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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Toprak üretilmesi ve yenilenmesinin olanaksızlığı, toplumun yaşam ve besin
güvenliğini sağlaması ve ekonomiye değer yaratmak misyonu gibi, temel ve yaşamsal
işlevler, toprağa yönelik koruma ve geliştirme çabalarının zaman yitirilmeden yerine
getirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Toprak, insan biyosferinin en temel ögesidir. Topraklarda meydana gelecek tüm
olumsuz değişimler insan yaşamını kuvvetle etkileyecek güce sahiptir. İnsanların geçmişten
gelen ve geçmişte zararları fark edilmemiş olan alışkanlıkları, bu gün toprak kirlenmesi ve
bununla birlikte ortaya çıkan yer altı ve yüzey sularının kirlenmesi sonuçlarını getirmektedir.
Toprak kirliliği, katı, sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından fiziksel ve kimyasal
özelliklerinin bozulmasıdır.
Önce toprak kaynaklarının sorun alanı ve sorunlarının saptanması, bunlara yol açan
etkenlerin irdelenmesi ve konuyu bu bütünlükte gören bir anlayışla toprak kirliliğinin
önlenmesi, toprak kaynaklarının korunması ve yönetim önermelerinin geliştirilmesi gerekir.
Bu modül ile toprak kirliliğine karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgileri öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Erozyon ve çölleşmeye karşı alınan önlemleri yasal mevzuata uygun kontrol
edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Erozyona karşı alınabilecek önlemleri araştırınız



Dünyada ve ülkemizde erozyonun olumsuz sonuçlarını gösteren resimli pano
hazırlayınız.



Hazırladığınız uyarıcı panoyu sınıfa asarak öğretmen ve arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. EROZYON VE ÇÖLLEŞMEYİ
ENGELLEMEK İÇİN ALINACAK
ÖNLEMLER
Erozyonla mücadelede toprağın korunması için ormanlar büyük önem taşır. Bu
nedenle ormanların tahrip edilmesi mutlaka önlenmelidir.

1.1. Ormanların Tahribinin Önlenmesi
İnsanlar, dünyada var olduklarından bu yana ormanlardan yararlanmaktadır. İlk
çağlarda serbest ve düzensiz olarak yararlanılan ormanlar, barınma, beslenme ve avcılık
amacıyla kullanılmıştır. Geçen süre içinde insan nüfusunun artması, tarım ve hayvancılık
faaliyetlerinin başlaması ormanların tahrip edilerek hızla azalmalarına neden olmuştur.
Ormanların tahribi, gelecek kuşakların orman ürünlerine olan ihtiyaçlarını karşılayabilecek
şekilde devamlılıkların sağlanarak işletilmeleri fikrini ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucunda
gerek doğanın gözlenmesi gerekse diğer bilimlerden yararlanarak ormancılık biliminin ana
disiplini olan “SİLVİKÜLTÜR” ortaya çıkmıştır. Silvikültür Latince kökenli bir kelime
olup “orman yetiştirme” anlamındadır.
Her canlı varlık gibi ormanlar da doğar, büyür, gelişir, yaşlanır, çöker (ölür). Kendi
haline bırakılan ormanlarda, ormanların yeniden oluşması rastlantılara bağlıdır. İşletme
ormanlarında çökme evresi yoktur. Ormanlar çökme evresine girmeden önce ağaç türlerinin
biyolojilerine göre değişen teknikler ve gençleştirme metotları kullanılarak planlı bir şekilde
gençleştirilirler. İşte, yaşlanmış verimden düşmüş orman alanları esas olarak iki ana metot ile
gençleştirilerek devamlılıkları sağlanır. Bunlar doğal (tabii) ve yapay (suni) gençleştirme
metotlarıdır. Doğal gençleştirme uygulamalarında ormandaki ağaçların bol tohum verdikleri
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bir yılda yaşlı bireylerden bir kısmı kesilerek toprağın ışık görmesi, dolayısıyla tohumların
çimlenmesi sağlanır.
Doğal gençleştirmede orman, üstteki yaşlı bireylerin tohumları ile gençleştirilir. İleriki
yıllarda gençliğin ışık ihtiyacı dikkate alınarak üstteki yaşlı ana ağaçlar yavaş yavaş
kesilerek alandan çıkartılır.
Üstte tohum ağacı bulunmayan, yeterli olmayan ya da tohum verme yeteneğini
kaybetmiş alanlar, toprak şartları uygunsa yapay (suni) olarak gençleştirilir. Burada yaşlı
ağaçlar kesildikten sonra makine ile (dozer, traktör) ya da işçi ile toprak işlemesi yapıldıktan
sonra fidanlıklarda yetiştirilen fidanlar belirli aralık mesafelerde dikilerek yapay
gençleştirme gerçekleştirilmiş olur. Doğal ya da yapay olarak gençleştirilen alanlardaki
fidanlar biyolojik bağımsızlıklarına kavuşuncaya kadar otlatmaya karşı korunur. Çeşitli
bakımlara tabi tutularak yaşamını sürdürerek büyümesi sağlanır.
Gerek gençleştirme çalışmaları, gerekse bakım çalışmalar olup, bu çalışmalar
sırasında kesilecek ağaçların belirlenmesi tamamen orman mühendisleri veya diğer ormancı
teknik elemanlar tarafından yapılır. Bu işlem yapılırken ormanın yapısı ve ekolojik şartlar
dikkate alınır. Yani ormanlardan yapılan bir teknik çalışmanın sonucu olarak ağaç kesilir.

1.1.1. Dünyada Orman Alanları ve Tahribi
Günümüz dünyasında orman alanlarının tahribi ciddi boyutlara ulaşmış durumdadır.
Özellikle 3. dünya ülkeleri tarafından yaygın olarak yapılmakta olan orman alanlarının
tahribi, bu ülke insanların tek gelir kaynağı olmaktadır. 3. dünya ülkeleri; orman ve orman
kaynaklarını kısa dönemli ekonomik ilerleme kaynağı olarak gördüğünden ormanlarını
koruma adına gerekli koruyucu tedbirleri alamamaktadırlar.

Resim 1.1: Ormanların bilinçsizce kesilip tahrip edilmesi

Ormanların yok edilmesi, yoksullara yakacak ve tarla açmanın yanında, elde edilen
kereste ilgili hükümetlere döviz girdisi sağlar. Bu ülkelerdeki, uluslararası borç batağı,
hükümetleri arayışlara yöneltmiş ve bu yüzden Amazon havzasında sığır yetiştiriciliği
hükümetlerce desteklenmiştir. Ekvator, Fildişi kıyıları ve Endonezya’da kereste elde etmek
için kanunlarla kısıtlamalar hafifletilmiş ve endüstriyel bitkilerin ekimi yaygınlaşmış;
çiftçilik yapanlar Afrika’nın daha hassas bölgelerine ilerleyip buralarda yeni tarım alanları
açılması desteklenmiştir.
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Resim1.2: Amazonlarda orman tahribinin görüntüsü

Tropikal yağmur ormanlarının sunduğu kaynakların daha verimli kullanılmasına
ilişkin teknik özelliklerden bazıları şunlardır;



Gölgeden etkilenmeyen tarım ürünlerinin
yetiştirilmesi,
Tarımsal ormancılığın teşvik edilmesi.

orman

ağaçlarıyla

birlikte

Dünyanın çeşitli bölgelerinde bu teknikle elde edilen kakao, kauçuk, palmiye, darı ve
yeşil baklagiller vardır. Orman ile bütünleşebilen ve yağmur ormanlarının içinde ya da
yakınlarında yaşayan yoksul köylülerin geçimini sağlayabilen küçük arazilerde ekim yapılır.
Tarıma elverişli olmayan açılmış orman arazileri, çok ihtiyaç duyulan yakacak odun elde
etmeye yarayacak uygun türlerle yeniden ağaçlandırılabilir. Böylece arazi bitki örtüsü altında
kalmaya devam eder. Aksi durumda fakir köylüler yakacak odun için bitki örtüsü
bozulmamış alanlara yönelirler. Bölgesel kerestecilik işletmeleri, karayolu yapım çalışmaları
ve çiftçilerin yağmur ormanlarına göç etmeleri gibi geniş içerikli projeler, hükümetlerin
gözetimi altında yürütülürse yağmur ormanlarının yok olmasının önüne geçilir. Kalkınma
yolundaki bazı ülkelerde orman ürünleri dış ülkelerden alınmaktadır. Örneğin Nijerya,
1970’li yıllara kadar orman ürünlerini başka ülkelere satarak ekonomisine katkı sağlarken,
bu tarihten sonra orman ürünlerini başka ülkelerden alarak kendi ormanlarını koruma adına
büyük bir adım atmıştır.
Dünya Kaynakları Enstitüsü, tropikal ormanların yok olmasını durdurmak için bir plan
sunmuştur. Ormanların tahribi ve ormanların yok edilmesi olaylarına yol açan bugünkü
uygulamaların, yalnızca ormancılıkla geriye döndürülemeyeceğini, bunun için tarım, enerji
ve diğer sektörlerin birlikte çaba göstermeleri gerektiğini vurgulamıştır. Bu uygulamalara
yerel ve ulusal yönetimlerin ve ilgili özel kuruluşların katkıları gerekmektedir. Plana göre
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tropikal ormanların durumunu düzeltmek için 5 yıllık çalışma planları uygulaması
gerekmektedir. Halkın bilinç düzeyini yükseltmek, orman arazilerinin korunmasının değerini
anlatmak gerekir. Bu alanları korumak için toplumun geniş kesimlerinin katılımı sonucu elde
etme açısından önemlidir. Bu konuda UNESKO gibi uluslararası kuruluşların da çalışmaları
vardır. Hem yok edilmiş orman alanlarını geri dönüştürmeye hem de el değmemiş ormanları
korumaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.
Panama açıklarındaki adalarda yaşayan yağmur ormanlarının yerli halkı olan Kura
Kızılderilileri, gelişme yönündeki dış baskılara karşı geleneksel değerlerini başarıyla
korumasını bilmişlerdir. Başka ülkelerden gelen bilim adamlarına araştırma olanağı
sağlayarak yaban yaşama ortamı kurmuşlardır.

1.1.2. Türkiye’de Ormanların Tahribi
Ülkemiz ormanları, bilinçsiz ve usulsüz faydalanmalar, otlatma, tarla açma ve
bilinçsiz endüstrileşme gibi çok değişik kullanım amaçları ile tahrip edilmektedir. Diğer
taraftan bu alanlarımız orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle 1744/2 madde ve 2896/33022B gibi yasal düzenlemelerle orman tahsis alanı dışarısına çıkarılmakta ve böylece
ormansızlaşma yaratılmaktadır. Mesela 1974 -1994 yılları arasında 412:000 hektar alan
orman tahsis alanı dışına çıkartılmıştır.
Her yıl meydana gelen yüzlerce orman yangını ile de binlerce hektar orman yok
olmaktadır. Yüksek eğimli orman alanlarında, ormanın ortadan kalkması sonucunda erozyon
hareketleri hızla artmaktadır. Yeşil örtünün bir anda yangınlarla yok olması, sağanak
şeklinde yağan ilk yağışlarla birlikte toprak kaybına ve birçok yerin bir daha yeşil örtü ile
kaplanamayacak şekilde elden çıkmasına, sahanın taş ve kayalığa dönüşmesine neden
olmaktadır.

