak 1982-1984 yıllarında revize edilen
1/25.000 ölçekli 1938 Amerikan sınıflandırma sisteminin büyük toprak gruplarını temel alan
yarı detaylı toprak haritaları Ülkesel ve Bölgesel ölçekte detaylı arazi kullanım planlarının
yapılabilmesi için hem yetersiz hem de güncelliğini kaybetmiştir.

Bu nedenle, öncelikle yapılması veya yaptırılması 5403 sayılı Toprak
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 7. maddesi gereği de olan
Türkiye'nin tarımsal potansiyeli yüksek alanlarından başlanılarak
1/25.000 ölçekli yeni toprak sınıflandırma sisteminin toprak
serileri ve önemli fazları bazında ayrıntılı toprak etüd ve
haritalama çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Toprak
haritalarının stratejik önemi olması, toprak sınırlarının doğru,
bilimsel ülkesel boyutta haritalanma zorunluluğu devlet eliyle
yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

1949-2012 Yılları Arasında Arazi Kullanımı ve Değişimi (km2)
Yıllar

Tarım
alanları

Çayır ve
mera
alanları

Orman
alanları

Diğer
alanlar

Toplam
(km2)

1949*

152.721

386.132

103.582

134.288

776.723

1960*

253.240

286.580

105.840

131.320

776.980

1970*

273.390

215.003

182.730

107.874

778.997

1980*

281.820

211.701

201.990

83.486

778.997

1990**

278.560

141.770

201.990

156.677

778.997

2000**

263.790

123.780

207.030

184.852

779.452

2010**

243.940

146.170

215.370

173.972

779.452

2012**

237.950

146.170

215.370

179.962

779.452

2013**

238.060

146.170

216.780

178.442

779.452

2014**

239.060

146.170

216.780

177.442

779.452

Kaynak*: Bayar 2004
Kaynak**:TÜİK

Yıllara göre tarım ve kişi başına düşen tarım alanları
Yıllar
1949*
1970*
1975*
1980*
1985*
1990**
1995**
2000**
2005**
2010**
2012**
2013**
2014**

Ekili Alan
(ha)
8.998.419
15.591.000
16.241.000
16.372.000
17.908.000
18.868.000
18.464.000
18.207.000
18.148.000
16.333.000
15.464.000
15.613.000
15.613.000

Tarım Alanı
(ha)
15.272.068
27.339.000
27.662.000
28.175.000
27.530.000
27.856.000
26.834.000
26.379.000
26.606.000
24.394.000
23.795.000
23.806.000
23.906.000

Kaynak*: Bayar (2004) Kaynak**:TÜİK

Nüfus
20.359.000
35.605.653
40.348.789
44.737.321
50.664.654
56.473.653
59.756.000
67.804.543
72.065.000
73.724.269
75.627.384
76.667.864
77.695.904

Tarım alanı
(ha/kişi)
0,75
0,77
0,69
0,63
0,54
0,49
0,45
0,39
0,37
0,33
0,315
0,310
0,307

Tarım Dışına Çıkarılan Arazi Miktarları (Bayramin, 2011)
Yıllar
2001
2002
2003
2004
2005
Toplam
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Toplam
Genel
Toplam

1.850
5.700
3.578
2.327
2.291
15.746
1.293
3.542
3.855
4.682
3.099
1.830
18.301

İzin
verilen
(ha)
31.843
198.817
81.116
57.020
56.198
424.994
41.998
128.311
62.224
116.331
33.848
19.301
402.013

İzin
verilmeyen
(ha)
11.824
74.576
50.665
46.449
50.413
233.927
14.196
167.265
38.978
62.526
44.668
23.229
350.862

İrtifak
hakkı
(ha)
3.032
3.205
2.707
2.482
2.482
13.908
1.700
49.926
7.818
12.520
6.319
4.134
82.417

Kanun kapsamı
dışında kalan
(ha)
16.838
121.799
66.733
66.590
14.711
286.671
10.707
372.625
56.183
52.550
33.529
22.067
547.661

Genel
toplam
(ha)
63.537
398.397
201.221
172.541
123.804
959.500
68.601
718.127
165.203
243.927
118.364
68.731
1.382.953

34.047

827.007

584.789

96.325

834.332

2.342.453

Başvuru
sayısı

Kaynak: TÜGEM (2011)

Kanunlu dönemde kamusal izin verilen amaç dışı kullanım miktarı
67.002,1 ha/yıl; 183,5 ha/gün; 1,27dekar/dakika arazi olarak gerçekleşmiştir.

112.362,75 hektar

Günümüze kadar uygulanan yanlış karar alma
ve uygulama süreçleri Bursa ili kapsamında
32.220,59 hektar alan kaplayan yerleşim
alanlarının % 56,6’sının yani 18.240,72
hektarının toprak işlemeli tarıma uygun
araziler üzerinde olduğu belirlenmiştir.

Otoyol Güzergahı Köyleri Toplulaştırma Kararı
• 3083 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLEMESİNE DAİR TARIM
REFORMU KANUNU’ nun 3. ve 8. Maddeleri Uyarınca, Bakanlar
Kurulu’nca 12/10/2012 tarihinde
Karacabey Kuzey geçişinin

finanse edilebilmesi ve işlemin hızlandırılabilmesi için
Cumhuriyet tarihimiz için bir ilk olan Otoyolun geçeceği eğimli
ve sığ topraklardan oluşan ve büyük çoğunluğu DSİ sulama proje
sahaları (proje, yatırım, plan) dışında kalan araziler için toprak
tarım reformu kanunu kullanılarak 23 köy için toplulaştırma
kararı

BATI OSB ; YÜKSEK TEKNOLOJİ OSB

BİTİRİR KEN

Son 10 yıldır dayatılan veya
toplumun
her
kesimine
yerleştirilmeye çalışılan ve var olan
tüm doğal varlıklarımızın rant aracı
veya rant yaratma kaynağı olarak
görme ve pazarlama anlayışı
yaşam ve üretim kaynaklarımızın
talanı, yağması ve yok edilmesinin
yanında sosyal, ekonomik, politik,
adalet, eşitlik birlikte ve kardeşçe
yaşam anlayışımızı, tüm değerlerimizi
yerle bir eden sürecin yaşanmasına
neden olmuştur, olmaya da devam
etmektedir.