Resim 1. 3: Türkiye’deki orman yangınlarının 1937-2000 yılları arası dağılış grafiği
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1.1.3. Ormanlar ve Toprak Kaynaklarımızın İlişkileri
Türkiye’nin yirmi milyon hektar civarında bilinen ormanı vardır. Bunların on bir
milyon hektarı koru ormanı, dokuz milyon hektarı da bataklık ormanıdır. Ancak sadece
dokuz milyon hektarlık orman iyi (verimli) orman niteliğindedir. Bozuk (verimsiz) olarak
nitelendirilen 11 milyon hektarlık orman ise iyileştirilmelidir. Türkiye’de gözle görülür bir
orman azalması olayı yaşanmaktadır. Araştırmalar bu olumsuz gelişmeyi doğrulamaktadır.
Orman azalması, orman ürünlerinin azalmasını ortaya çıkarması, dolayısıyla ormanlardan
yararlanma hızını artırarak orman tahribatını çoğaltmakla kalmıyor, yeşil örtünün fotosentez
yolu ile CO2 ve oksijen dengesini korumasını da bozarak yaşamsal sorunların temel
nedeninin oluşmasına destek olmakta, toprağın koruyucu örtüsü tahrip edildiği için de
toprakların erozyonla kaybolmasına neden olmaktadır.
Orman azalmasına, ormanların yok olmasına neden olan etmenlerin başında nüfus
baskısı nedeniyle ortaya çıkan izinsiz ve düzensiz ormandan yararlanma olayı gelmektedir.
Ayrıca ormanlarda tarla açma yoluyla usulsüz olarak yararlanma, orman yangınları,
biyolojik etmenlerle ortaya çıkan hastalıklar, hava kirliliğinin ve asit yağmurlarının ortaya
çıkardığı tahribat, orman azalması sürecini hızlandıran ana nedenleri oluşturmaktadır.
Türkiye’de erozyonu önleyici teknik ve biyolojik önlemlerin alınması ve
ağaçlandırılması gereken beş milyon hektar civarında bir potansiyel alan mevcuttur. Orman
içi ağaçlandırma alanları ile birlikte 18 milyon hektar alanın ağaçlandırılması, erozyon
denetimi çalışmaları yapılması bir hedef olarak saptanmıştır. Bütün çabalara karşın, başta
finansman sorunları olmak üzere diğer nedenlerin etkisi ile henüz bu hedefe ulaşılamamıştır.
Türkiye’de ilk defa özel ağaçlandırma sisteminin uygulamaya konulmuş olması ümit
verici bir başlangıç olmuştur. Sayıları 159’a ulaşmış olan fidanlıklarda 700 milyon kadar
fidanın Türkiye’nin yeşillenmesinde, toprakların korunmasında önemli katkıları olmuştur.
Bu ağaçlandırma çalışmaları, erozyonun önlenmesinde de etkili olmuştur.
Ekosistemlerin önemli bir ögesi, yaratıcısı ve koruyucusu olan ormanların tahribi, doğrudan
doğruya toprakların da yok olmasıyla sonuçlandığı için ekosistemlerin korunması, toprağın
da korunmasına sebep olacaktır.
Ormanların korunmasını kapsayan çok yönlü tedbirlerin alınması ormansızlaştırmanın
önlenmesi ve toprak koruma politikaları olarak geliştirilmesi ve bunların uygulamaya
geçirilmesiyle topraklarımız korunacak ve varlığını sürdürme olanağına kavuşacaktır
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Resim 1.4: Ormansızlaştırma döngüsü

1.1.4. Ormanlarda Bitki Örtüsü ve Yaşayan Hayvan Kaybı
Tropikal ormanlar, kerestenin yanı sıra yağ, sakız, kauçuk, elyaf, reçine ve terebentin
gibi ürünlerde elde edilir. Bu ormanlar, birçok meyve ve süs bitkisinin de kaynağıdır.
Tropikal ormanlardaki türlerin birçoğu gerektiği gibi incelenmemiştir. Hatta keşfedilmeyi
bekleyen türler vardır. Bilinen türlerin bazıları son derece önemlidir. Örnek verecek olursak,
lösemi ve gebeliği önleyici hapların bazı bileşenleri bu bölgelerde yetişir. Hatta yeşil
melezleme çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu bölgeler aynı zamanda çok sayıda hayvanın
da yuvasıdır. Bu yüzden hızla azalan bu bölgeler mutlaka korunmalıdır.

1.1.5. Toprak Erozyonu ve Toprağın Verimsizleşmesi
Ormanların azalmasının bir sonucu da toprak aşınmasındaki hızlanmadır. Bu aşınma
(erozyon), toprak yüzeyinin derecikler halinde oyularak harap olmasına yol açmakta ve
yöredeki akarsuların tortu yükünü de büyük ölçüde artırarak bu akarsuların set oluşumları ile
tıkanmasına sebep olmaktadır. Ormanın açılmasından sonra toprağa süzülen su azalır. Bu
durum yüzeyden su akışını hızlandırır. Aşınıp taşınan tortu ve su hızla aynı anda, tortuyla
tıkanmış ırmağa taşınarak, ırmağın taşmasına neden olur. Dolayısıyla su taşkınlıklarında artış
beklenmelidir. Dik yamaçlardaki ormanlar kesilirse, sık toprak kaymaları olur. Dünyanın
çeşitli bölgelerinden elde edilen veriler; orman alanlarının yok edilmesiyle erozyonun
kolayca yüz kat hatta daha fazla arttığı saptanmıştır. Topraktaki organik maddelerle diğer
besin değerleri hızla yok olur. Bu da ürün azalmasına neden olmaktadır.
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Çıplak arazilere oranla bitki örtüsü ile kaplı arazilerde erozyon daha az meydana
gelmektedir; çünkü, bitki örtüsü toprağa ulaşan yağışın miktarını, şiddetini ve mekanik
etkisini azaltır, kökleriyle toprağı sarar ve taşınmasını önler. Orman toprakları ise, suyun akış
hızını azaltır ve suyun toprağa sızmasını artırarak erozyonun şiddetini düşürür. Ayrıca; bitki
örtüsü, toprak yüzeyinde biriktirdiği ölü örtü ile toprağı yağmura karşı korumaktadır.
Kurak ve yarı kurak bölgelerde, özellikle çok eğimli yamaçların ağaçlandırılmasında
teraslama yöntemine başvurulur. Ağaçlandırma terasları hem toprağın, hem suyun korunması
amacıyla yapılır. Gradoni de denilen bu ağaçlandırma teraslarının düşey ve yatay aralıkları,
hidrolik özellikleri, en kesit şekilleri ve boyutları, eğim, iklim ve toprak koşullarına bağlı
olarak değişmektedir.

Şekil 1.1: Ağaçlandırma terası (gradoni)

1.2. Tarım Alanlarında Yanlış Arazi Kullanımının Önlenmesi
Tarım topraklarının verimsizleşmesinde ve çoraklaşmasında en önemli faktörlerden
birisi erozyondur. Erozyon kelime anlamı ile toprak aşınması anlamına gelmektedir. Toprak,
su, bitki örtüsü arasında çok hassas bir etkileşim ve dolayısı ile bir denge vardır. Özellikle
normal koşullarda var olan bitki örtüsünün herhangi bir nedene bağlı olarak hatalı bir
uygulama ile ağır zarara uğraması ile çıplak kalan toprak tabakası her tür erozyona açık
duruma gelir.
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Toprağın bitkilerin yetiştirilmesine uygun üst katmanları erozyonla taşındıktan sonra
arta alt ana materyal ve ana kaya kalmaktadır. Bu verimsiz ana materyal ve ana kaya
üzerinde tekrar verimli bir tarım yapma veya yeşil bitki yetiştirilmesi çok zordur ve çok
masraf gerektirmektedir. Erozyona hassas bölgelerde toprak taşınmasına yol açan başlıca
doğal faktörler, aşırı yağışlar, kuvvetli rüzgârlar, göl, deniz gibi büyük su kaynaklarında
oluşan şiddetli dalgalar, yer çekimine bağlı olarak toprak ve buzul hareketleridir.

1.2.1. Tarım Alanlarında Alınabilecek Önlemler
Tarım alanlarında yağmurun ve yüzeysel akışın erozyona yol açması, buralarda
toprağın sık işlenmesi ve uzun süre çıplak kalması nedeniyle daha kolay gerçekleşir. Bu
bakımdan, eğimli tarım alanlarında toprağın erozyona karşı korunmasında bazı önlemlerin
alınması gerekir.
1.2.1.1. Uygun Toprak İşleme
Tarım alanlarında toprağın eşyükselti (tesviye) eğrileri boyunca işlenmesidir. Buna
yatay sürüm de denir. Bu sürüm yöntemi, ek bir masraf ve emek gerektirmeyen, buna
karşılık toprağın erozyona karşı korunmasında çok etkili olan bir yöntemdir. Eğimli tarım
alanlarında toprağın bu şekilde eğime dik olarak sürülmesi sayesinde yüzeysel akış azalır,
erozyon önlenir, yağış daha büyük oranda toprağa sızar ve ürün verimi artar.
1.2.1.2. Şerit Ekimi
Eğimli tarım alanlarında buğday, arpa vb. gibi sık büyüyen ve toprağı koruyan
ürünlerle, mısır, pamuk, tütün vb. gibi toprağı korumayan çapa ürünlerinin, kabaca
eşyükselti eğrilerine paralel arazi şeritleri üzerinde yetiştirilmesidir. Şerit genişlikleri iklime
ve eğime bağlı olarak çoğunlukla 15-60 m arasında değişir. Toprağı korumayan çapa
ürünlerine ait iki şerit arasında sık büyüyen ve toprağı erozyona karşı koruyan ürün şeridi yer
alır.

Resim 1.5: Şerit ekimi
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1.2.1.3. Ürün Rotasyonu
Bir tarım alanında uzun yıllar aynı cins ürün yetiştirmenin çeşitli sakıncalarını ortadan
kaldırmak üzere, aynı alanda az çok düzenli zaman aralıklarıyla değişik tarım ürünleri
yetiştirmektir. Rotasyon, aynı tarım alanında örneğin birinci yıl çapa bitkisi, ikinci yıl tahıl,
üçüncü yıl baklagiller türü ürün yetiştirme şeklinde uygulanabileceği gibi, aynı tarım
alanında bu tür farklı ürünlerin şeritler halinde yetiştirilmesi ve her bir şeritte yetiştirilen
ürünün her yıl bir diğeriyle değiştirilmesi şeklinde de uygulanabilir.
1.2.1.4. Gübreleme
Uygulamasında, ahır gübresi ya da humus kullanılması, toprak koruma açısından
önem taşır. Uygun bir gübreleme ile toprak bir yandan bitki besin maddeleri bakımından
zenginleşirken, bir yandan da kırıntılı bir özellik kazanır, su geçirgenliği (toprağın suyu
emme özelliği) artar ve emilen su uzun süre bitkilerin yararlanabileceği düzeyde korunur.
1.2.1.5. Malçlama
Uzun bir süre koruyucu bitki örtüsünden yoksun kalacak eğimli çıplak toprak
yüzeylerinin yaprak, sap, saman, odun talaşı ve benzeri ürün artıkları gibi organik maddeler
serilerek yüzeysel erozyona karşı korunması yöntemidir. Bu malç ya da ölü örtü
uygulamasının erozyonu önleyici etkisi;





Yağmur damlalarının kinetik enerjisini söndürmek ve yüzeysel akışı frenlemek,
Suyun toprağa sızmasını düzenlemek,
Buharlaşmayı azaltarak toprağın nem kapasitesini olumlu yönde etkilemek,
Yeşillendirme amacıyla ekim yapılmamışsa, tohumların yüzeysel akışla taşınıp
gitmesine engel olmak, bu tohumların aşırı sıcak ve soğuktan korunarak rahatça
çimlenip gelişmesine yardım etmek suretiyle gerçekleşir.

Bütün bu yararları nedeniyle malçlama, günümüzde hızla yeşillendirilmek istenen
karayolu şevlerinde de yaygın biçimde uygulanmaktadır ve bu amaçla petrol türevlerinden
oluşturulan yeni malç malzemeleri de kullanılmaktadır. Tarım alanlarında ürünün, toprak
üzerinde uzun saplar kalacak şekilde biçilmesi suretiyle uygulanan anız malçı da, hasattan
sonra çıplak kalan toprağı erozyona karşı önemli ölçüde koruyan bir yöntemdir.
Bu konuyla bağlantılı olarak, ülkemizde bugün de yaygın olan anız yakma
alışkanlığının, tarım alanlarında toprağın fiziksel ve biyolojik özelliklerini olumsuz yönde
etkilediği ve erozyonu hızlandırdığı da unutulmamalıdır.
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Resim 1.6: Teraslama örneği

1.2.1.6. Teraslama
Mekanik toprak koruma önlemlerindendir. Teraslar, yüzeysel akışı tutup toprağa
sızdıran ya da onu zararsız şekilde tarım alanı veya yamaç dışına akıtan çeşitli ve özellikteki
toprak ve su koruma tesisleridir. Teraslar, yağışlı yörelerde akıtıcı, az yağışlı yörelerde
emdirici (suyu toprağa sızdırıcı) tipte yapılır. Tarım alanlarında kullanılan teraslar, arazinin
eğimine ve amaca göre çok çeşitli özelliklerde olabilir.
En eski teras tipi tüm Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi yurdumuzda da kullanılmakta
olan seki terastır. Bu teraslar sayesinde, eğimi % 20'den % 50'ye kadar değişen dik arazi
üzerinde geniş merdiven basamaklarına benzeyen oldukça düz yüzeyli şeritler oluşturulur.
İki teras arasında kalan eğimli toprak yüzeyi (teras şevi) otlandırılabileceği gibi ön yüzlerine
taş duvar da yapılabilir.

Şekil 1.2: Otlandırılmış seki teraslar

Dik eğimli arazideki seki teraslar, daha çok meyve yetiştiriciliği için kullanılmaktadır.
Daha düşük eğimli tarım alanlarında da toprağın ve suyun korunması amacıyla kullanılan
birçok teras tipleri vardır. Yukarıda değinilen önlemlerden şartlara en uygun olanın seçilerek
uygulanması halinde, tarım alanlarında erozyonun etkin biçimde önlenmesi mümkün olabilir.
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Şekil 1.3: Taş duvarlarla desteklenmiş seki teraslar

1.2.2. Tarım Arazilerinde Erozyon
Toprağın verim gücünden yararlanılan başlıca arazi kullanma şekilleri, arazinin
orman, mera ya da tarım alanı olarak değerlendirilmesidir. Arazinin belli özelliklere bağlı
olarak belirlenen yeteneğine uygun kullanılması esastır. Arazinin yeteneği dışındaki
kullanımlara ayrılarak zorlanması, örneğin orman olması ve öyle korunması gereken bir
arazide tarım yapılması, erozyon yaratan önemli bir faktördür.
Ayrıca, belli kullanımlara ayrılmış alanlarda, kullanım sırasında bazı hususların
önemsenmemesi de erozyon sorunu yaratmaktadır. Orman, mera ve tarım alanlarında, toprak
erozyonuna neden olan çeşitli yanlış uygulamalar önlenmelidir.

1.2.3. Tarım Alanlarında Yanlış Uygulamalar





Arazinin yetenekleri dışında kullanılması; çok dik yamaçlara tarım yapılması,
Eğimi % 8-20 arasındaki yamaçlarda tarımın toprağı koruyucu önlem
alınmadan yapılması,
Toprak işlemenin eğime dik değil, eğime paralel doğrultuda (yani yukarıdan
aşağıya doğru) yapılması,
Toprağa uygun ve yeterli gübre verilmemesi; hasattan sonra anızın otlatılarak ya
da yakılarak yol edilmesi.

1.3. Meralarda Aşırı Otlatmanın Önlenmesi
Mera; meyilli, engebeli ve taban suyu derinde olan kıraç arazilerde kısa boylu
bitkilerin oluşturduğu ve üzerinde hayvan otlatılan alanlara denilmektedir. Meralar, üzerinde
çeşitli bitki türlerinin bulunduğu genellikle doğal olarak meydana gelmiş alanlardır. Ancak
insan eliyle kurulan meralar da vardır.
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Verim kapasitesinin çok üzerinde ve düzensiz otlatılan meralarda ot örtüsünün tahrip
olması yüzey erozyonunu arttırmaktadır. Mera kapasitesi aşıldığı andan itibaren, meradaki
bitki örtüsü ve toprağın yapısı bozularak erozyona elverişli hale gelir. Meralarda, doğru
otlatma mevsiminin seçilememesi ve aksine ağır otlatma yapılması, meraların aşırı derecede
tahrip edilmesine neden olur. Dolayısıyla erozyonun kaynağı olarak vasfını kaybetmiş
meralar büyük önem taşır.

Resim 1.7: Meraların aşırı otlatma sonucu verimsizleşmesi

1.3.1. Mera ve Toprak Kaynakları İlişkileri, Sorunları ve Çözüm Yolları
Mera kaynakları, hayvansal üretimin yem kaynağı olma özelliği yanında, birçok
önemli görevleri de yerine getirmektedir. Bunların arasında yeşil örtü olarak fotosentez
olayıyla oksijeni desteklemesi, toprak ve su kaynaklarının korunması gibi görevleri ile doğal
dengenin korunmasına ve ekosistemlerin oluşmasına çok önemli destek vermektedir.
Yapılan araştırmalara göre yeşil örtü olarak çayır ve meralar, toprak ve su kaynaklarının su
ve rüzgâr erozyonu ile yok olmalarına engel olan en etkin görevi üstlenmektedir.
Makineli tarımın gelişmeye başladığı 1950 yıllarından beri 13 milyon hektardan fazla
mera arazisi, sürülerek tarla arazisi haline getirilmiştir. Ayrıca aşırı otlatma, erken ve geç
otlatmalar, mera iyileştirme önlemlerinin alınmaması, bu kaynakların giderek tahribine yol
açmaktadır. Karapınar ilçesini tehdit eden şiddetli rüzgâr erozyonunun oluşturduğu kum
fırtınaları, bu ilçeyi oturulmaz hale getirmiştir. Ama başlatılan çalışmalar sonucunda birkaç
yılda çözüme ulaşılmıştır.

1.3.2. Meralarda Alınabilecek Önlemler
Meraların korunması ve iyileştirilmesi, öncelikle merada bulunan yem bitkilerinin
nicelik ve niteliklerini olumsuz yönde etkilemeyecek bir otlatma düzeninin oluşturulmasına,
başka bir deyişle otlatma planlamasına dayanır. Meraların korunmasında ve geliştirilmesinde
yararlanılan çeşitli yöntem ve önlemlerin başlıcaları; otlakların çitlerle çevrilmesi, su ve
sulama işlerinin projelendirilmesi, toprak işleme, teraslama ve tohum ekimidir. Meralarda
otlatmanın planlanması sürecinde dikkate alınması ve gerçekleştirilmesi gereken hususlar;
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Otlatma kapasitelerinin belirlenmesi: Hem ot verimini sürekli kılmak, hem
erozyona engel olmak hem de iyi beslenmiş hayvan yetiştirmek için önemlidir.
İlke, "çok hayvan otlatıp merayı tahrip etmek yerine, aynı ağırlıktaki et ürününü
verecek az sayıda iyi beslenmiş hayvan otlatmak" olmalıdır.



Otlatma zamanı: Bitkilerin ilkbahar başlarında yeterince gelişmesi ve meranın
kendini yenileyecek canlılığa kavuşması için biraz ileriye alınır ya da bu kritik
dönemde otlatmanın çok hafif olması gerekir.



Rotasyon: Meradaki her bir parselin 3-4 yılda bir dinlenmesi ve yeterli bir
gelişme göstermesine fırsat verir. Özellikle erozyon tahribatı nedeniyle
bozulmuş meralarda dönüşümlü (rotasyonlu) otlatmanın uygulanması, meranın
iyileşmesi bakımından çok yararlıdır.



Otlatmanın dengeli dağılımı: Merada otlayan hayvanların belirli yerlerde
yoğunlaşmalarının önlenmesini gerektirir. Bu amaçla, merada sulama ve
tuzlama noktaları alana uygun biçimde dağıtılmalıdır.



Suyun korunması: Amacıyla teraslar, tesviye karıkları, gözenek çukurları ve
basit su yayma tesisleri kullanılır.

Resim 1.8: Otlatmaya uygun bir mera alanı

1.3.3. Ülkemizde Meraların Hukuki Durumu
Ülkemizde meraların mülkiyeti devlete aittir. Kullanımı ise köy tüzel kişiliğine
verilmiş, hayvan otlatılarak yararlanılan kıraç alanlardır. Hukuk yönünden bir yerin mera
olarak kabul edilebilmesi için o yerin bir köy hayvanlarının yayılıp otlatılmasına tahsis
edilmiş olması gerekmektedir.
Ülkemizde ihtiyaca cevap verecek bir mera kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun meraların,
yaylak ve kışlakların tahsisiyle ilgili hükümler içermekle birlikte, bakım, ıslah, koruma
konularında düzenlemelerde içermektedir. Bu kanun meraların yıpranmadan daha verimli
kullanılması ve çiftçilerin bilinçli bir şekilde yönlendirilmesini amaçlamaktadır.
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1950'li yıllarda 46,5 milyon hektar olan çayır mera alanları bugün 20 milyon hektar
civarına düşmüştür. Bunun başlıca nedeni, tarımda makineleşme ile traktör sayısındaki
artışla birlikte çayır ve meraların sürülerek tarla arazisi haline getirilmesidir. Bu durum doğu
Anadolu’da tersi olmuştur. Kara sabanla sürülüp ekilen yamaç araziler traktörle
sürülememiş; mera olarak terkedilmiştir. Ancak hiçbir ıslah çalışması yapılmadığı için üst
toprak erozyonla kaybolmuş ve bu alanlar mera durumuna gelememiştir.

1.3.4. Meraların Ayrıldığı Sınıflar
Ülkemizde meralar bazı sınıflara ayrılır. Bunların özellikleri çok farklı olduğundan her
birine aynı ıslah yönteminin uygulanması doğru olmaz. Bu hem zaman hem de ekonomik
kayıplara neden olur. Onun için önce ülkemizdeki mera kategorilerini (sınıflarını) öğrenip
sonra da her birine uygulanacak iyileştirme önlemlerini inceleyeceğiz.


Ülkemizdeki meraları pratik olarak üç kategori altında değerlendirmek
mümkündür.

Toprak yüzeyi yaklaşık % 30 bitkiyle kaplanan ve bu bitkilerden en az %
30’unu iyi cins bitkilerin oluşturduğu meralar,

Toprak yüzeyinin % 30’dan azının bitki örtüsüyle kaplı olduğu ve
bitkilerin çoğunluğunu yem kalitesi düşük bitkilerin oluşturduğu meralar,

Çok az ve kalitesiz bitki örtüsüne sahip meralar.

Yurdumuzdaki meraların % 40'ının birinci % 40'ının ikinci % 20’sininde üçüncü
kategoriye giren mera özelliğine sahip olduğu tahmin edilmektedir.

1.3.5. Mera Islahının Yararları
Tekniğine uygun olarak uygulanan bir ıslah metodu aşağıda belirtilen faydaları
beraberinde getirmektedir.

Mera otlarında verim artışı,

Yem kalitesinin yükseltilmesi,

Hayvansal ürün miktarında artış,

Hayvanların sevk ve idaresini kolaylaştırır.

Hayvanlarda zehirlenme ve hastalık zararları azalır.

Havzalarda su verimi artar.

Rüzgar erozyonun önlenmesi,

Yangın tehlikesinin azaltılması,

Diğer faydaları: Mera ıslahı sonucu daha önce faydalanılmayan mera
kesimlerinin otlatmaya açılması, başta av hayvanları olmak üzere yabani
hayatın canlandırılması, bitkiden yoksun alanların bitki ile kaplanması, topraksu muhafazası ile akarsulara daha temiz su sağlanması ve bölgenin peyzajını
güzelleştirerek reaksiyon imkânları sağlanabilmektedir.
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Resim 1.9: Islahı yapılmış bir mera

1.3.6. Meraların Önemi
Meralar hayvanlara ucuz yem sağlayan kaynaklardır. Bunlar olmadan kârlı, verimli,
sağlıklı bir hayvancılık yapmak mümkün değildir. Ülkemizde mera konusunda gerekli yasal
düzenlemeler öncelikle yapılmaktadır.
Meralar hayvanların daha sağlıklı ve istenen bünye yapısına kavuşmalarını sağlar.
Meralarda açık havada dolaşan hayvanlar her yönüyle ahırda yetişen hayvanlardan daha
sağlıklı ve hastalıklara karşı dayanıklı olurlar. Bu alanlar sadece hayvanlara yem ve sağlıklı
olmalarını sağlayan alanlar değildir. Aynı zamanda çevreye de önemli etkileri ve katkıları
vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

Erozyonu engelleyerek toprağa kaynak olurlar.

Memba sularına kaynak olurlar.

Doğal bitki örtüsü ve av hayvanlarına barınak olurlar.

Kirli havayı temizlerler.

Kentte yaşayan insanlara dinlenme alanı sağlarlar vb. gibi daha birçok yararları
olan ormanlar; madenler gibi ülkenin çok değerli doğal kaynaklarıdır.

1.4. Dağınık ve Düzensiz Yerleşmenin Önlenmesi
Tabiatı en çok kullanan, en çok bozan ve en çok düzelten insandır. İnsan müdahalesi
olmadan meydana gelen erozyona normal erozyon denilmektedir. İnsan; tarımsal, sosyal ve
ekonomik ihtiyaçları için bitki örtüsünü kaldırarak toprağı diğer kullanım şekillerine
dönüştürmektedir.
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Resim 1.1: Düzensiz kırsal yerleşme

1997 nüfus sayımına göre, yurdumuzda orman içi ve civarı köylerde 7 milyon insan
yaşamaktadır. Bu köylerin çoğu, özellikle dağlık alanlarda birden fazla mahallenin
birleşmesinden meydana gelmektedir. Bu köylerin önemli bir bölümünde yeterli ekonomik
gelire sahip olmayan fakir insanlar yaşamaktadır. Bu durum, rakımı yüksek dağlık alanlarda
ekosistemin bozulmasına ve böylece erozyonun hızlanmasına neden olmaktadır.

Resim 1.11: Doğal kaynak tahribi, erozyon ve kırsal fakirlik kısır döngüsü
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1.4.1. Hızlı Nüfus Artışı Toprak İlişkileri
Hızlı nüfus artışı çok sayıda sosyoekonomik ve politik sorunların ortaya çıkmasına yol
açmanın yanında, yanlış arazi kullanma ve toprak kayıpları nedeniyle ekonomimize ve
kalkınmamıza önemli etkileri olan sorunlar da yaratmaktadır. Diğer yandan hızlı nüfus artışı
gereksinimlerin karşılanması açısından, üretim ve tüketim ilişkilerini de olumsuz yönden
etkileyecektir. Özellikle tarımsal üretimde birim alandan daha yüksek ürün almayı özendiren
olumlu sayılabilecek etkisi yanında, orman ve meraların tarım arazilerine dönüştürülmesi
gibi olumsuz ve zararlı yöndeki gelişmelere de neden olmakta ve bunları hızlandırmaktadır.
Nüfus artışı hızı 1990’da % 2,4 iken 2000 yılında % 1,9’a inmiştir. Türkiye’nin potansiyel
kaynakları artan nüfusu beslemeye belli bir süre için yeterli bir potansiyeldir. Nüfus artışının
zamanla düşürülmesi bu hızlı artıştan kaynaklanan sorunları da azaltacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Erozyona karşı alınan önlemler hakkında sınıf panosu hazırlayınız.

İşlem Basamakları

 Erozyon ve etkileri
araştırma yapınız.

Öneriler
 Yazılı ve görsel kaynaklar ile internetten
yararlanabilirsiniz.
 Farklı yerlerden elde ettiğiniz dokümanları
düzenleyip not edebilirsiniz.
hakkında  Elde ettiğiniz dokümanları karşılaştırarak su
kirleticilerin
çevreye
etkilerinin
günümüzdeki
durumu
hakkında
değerlendirme yapabilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller
araştırabilirsiniz.

 Erozyonun
önlenmesi
alınabilecek önlemler ile
araştırma yapınız.

 Yazılı ve görsel kaynaklar ile internetten
yararlanabilirsiniz.
 Farklı yerlerden elde ettiğiniz dokümanları
düzenleyip not edebilirsiniz.
için
 Elde ettiğiniz dokümanları karşılaştırarak su
ilgili
kirleticilerin
çevreye
etkilerinin
günümüzdeki
durumu
hakkında
değerlendirme yapabilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller
araştırabilirsiniz.

 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları konu
başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz.
 Panonuz için gerekli olan kâğıt, kalem vb.
 Elde
ettiğiniz
bilgi
ve
gibi malzemeyi temin etmek için bir liste
dokümanlardan yararlanarak sınıf
oluşturabilirsiniz.
panonuz için hazırlık yapınız.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görselleri
bilgilerle eşleştirebilirsiniz.
 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
dikkat edebilirsiniz.

 Sınıf panonuzu oluşturunuz.

 Hedef kitlenin dikkatini çekmek için konu
başlıklarına göre, gruplandırdığınız bilgi ve
dokümanları farklı renklerde fon kartonu ve
kalemler kullanarak düzenleyebilirsiniz.
 Görsel ögelerle dikkat çekebilirsiniz.
 Başlık veya bir slogan kullanabilirsiniz.
 Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz.
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 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
dikkat edebilirsiniz.
 Panonuzu hedef kitlenin görebileceği bir
mekânda sergilemeye dikkat edebilirsiniz.

 Sınıf panonuz ile ilgili hedef kitlenin
yorumlarını alarak çalışmalarınızı
değerlendiriniz.

 Yorumlarını almak için Görüş Kutusu
hazırlayabilirsiniz.
 Yorumlarını yüz yüze görüşerek de
alabilirsiniz.
 Anket formu düzenleyebilirsiniz.
 Arkadaşlarınızla çalışmanızın benzer ve
farklı yönlerini tartışabilirsiniz.
 Değerlendirmeleri dikkate alarak bir rapor
hazırlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olur?
A) Bitki örtüsü
B) Aşırı ağaç dikilmesi
C)Arazinin yanlış kullanımı
D) Orman artışı

2.

Aşağıdakilerden hangisi dünyada işlenebilir toplam tarım arazisinin miktarıdır?
A) 5 milyar hektar
B) 4 milyar 300 milyon hektar
C) 3 milyar 200 milyon hektar
D) 2 milyar hektar

3.

Bilimsel saptamalara göre, yeryüzü karasal alanının yüzde kaçı insanların
yarattığı sorunlardan dolayı tahrip olmuştur?
A) % 30
B) % 25
C) % 20
D) % 15

4.

Toprak derinliği ve eğim açısından kısıtlı özelliklere sahip araziler, ancak özel bazı
bitki türleri uygun sürüm yapılarak yetiştirilebildiği arazi sınıfı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 1. sınıf
B) 2. sınıf
C) 3. sınıf
D) 4. sınıf

5.

Aşağıdakilerden hangisi yapay gübre değildir?
A) Amonyak
B) Süper fosfat
C) Kompostlar
D) Üre

6.

Aşağıdakilerden hangisi gübrelerin içinde bulunan mikro besin elementlerindendir?

A) Fosfor
B) Çinko
C) Kalsiyum
D) Potasyum
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7.

Aşağıdakilerden hangisi aşırı gübreleme sonucu toprakta ortaya çıkan problemlerin
başında gelir?
A) Toprağın nemlenmesi
B) Toprağın asitlenmesi
C) Toprağın çatlaması
D) Toprağın sertleşmesi

8.

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal gübrelerin
etkilerinden değildir?
A)Tuz konsantrasyonunun yükselmesine
B) Mikroorganizma faaliyetlerinin azalmasına
C) Toprak PH’ının düşmesine
D) Ürünlerde verim artışı

9.

Aşağıdakilerden hangisi tarım ilaçlarının toprak kirliliğine
etkilerindendir?
A) Topraktaki zararlı canlıları yok ederler.
B) Toprakta yetişen ürünlere hastalık bulaşmasını önlerler.
C) Topraktaki yararlı canlıları yok ederler.

toprak

kirlenmesine

olumsuz

olumsuz

D) Ürünleri zararlı canlılara karşı koruyarak verim artışı sağlarlar.
10.

Doğada bulunan zararlı böceklerin % kaçı ürünlere zarar vermektedir?

A) % 90
B) % 1
C) % 10
D) % 6

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞREN

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Tarımsal faaliyetlere alınan önlemleri yasal mevzuata uygun kontrol edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tarımsal faaliyetlerin toprak kirliliğine etkilerini araştırınız



Toprak kirliliğine karşı alınan önlemleri araştırarak

uyarıcı broşürler

hazırlayınız.


Hazırladığınız uyarıcı broşürleri

sınıf

panosuna asarak öğretmen

ve

arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. TOPRAK KİRLİLİĞİNE NEDEN
OLABİLECEK TARIMSAL
FAALİYETLERİN ÖNLENMESİ
Dünyanın toprak kaynakları sınırsız değilir, Türkiye'nin toprak potansiyeli sanıldığı
kadar zengin değildir.

2.1. Arazinin Yanlış Kullanımının Önlenmesi
İnsanlar, özellikle tarımı öğrenip geliştirdikten sonra, çevrelerindeki arazileri yıllar
boyu süren gözlemler sonucunda en iyi hangi şekilde kullanabileceklerini öğrenmişlerdir. Bu
durumu, eski yerleşmelerde belirgin olarak görebiliriz. Bunlar, genellikle düzlüklerdeki fazla
yüksek olmayan tepelerin üzerine veya yamaçlara kurulmuşlardır. Böylelikle hem savunma
kolaylığı hem de tarım amacıyla kullanılacak alandan en geniş şekilde yararlanma sağlanmış
oluyordu. Höyüklerin çoğunun etrafında hava fotoğraflarında belirgin olarak görülebilen
ışınsal dizilimli tarım alanları göze çarpar. Yüzyıllar geçtikçe nüfusun artmasına bağlı olarak
kentler giderek genişlemiş ve gelişen teknolojinin de yardımıyla arazi kullanımında
değişiklikler ortaya çıkmıştır.
Günümüze doğru yaklaştıkça arazi kullanımında farklılaşmalar görülmüştür. Önceleri
tamamen doğal koşullara bağlı olarak küçük kentlerin çevresindeki tarım alanları giderek
daralmış ve eski geniş tarım alanları, sanayi tesisleri ve kentsel yerleşim alanlarına
dönüşmüştür. Bunun sonucunda ise bazı ülkelerin tarım ürünlerinde azalmalar görülmüş ve
temel besin maddelerinin bir kısmında bulunan bazı tarımsal ürünler (buğday gibi) büyük bir
ekonomik değere sahip olmuşlardır.
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Resim 2.1: Aşırı toprak işlenmesi

Türkiye'de sanayileşmeye verilen önem nedeniyle tesisler çoğunlukla en yüksek
getirileri sağlayacak alanlarda kurulmuştur. Bu bağlamda, düzlük olması, kolay inşaat
yapılması, karayollarına yakınlık gibi faktörlerin etkisiyle ova tabanları (özellikle büyük
kentlerin yakınındaki) sanayi tesisleri ile kaplanmaya başlamıştır. Bir yerde sanayi
tesislerinin açılması çok kişiye iş alanı sağladığı için bu tip alanlara olan göç hızlanmıştır.
Böylece, eskiden genellikle ovaları çevreleyen yamaç alanlarında yer alan konut alanları da
genişleyerek düzlüklere doğru yayılmıştır. Bu durumdan anlaşıldığı üzere en zararlı çıkan
kesim, tarım alanları olmuştur.

2.1.1. Arazi ve Toprak Kaynaklarının Yönetimi ve Sorunları
2.1.1.1. Doğal Potansiyel Yeterlilik Sorunları
Doğal süreçlerin yarattığı olumsuzluklara geçmeden doğal yapının getirdiği sorunları
gözlemek gerekmektedir.
Bilindiği gibi, genelde arazi ya da tarım arazisinin, özelde toprağın karşı karşıya
bulunduğu sorunlar, doğal ve yapay olmak üzere iki ayrı temelden kaynaklanmakta ve çok
sayıda değişken etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Evren genelinde yaşanan doğal denge
bozulmasının görüntüleri, bir başka anlatımla bozulma sürecinin sonuçları niteliği taşıyan bu
olumsuzlukların genelde "yapısal yetersizlik-kaynak yitirilmesi ve kaynak bozulması" gibi
farklı boyutlarda biçimlendiği gözlenmektedir.
Sorunların nitel ve nicel boyutlarıyla ve gerçekçilik temelinde tanımlanması ve
çözümlemeci olacağı düşünülen yaklaşımların maddi temeli ve gerekçeleri ortaya
koyulacaktır. Bu çözümlemelerin amacına ulaşması ise sorun olarak belirlenen olguların
gerçek neden ve kaynaklarının doğru saptanabilmesi ve "neden-sonuç-çözüm" ilişkisini
sergileyebilen bir tutarlılık anlayışının ortaya koyulabilmesiyle, bağlantılı biçimde
somutlaşacaktır. O açıdan, aşağıda sorunları kaynaklarıyla, özelliklerini tanımlayıcı bir
durum saptaması yapılmasına çaba gösterilmiştir.
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Toprak kaynaklarıyla ve sorunlarıyla ilgili göstergeleri özetlemeden önce, iki önemli
noktanın altını çizmek ve bu hususların toprakla ilgili sürecin her aşamasında geçerli
olduğunu belirtmek gerekmektedir.
Bunlardan birincisi "toprağın, diğer kaynaklara göre yenilenmesinin son derece zor ve
çok uzun bir süreci gerektirdiği ya da özet bir anlatımla üretilmesinin olanaksız olduğu"
somut gerçeğidir.
İkincisi ise her anlamda bir kısıt olan bu olumsuzluğun yalnızca ülkemize özgü
olmadığı, evren genelinde yaşanan ve giderek hızlanan bir olumsuzluk olduğu hususudur.
Tanımlama-betimleme-yorumlama ve çözümlemeci her aşamada, bu iki olgunun göz
önünde bulundurulması, gerçekçi çözümler ve önermeler üretilmesi açısından gerekli
bulunmaktadır.
2.1.1.2. Dünya Toprak Kaynakları Bakımından Zengin Değildir
Dünyanın toprak kaynakları sınırsız değildir, Türkiye'nin toprak potansiyeli sanıldığı
kadar zengin değildir. Dünyada işlenebilir toplam tarım arazisi 3 milyar 200 milyon
hektardır. Ne var ki bu potansiyelin yarısına yakınında 1 milyar 475 milyon hektar alanda
işlemeli tarım yapılmaktadır. İşlemeli tarım arazisi son yüzyılda önemli artış göstermiştir.
1970-1990 kesitinde bu miktar % 4,3 oranında yükselmiştir. Artış, gelişmiş ülkeler ölçeğinde
% 0,3 olurken gelişmekte olan ülkeler özelinde, genel ortalamanın çok üzerinde % 9
düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu durum, tarıma yeni açılan alan bazında, gelişmekte olan
ülkelerin ihtiyaçlarının çok daha şiddetli olduğunu göstermektedir.
Belirtilen bu artışa karşın, kişi başına düşen tarım arazisi miktarında, nüfus artışının
hızlı olmasına bağlı olarak azalma meydana gelmiştir. Geçirilen on beş yıllık dönemde, kişi
başına tarım arazisi miktarı gelişmiş ülkelerde % 14,3; gelişmekte olan ülkelerde ise % 40
oranında azalmıştır.
Önümüzdeki yirmi yıl, dünya nüfusuna 1,7 milyar yeni insan ekleneceğini ve toplam
nüfusun 7 milyara ulaşacağını göstermektedir. Bu eğilimle bağlantılı olarak FAO tarafından
yapılan tahminlere göre, işlenebilir toplam tarım alanı olan 1 milyar 475 milyon hektar
alanın daralmaması ve bozulmaması koşuluyla, kişi başına tarım arazisi 2000 yılında 0,23
hektara, 2050 yılında 0,15 hektara düşecektir. Bir başka anlatımla, önümüzdeki elli yılda,
kişi başına tarım arazisi payı, yaklaşık yarı yarıya azalacaktır. İşlenen tarım alanlarının
daralması, yok edilmesi, kirlenmesi ve bozulmasına yönelik ve hızla devam eden olumsuz
süreç gözetilecek olursa bu miktarların çok daha azalacağı açıkça ortaya çıkmaktadır.
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2.1.1.3 Ülkemizin Toprak Kaynakları Oldukça Kısıtlıdır
Türkiye tarım arazisi potansiyeli bakımından sanıldığı kadar zengin değildir ve toprak
rezervi kalmamış on dokuz ülke arasına girmiştir.
Tarıma açılmış alanların bir kısmının bu amaçla kullanılmaması gereken mera ve
benzeri alanlar olduğu gözetilecek olur ise, Türkiye'de toprak kullanım potansiyelinin
kalmadığı ve aslında aşılmış olduğu ortaya çıkacaktır.
1991 Genel Tarım Sayımı, 23.451 milyon hektar tarım arazisini, toprak kullanan
3.966.822 ailenin işlediğini ve aile başına 59 dekar alan düştüğünü göstermektedir. Bu
veriler ile cumhuriyetin başlangıcına ilişkin bilgiler birlikte değerlendirilince, geçen zaman
içerisinde işlenen tarım alanının yaklaşık iki buçuk katına ulaştığı ve tarımla uğraşan hane
sayısı dört katına vardığından hane başına tarım arazisinin 77 dekardan % 24 azalışla 59
dekara indiği anlaşılmaktadır.
Bu veriler açıkça, Türkiye arazisinin tarım amacıyla kullanım açısından, önemli
topoğrafik kısıtlarının bulunduğunu göstermektedir. Toplam arazinin üçte ikisinin derinliği
50 cm’den daha azdır. Tarım amacıyla kullanılan arazinin 90 cm’den daha derin olan kısmı,
ancak 11 milyon hektar, yani toplam alanın % 15'i kadardır. Oysa arazinin tarıma elverişli
sayılabilmesi için 90 cm’den daha derin olması gerekmektedir.
2.1.1.4. Toprak Kaynaklarının Yitim Sürecinde Doğal Etkenler
Doğal kullanım yeteneği ve gücü üstte özetlendiği gibi kısıtlı olan toprak kaynakları
gerek dünya genelinde gerekse Türkiye özelinde çok ciddi bir yitim ve yok olma süreciyle
karşı karşıyadır. Doğal yapıdan, çeşitli kullanım yanlışlarından ve gerekli önlemlerin
alınmamasından kaynaklanan sorunlar, insanlığın geleceğini çok açık olarak tehdit
etmektedir.
2.1.1.5. Dünya Ölçeğinde Gözlenen Yitim Süreci
Bir önceki bölümde de sunulduğu üzere, birey başına tarım arazisi miktarı dünyada
da, ülkemizde de giderek azalmaktadır. Bu olgu, nüfusu artan ve gereksinimleri bu nedenle
çeşitlenerek çoğalan toplumun bundan böyle daha az toprakla yetinerek yaşamını sürdürmek
durumunda olduğunu açıkça göstermektedir. Bilimsel saptamalara göre, yeryüzü karasal
alanının % 15'i insanların yarattığı sorunlardan dolayı tahrip olmuştur.
Toprak niteliğine göre değişmekle birlikte, bir yılda bir hektar alandan erozyonla
taşınan toprak miktarı 0,5-2 ton arasındadır. Bu nedenle dünya ölçeğinde oluşan üst toprak
materyali kaybı her yıl 25 milyar 400 milyon tona ulaşmaktadır. Birleşmiş Milletlerin "Ortak
Geleceğimiz" isimli raporuna göre, "dünyada artık dönülmez biçimde çölleşen alanlar yılda 6
milyon hektarlık artış göstermektedir."
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2.1.1.6. Erozyon ve Türkiye
Toprak yitimi sürecinin en önemli sonucu, dünyada olduğu gibi, ülkemizde de
erozyon boyutunda ortaya çıkmaktadır. Arazi eğimi ve iklim etkileşimi sonucu oluşanın
yanında, yer kabuğunun ani hareketleri, heyelan, sel ve çığ gibi doğal etkenler de, erozyonun
doğal nedenlerini oluşturmaktadır. Doğal nitelikli etkenler yetmezmiş gibi, insanın doğaya
müdahalesi temeline dayalı bir dizi yapay etmen, erozyonu bir afet niteliğine
dönüştürmektedir.
Türkiye kara yüzeyinin % 86,5'inde çeşitli şiddetlerde erozyon yaşanmaktadır.
Avrupa'nın on üçte biri büyüklüğe sahip olmamıza karşın, ülkemizde erozyonla bir yılda
taşınan toprak Avrupa'da taşınandan 320 milyon ton daha fazladır ve yılda 500 milyon tona
ulaşmaktadır.

Resim 2.2: Verimli arazide kurulmuş sanayi tesisleri

2.1.2. Türkiye'deki Arazilerin Durumu
Türkiye'de tarım alanlarının kullanımı yapılabildiği halde kullanılmayan arazinin %
17,2'si ise tarıma uygun olmayan arazidir. Türkiye'de genç tektonik hareketlerin etkin
olması, iklim koşulları, jeolojik özellikler gibi faktörlerin etkisiyle değişik derinliklere sahip
topraklar bulunmaktadır. Türkiye genelinde 29 milyon hektar alan 0-20 cm, 24 milyon
hektarlık alan 20-50 cm, 9 milyon hektar alan 50-90 cm, 11milyon hektar alan ise 90 cm' den
daha fazla toprak derinliğine sahiptir. Her türlü bitkisel üretime uygun toprağın derinliği, 90
cm'den fazla olmalıdır. Grafikte de görüldüğü gibi bu konuda Türkiye'nin her türlü tarıma
uygun toprakları çok geniş değildir.
Ayrıca, eğim açısından ele alındığında, Türkiye’nin toplam alanının % 35,4'ünün
tarıma elverişli, % 14,7'si yoğun önlem alındığında tarıma uygun, % 17,2'si mera ve orman
için uygun ve % 13,5'i alınacak önlemlerle mera veya orman alanı olmaya elverişli olduğu
ortaya çıkar.
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Resim 2.3: Yanlış arazi kullanımının sonuçları

2.1.3. Türkiye'de Tarım Alanlarının Başlıca Sorunları
Türkiye, uzun süre tarım ürünleri açısından kendine yeterli olmuştur. Ancak, bazı
sorunlar, nüfus artışı ve yanlış uygulamalar sonucunda günümüzde buğday gibi bazı temel
tarım ürünlerinin ithalini zorunlu hale getirmiştir.

Şekil 2.1: Türkiye'de derinliğine göre toprakların oranı

29

Resim 2.4: Dünyada bazı çölleşme alanları

Türkiye'de tarım yapılabilen alanlardaki sorunlar sadece fiziksel koşullara
dayanmamaktadır. Bunların dışında toprakların yanlış kullanımı, toprağa uygun olmayan
ürünlerin yetiştirilmesi de söz konusudur. Bir yandan verimli topraklar, başta erozyonun
etkisiyle olmak üzere, kaybedilirken diğer yandan az verimli alanlar büyük yatırımlar ve
yoğun bir iş gücü ile daha verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır.
Ülkemiz için tarım toprakları açısından dikkat çeken bir başka konu, bu alanların bir
kısmının tarım dışı amaçlarla kullanılmalarıdır. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ile, bu
toprakların insan veya hayvan beslenmesi için gereken tarımsal etkinlik dışında kullanılması
ifade edilmektedir. Türkiye'de tarım alanlarının amaç dışı kullanımı genellikle, kentleşme,
sanayi tesislerinin kurulması, turizm tesisleri yapılması, kamu yatırımları, tuğla, kiremit, kil,
kum ocaklarının işletilmesi gibi farklı yapılaşmaları içermektedir.
Türkiye'de özellikle Bursa, Çukurova, Gediz, Menemen, Salihli, Adapazarı, Söke,
Aksu, Porsuk, K.Menderes, Kazova, Meriç ve Düzce ovalarında yukarıda sayılan tarım dışı
kullanımların büyük bir kısmı uygulanmaktadır. İlginç bir zıtlık olarak üzerinde tarım
yapılması uygun olmayan V. ile VIII. sınıflar arasında kalan arazilerin yaklaşık olarak 6,1
hektarlık bölümünde tarım yapılmaktadır. Buna karşın 4,6 milyon hektarlık tarıma uygun
arazi farklı amaçlarla kullanılmaktadır.

30



Arazi kullanma sınıfları;

1. sınıf arazi; bölgede yetişen her türlü bitkinin yetişebileceği, düzlük
olan, toprak derinliğinin fazla olduğu, verimli araziler;


II. sınıf arazi; her türlü bitkinin yetişmesine I. sınıftan daha az uygun
olan araziler toprak ve hidrografik özellikler özel tedbirler gerektirir.



III. sınıf arazi; toprak, topografya ve yüzeysel akışla ilgili özel tedbirler
gerektiren alanlar;



IV. sınıf arazi; toprak derinliği ve eğim açısından kısıtlı özelliklere sahip
araziler, ancak özel bazı bitki türleri uygun sürüm yapılarak
yetiştirilebilir.



V. sınıf arazi; sürümle tarım yapılamayan, düz veya düze yakın eğimli,
taşlık veya taban suyunun yüzeye yakın olduğu alanlar çayır veya ağaçlık
olarak kullanılabilir.



VI. sınıf arazi; eğimli ve sığ topraklar vardır. Sürüm yapılamaz,
çoğunlukla mera veya ağaçlık saha olarak değerlendirilir.



VII. sınıf arazi; sığ, taşlı toprakların eğimli alanlarda yer aldığı ve
şiddetli erozyon görülen arazilerdir. Tarım için ekonomik değildir ancak
zayıf mera veya orman ağaçlarının dikimi için kullanılabilir.



VIII sınıf arazi; ana kayanın yüzeyde olduğu, bitkisel ürün getirmeyen
alanlardır.
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Şekil 2.2: Türkiye’de arazi kullanımının yetenek gruplarına göre sınıflandırılması

2.2. Yanlış Gübrelemenin Önlenmesi
Gübre, bitkinin beslenmesinde gerekli olan kimyasal elementleri sağlamak için
toprağa ilave edilen herhangi bir maddedir.
Gübreler, bitkilerin büyümesi için gerekli gıdayı ihtiva eden maddelerdir. Her ne
kadar toprak ve su bu gıdanın büyük bir kısmını sağlamaya yeterse de birçok hallerde bir
takım gıdalar bakımından fakir olabilirler. Böyle hallerde toprağın gübre ile takviye edilmesi
gerekir.
Bitkiler, büyüme ve yaşamaları için azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum,
kükürt, demir, mangan, bakır, çinko, bor ve bazı hallerde de molibden gibi elementlere
muhtaçtır. Bunlar arasında azot, fosfat ve potasyum en önemlileridir.
Hayvan pislikleri, saman ve diğer bitki artıkları binlerce yıldan beri doğal gübre olarak
kullanılmaktadır. Eski zamanlarda toprağın asitliğini azaltmak ve kalsiyum temin etmek için
kireçli maddeler kullanılmıştır. Kullanılan ilk kimyevi gübreler, sodyum nitrat ve kemikler
olmuştur.
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Bugün doğal ve yapay gübrelerin her ikisi de değişik şekillerde elde edilmektedir.
Bitkinin beslenmesi öncelikle yapay gübre dediğimiz azot, fosfor ve potasyum tarafından
sağlanır.
Tarımsal üretimin artırılması için toprak işlenmeli, ekilmeli, sulanmalı, hastalık ve
zararlılarla mücadele edilmelidir. Bütün bu işlemlerin yanı sıra bitkiyi besleyici, üretimi
artırıcı çarelere de başvurmak gerekir.
Bitkiler de insanlar ve hayvanlar gibi gelişmeleri için beslenmek zorundadır. Bitkiler
besinlerinin büyüqk bir kısmını topraktan kökleriyle alır. Toprakta, yetiştirilen bitkilerin
ihtiyacını karşılayacak miktarda besin maddesi yoksa toprağa bitki besin maddeleri verilmesi
gerekir. Toprağa besin maddeleri verilmezse, bir süre sonra besin maddelerinin eksilmesi
nedeniyle üretim azalır. Yeterli ve kaliteli ürün alabilmek için bitkinin beslenmesi gerekir.
Bitkisel üretimde amaçlanan verimin ve kalitenin sağlanabilmesi için organik ve inorganik
kaynaklardan yararlanılır.


Gübre içinde bulunan besin elementleri:

Makro (ana) besin elementleri; Azot, fosfor, potasyum, kalsiyum,
magnezyum, kükürt gibi toprakta ve bitki bünyesinde bol miktarda
bulunan besin maddeleridir.


Mikro (iz) besin elementleri; Demir, bakır, çinko, mangan, bor, molibden
vb. olarak sınıflandırılan, toprakta ve bitki bünyesinde çok az
bulunmalarına rağmen bitki gelişmesinde makro besin maddeleri kadar
etkili olan besin maddeleridir.

2.2.1. Bitki Beslenmesi
Bitkiler karbon, oksijen, hidrojen, hava ve sudan; diğer bütün besileri ise topraktan
temin ederler. Bitkilerin en çok ihtiyaç duyduğu besinler kalsiyum, azot, fosfor, magnezyum,
potasyum ve kükürttür. Bu elementler genellikle hektar başına 11,2 kg’dan 440 kg’a kadar
gerekir. Bitkilerin daha az ihtiyaç duyduğu besinler ise bor, klorür, bakır, manganez,
molibden ve çinkodur. Bunlardan molibdene hektar başına 15 gr, demir ve mangana ise 700
gr ihtiyaç vardır.

Resim 2.5: Gübrelenmemiş ve gübrelenmiş bitkiler
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Bitkilerde, temel besinlerini yeterli alamadıkları zaman oluşan eksiklik
belirtileri;

Azot; yetişme engellenir, bitkinin rengi sararır. Yaprak uçları bitkinin
altındaki yapraklarından başlayarak kırmızımsı kahverengi olur.

Fosfor; kök gelişmesi engellenir, saplar uzar, bitkinin olgunlaşması
gecikir. Bitkinin rengi morumsu olur.

Potasyum; yaprak uçları kavrulur, sararır, saplar zayıflar. Meyve
çekirdekleri kuruyup büzülür.

Kalsiyum; yaprak uçları tarak dişi gibi parçalanır. Uç tomurcuklar ölür,
çiçekler olgunlaşmadan taç yapraklarını kaybeder.

Magnezyum; yapraklar ince ve gevrek olur; uçlarında ve damar
aralarındaki bölgede renklerini kaybeder, soluk yeşil renk alır.

Kükürt; bitkinin alt kısımlarındaki yaprakları sararır, kökler ve sapların
çapları küçülür.

Bor; uç tomurcuklar açık yeşildir. Köklerde koyu lekeler görülür. Saplar
çatlar.

Bakır; bitkilerin renkleri ağarır. Turunçgiller kırmızımsı kahve renkte,
anormal şekilde büyüme gösterir.

Demir; yapraklar sararır. Fakat damarlar yeşil kalır. Yapraklar yukarı
doğru kıvrılır.

Mangan; arazlar demirdekine benzer. Yapraklarda ölü dokular görülerek
yaprağa pürüzlü bir görünüş verir.

Molibden; azot eksikliği gibidir.

Çinko; uç yaprakları çok küçülür. Yapraklar ölü bölgelerde benekli hale
gelir. Tomurcuk teşekkülü azalır.

Gübreler genel olarak iki sınıfta incelenir; doğal ve yapay gübreler.

Resim 2.6: Gübrelemede kullanılan gübre makinası

2.2.2. Doğal Gübreler
Doğal gübreler bitki ve hayvanlardan sağlanır. Bunların en önemlisi guano denilen
kurutulmuş kuş gübresidir. Bu gübrede % 12 azot ve % 12 fosfor vardır. Bütün doğal
gübreler azot ve fosfor temin eder. Fakat sentetik gübrelerden daha pahalı oldukları için,
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modern ziraatta çok az kullanılırlar. Bununla beraber doğal gübreler daha yavaş tesirli
oldukları, suda daha az çözündükleri için çim tohumlarına, yeni filizlerin köklerine zarar
vermez. Bu özellikleri dolayısıyla sebze ve çiçek yetiştiriciliğinde tercih edilirler. Doğal
gübrelerin bir diğer katkısı da toprak yapısını düzeltmesidir.
2.2.2.1. Ahır Gübresi
Ahır gübresi, terkibinde bulunan azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin elementleri
dolayısıyla toprağı besin maddelerince zenginleştirir. Toprağa humus vererek de toprağı
ıslah eder. Ahır gübresi, toprağın işlenmesini kolaylaştırır. Toprağın su tutma kabiliyetini ve
havalanmasını artırır.
Genel olarak mahsul artışında gübre faktörü % 40 gibi bir artış sağlar.
Memleketimizde takriben 150 milyon ton ahır gübresi istihsal edilmektedir. Bunun 80-100
milyon tonu tezek olarak yakılmaktadır. Halbuki yakılan miktarın gübre olarak
kullanılmasıyla elde edilebilecek mahsul artışı iki milyon ton kadardır.
Toprağa verilen gübrenin ilk üç sene verim üzerine tesir ettiği, üç seneden sonra da bu
tesirin giderek azaldığı tespit edilmiştir. Dekara verilen iki ton iyi ahır gübresiyle toprağa
10 kg azot, 5 kg fosfor, 11 kg potas verilmiş olur. Memleketimiz şartlarında ahır gübresi
genel olarak ahırdan dışarı atıldıktan sonra ekim zamanına kadar açıkta bırakılmaktadır. Bu
durumda yağışlar ve fermantasyon gazlarıyla gübre içinde bulunan besin maddelerinin
büyük bir kısmı zayi olmaktadır. Onun için ahır gübresinin iyi muhafaza edilmesi lazımdır.
Ahır gübresini gayet sıkı bir yığın halinde biriktirip içine hava girmesine mani olacak şekilde
sıkıştırmak masrafsız ve en pratik bir muhafaza yoludur.
2.2.2.2 Kompostlar
Çiftlikte meydana gelen bitki ve hayvani menşeli artıkların bir araya toplanıp, gübre
yapmak üzere çürümeye terk edilmesiyle elde edilir. Çiftlikteki bitki ve hayvan artıkları
takriben 30 cm yüksekliğinde yayılır. Üzerine su serpilerek iyice ıslatılır ve sıkıştırılır.
Bunun üzerine 5-15 cm yüksekliğinde, varsa ahır gübresi, yoksa toprak veya odun külü
yayılır. Bunu takiben yine 30 cm’lik bitki artığı konur. Sulandıktan sonra, tekrar 5-15 cm
toprak veya odun külü ilave edilerek istenilen yükseklikte bir kompost yığını yapılır. Yığına
yukarı doğru daralan bir şekil verilir. Rutubet kaybını önlemek için en üste toprak serilir.
Hazırlanan kompost yığını 3-4 hafta kendi haline bırakılır. Bundan sonra birer ay ara ile bir
veya iki defa alt üst edilerek yığının her tarafının çürümesi sağlanır. 3-4 ay sonra kompost
gübre kullanılmaya hazır bir hale gelir. Sanayi şeklinde kompostlama da mümkündür ve
farklı çeşitleri vardır. Kompostlama aslen bir fermentasyon biçimidir.
2.2.2.3.Yeşil Gübreler
Ekilmiş bir mahsulün hasat edilmeden toprağı ıslah etmek maksadıyla, toprağa
gömülmesine yeşil gübreleme ve bu maksat için kullanılan bitkilere ise yeşil gübre adı
verilir. Yeşil gübre bitkileri, toprakta çürüyerek, toprağı organik maddece zenginleştirir.
Bünyelerinde bulunan besin maddeleri de toprağa geçer. Toprağın yapısı düzelir. Yeşil
gübrelemede, daha ziyade fiğ, bakla, soya fasulyesi, taş yoncası gibi havanın azotundan
istifade ederek, köklerinde azot biriktiren ve bu sebeple toprağı azotça zenginleştiren bitkinin
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seçilmesi en uygundur. Yapılan birçok denemeler neticesinde, bunların kendilerinden sonra
gelen mahsulün verimini % 20-100 arasında arttırdığı görülmüştür.

Resim 2.7: Yeşil gübre örneği

2.2.3. Yapay Gübreler
Yapay gübreler sıvı ve katı halde bulunur. Genellikle taşınması ve depolanması kolay
olduğundan, katı ve granül haldekiler tercih edilir. Eskiden kimyevi gübreler toz halinde
yapılmaktaydı. Toz halindeki gübreler çok nem çekici ve taşınması zor olduğundan terk
edilmiştir. Sıvı gübreler ise gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Gübreleme genellikle ilkbaharda yapılır. Fakat kışın hafif ve yağışlı geçtiği bölgelerde
sonbaharda yapılmaktadır. İstenirse ekstra olarak bitkinin büyüme mevsiminde katı gübre,
mevsim ortasında ise sıvı gübre kullanılır. Uçucu özellikte olan gübreler, toprak altına konur.
Bitki köklerinin, toprağın derinliklerine gitmesi sağlanır.

Resim 2.8: Yapay gübre örnekleri

Yapay gübreler;



Azotlu gübreler, amonyak, amonyum nitrat, üre, fosfatlı gübreler, süper
fosfatlar, amonyum fosfat ve potasyumlu gübrelerdir.
Toprağın yapısına ve yetiştirilen bitkinin çeşidine göre azot, fosfor ve potas
ihtiva eden yapay gübrelerin dekara verilecek miktarları hesap edilir ve buna
göre verilir.
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2.2.4. Gübrelemenin Amaçları
Gübrelemenin başlıca iki amacı vardır. Bunlar;



Toprakları bitki besin maddelerince zenginleştirmek,
Toprakların fiziksel ve biyolojik özelliklerini düzeltmek suretiyle yetiştirilecek
bitkiye daha iyi bir gelişme ortamı sağlamaktır.

Doğru gübreleme için çevre ve toprak şartları iyi bilinmelidir. Gübrelemenin önemi
yıllar geçtikçe daha iyi anlaşıldığından tüketimi günden güne artmaktadır. Ülkemiz tarım
topraklarının eksik olan besin elementlerince zenginleştirilmesi için gübreleme gereklidir.
Her yıl yüksek verimli bitki çeşitleri gelişmekte ve ayrıca her yıl bitki yetiştirildiğinden
topraktaki besin maddeleri tükenmektedir. Etkili bir gübre kullanımı ve gübrelemeden
beklenen yararı sağlamak için toprakların bitki besin elementleri miktarı doğru olarak
saptanmalıdır. Önerilen gübrelerin doğru zamanda, doğru şekilde ve miktarda verilmesi
sağlanmalıdır. Bu şekilde hem ürün artışı, hem bol kazanç ve çevre sağlığı bozulmamış
olacaktır.

2.2.5. Doğru ve Doğal Gübrelemenin Yararları


Doğru ve doğal gübreleme ile;

Toprakların verim gücü yükseltilerek, birim alandan daha yüksek verim
alınır.

Ürünlerin kalitesi artırılır.

Toprakta verimliliğin sürekliliği sağlanır ve kazanç sürekli hale getirilir.

Toprağın kimyasal yapısı, besin içeriği artırılarak düzeltilir.

Toprakta mikroorganizma faaliyeti artırılarak, toprağın verimliliği
artırılır.

Bitkilere daha iyi bir gelişme ortamı oluşturulur.

Topraktan çeşitli şekillerde uzaklaşan besinler, toprağa tekrar
kazandırılır.

Resim 2.9: Gübre uygulanmış bir tarlanın genel durumu

Yeterli gübreleme ile en yüksek ürünü almak amaç olmalıdır. Ayrıca fazla uygulanan
bir gübrenin ortamda diğer besinlerin alımını engelleyeceği unutulmamalıdır. Örneğin
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bitkinin ihtiyacından fazla miktarda verilen fosforlu gübre verimi daha çok artırmayacaktır.
Üstelik fazla verilen fosfor; demir ve çinko gibi diğer elementlerin alımına engel olacak ve
verimde düşüşler görülecektir. Çünkü bitkinin bu besinlere de ihtiyacı vardır ve alınmazsa
bitki gelişimi gerilemekte verim düşmektedir.
Ayrıca aşırı azotlu gübreleme yapıldığında, bitkilerin direnci azalmaktadır. Aşırı
azotlu gübre verilen bitkilerde kurağa, sıcağa ve hastalıklara dayanıklılık azalmaktadır.
Bunun yanında fazla azot yer altı sularına ve göllere karışmakta ve nitrat kirliliğine neden
olmaktadır.

2.2.6. Toprak Analizi
Toprak analizi ile toprak içerisindeki bitkiye yarayışlı bitki besin maddeleri,
potasyum, fosfor, çinko, demir, mangan ve kireç miktarları belirlenir. Burada amaç öncelikle
toprakta mevcut besin miktarlarını saptamak ve mevcuda göre verilmesi gereken gübre
önerisinde bulunmaktır. Her toprakta her yıl aynı miktar gübre kullanımı yanlıştır. Tarladan
alınacak toprak örneklerinde mevcut yarayışlı besin maddeleri miktarları saptanır. Sonra
gerekli olan besin maddesi miktarları üzerinden gübre tavsiyesi yapılır, bir rapor halinde
düzenlenerek çiftçiye ulaştırılır. Böylece bitkide hem toksik etki yapacak kadar fazla
kullanım önlenir hem de eksiklik olacak düzeyde az gübre kullanılması engellenmiş olur.
Gübre kullanımında en ekonomik yol, toprak analizidir. Bunun için yapılması gereken tek
şey, toprak örneklerini kurallara uygun almak ve laboratuarlara ulaştırmaktır.

2.2.7. Yanlış Gübrelemeden İleri Gelen Toprak Kirlenmesi
Toprağın fiziksel özellikleri gübrelemeden elde edilecek sonuçları etkilemektedir.
Fiziksel özellikleri iyi olan topraklara yapılan gübrelemelerden yüksek randıman alınmakta,
aynı zamanda toprak, gübrelerin zararlı etkisinden de korunmaktadır. Oysa çok ince ve çok
kaba tek türlü topraklarla, çok sıkışık veya gevşek topraklara uygulanan gübrelemelerde
bitkiler, gübrelerden yeteri kadar istifade edememektedir. Dolayısıyla toprakta gübre
birikmekte ve zararlı etkiler ortaya çıkmaktadır. Aşırı gübreleme sonucu toprakta ortaya
çıkan problemlerin başında asitlenme gelir.

2.2.8. Toprakta Kimyasal Gübrelerin Yan Etkileri
Kimyasal gübre toprakta olması gereken, toprakta eksilen ametal inorganik maddeleri
desteklemek amacı ile doğal olmayan kimyasal yöntemlerle üretilen maddelere kimyasal
gübre denir. Kimyasal gübreler toprağa atıldıktan itibaren topraktaki organizmaların
çalışmasını engeller. Bu engelleme ilk olarak toprakta PH değişmesi ile olur. Topraktaki
reaksiyonlar, kimyasalların katkısı ile ilk olarak mikroorganizma dengesini bozar.
Mikroorganizma yaşamının olamadığı bir toprakta bitki böcek artıklarının parçalanması
olayı geri dönüşüm olmayacağı için toprak sürekli fakirleşecektir. Şöyle örnekleyelim,
dağdaki toprak zenginleşiyor da niçin zirai alanlarda toprak zenginleşmiyor? Normalde bir
bitki topraktan aldığı enerjinin % 3 ila % 15 ürün ve gelişmeye kullanır. % 85 ila % 97
oranında yaprak olarak veya ürün dökümü olarak artık madde olarak toprağa iade eder. Oysa
bir bitki topraktan aldığı enerjinin 3 katını güneşten fotosentez yolu ile alır ki bir bitki,
kullandığı enerjinin 3 katına yakınını geri iade etmektedir.
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2.2.8.1. Kimyasal Gübrenin Zararları
Toprakta eksik veya alınmayacak durumda olan bitki besin elementlerinin kimyasal
(suni) yollarla elde edilmiş gübrelerle bitkinin kullanımına sunulması kimyasal gübreleme
olarak adlandırılır. Kimyasal gübreleme sadece besin elementi eksikliğini gidermek için
yapıldığından toprak yapısı pek göz önünde tutulmamaktadır. Bunun sonucu olarak bozuk
toprağa verilen kimyasal gübreden bitki yeterince faydalanamamaktadır ve uzun süre yapılan
gübreleme sonucunda ilk zamanlar bitki gelişmesi besin elementi ihtiyacının
karşılanmasından dolayı normale yakın gelişme göstermektedir.
Yoğun kimyasal gübreleme sonucu toprak organik maddelerce fakirleşmekte
dolayısıyla biyolojik faaliyet azalması toprağın yapısının bozulmasını da beraberinde
getirmektedir. Yoğun şekilde kimyasal gübrelemeye devam edilmesi halinde de her sene
topraklar daha da bozulacak, bitki gelişmesi yapılan kimyasal gübrelemenin yoğunluğuna
bağlı olarak yavaşlayacak ve duracak, verim düşüşü yaşanacak ve çiftçimiz emeğinin
karşılığını alamayacaktır.
Yoğun yapılan kimyasal gübreleme sonucunda toprakta organik madde miktarı ve
dolayısıyla topraktaki humus oranı azalacak ve biyolojik aktivite, yani toprak canlılarının
aktivitesi de azalıp verilen gübreler toprakta tutunamadığı için yıkanıp gidecektir. Bitki besin
elementlerinin, bitkilerin alabileceği şekle dönüşmeleri duracak ve böylece toprağın fiziksel
ve kimyasal özellikleri bozulacaktır. Neticede toprağın üst kısımları kumlaşırken alt
kısımları da taşlaşmaktadır. Bu durum topraklarımızda;







Tuz konsantrasyonun yükselmesine,
Mikroorganizma faaliyetlerinin azalmasına,
Yer altı suyunun kirlenmesine,
Kimyasal olarak verilen gübrelerin topraktan çabucak yıkanmasına,
Verim ve elde edilen ürünün kalitesinin düşmesine,
Erozyonla toprak kaybına neden olmaktadır.

2.2.8.2. Kimyasal Gübrelerin Toprak Sistemi Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Kimyasal gübreler, az gelişmiş toplumlarda çok fazla verim alabilmek düşüncesi ile
rastgele zamanlarda ölçü tanımaz miktarlarda ve bilimsel olmayan yol ve metotlarla arazi
yüzeyine serpmek suretiyle kullanılmaktadır. Bu şekilde bilinçsizce kullanılan gübrelerin
% 50'si bitkilere yararlı olabilmekte geri kalan kısmı ise toprak sisteminden yıkanma, yüzey
akışları ve buharlaşma ile uzaklaşmaktadır. Bu şekilde topraktan uzaklaşan gübreler toprak,
hava ve su ortamlarında çeşitli olumsuz etkilere neden olabilmektedir.
Kimyasal gübrelerin toprak üzerindeki olumsuz etkileri hemen fark edilmemektedir.
Zira toprak, komponentleri ve biyolojik sistemi ile kuvvetli bir tamponlama gücüne sahiptir.
Kirleticilerin toprakta meydana getirmiş oldukları zararlar üretim potansiyelinde düşüklük,
kalite bozukluğu gibi etkilerle bitkisel ürünlerde ortaya çıkarken; bünyesinde toksik
maddeleri biriktiren besin ve yemlerle beslenen insan ve hayvanlarda bazı yan etkilere neden
olmaktadır.
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Toprak yapısı üzerine etkisi: Toprağın yapısı toprakların verimliliklerinin
hassas bir göstergesidir. Toprağın anatomisini teşkil etmektedir. Bilimsel
esaslara uygun olmayan ve gereğinden fazla gübre kullanılması, toprak
yapısının bozulmasına sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalar ve çalışmalar
göstermiştir ki, fazla miktarda verilen bir kısım gübreler özellikle tek değerlikli
olanlar toprağı kullanılamaz yapmaktadır.

Yapay gübreler toprak yapısını bozmakta, böylece geniş çaplı toprak kirliliği meydana
gelmektedir. Yapısı bozulan topraklardan kaliteli ve verimli mahsul almak güçleşmektedir.
Zira bu gibi topraklar verilen gübrelerden, uygulanan sulama ve diğer tarımsal işlemlerden
elde edilen faydalar ya çok azalmakta ya da mümkün olmamaktadır.


Toprak reaksiyonu üzerine etkisi: Asit oluşturucu azotlu gübrelerin
(amonyumlu gübreler gibi) sürekli olarak kullanılması toprak PH'ının
düşmesine neden olur. Bundan dolayı oluşan asitliliği nötralize etmek için
yeterli düzeyde kireçleme yapılmaması durumunda tarla bitkilerinin verimleri
azalır. Bazik gübrelerin kullanılması ile toprak PH'ında biraz artışa neden
olunabilir.

Bitkilerin gerçek ihtiyaçlarından daha fazla verilen gübreler toprak reaksiyonunu
etkileyerek PH'da ani yükselme ve düşmelere sebep olmaktadır. Bu durum bitkilerin fide
devrelerinde zararlı olmakta, verim ve kalitede düşmelere yol açmaktadır. Aşırı miktarda
verilen N'lu gübreler Nötr, hafif asit ve asit reaksiyonlu toprakların asiditesini daha da
artırarak Al ve Mn gibi elementleri fazla erir hale getirilen bu elementler bitkilere toksik tesir
yapmaktadır. Buna paralel olarak PH değeri yüksek olan topraklara verilen kireç ve kireçli
gübreler PH'ı daha da yükseltmekte ve yüksek PH'a hassas olan bitkilerde verim düşüklüğü
ve kalitenin bozulmasına sebep olmaktadır. Bunun yanında toprakta birikim yaparak toprak
kirliliği boyutlarını genişletmektedir.
Ülkemizde araştırma yapılan Rize ilindeki çay topraklarında tek yönlü Amonyum
Sülfatla gübrelenmesi, aslında PH'ı düşük olan toprakların asitliğinin artmasına neden
olmuştur. Günümüzde çay topraklarının % 85'inde PH kritik düzey kabul edilen 4'ün altına
inmiştir. Son yirmi beş yılda Nevşehir'de aşırı ve tek yönlü azotlu gübreleme sonucu patates
yetiştirilen toprakların PH'ı 2 birime varan düzeyde düşmüş yani asitliği 100 kat artmıştır.
Toprak asitliliğinin düşük veya yüksek olması bitkilerin fosfor ve mikro elementlerden
yararlanmaları da etkilenmektedir. PH 6,5-7 olduğu zaman bitkilerin fosfordan en yüksek
düzeyde yararlandığı bildirilmektedir.


Topraktaki mevcut element dengesinin bozulması

Topraklara verilen fazla miktardaki azotlu ve fosforlu gübreler bitkinin ihtiyacından
daha fazla potasyum almasına sebep olmaktadır. Neticede potasyumda lüks tüketim ortaya
çıkmaktadır. Böylece gerçekte mevcut olmayan bir potasyum noksanlığı ortaya çıkmaktadır.
Bu denge bozukluğu topraktan bitkiye intikal ederek bitkinin verim kalitesi olumsuz
etkilenmektedir. Bu olumsuzlukları gidermek için fazladan potaslı gübre uygulaması
gündeme gelmektedir. Yine gereğinden fazla azotlu ve fosforlu gübre uygulanması
topraktaki mikro besin elementleri dengesini de bozmaktadır. Sonuçta bitkiler
ihtiyaçlarından daha fazla mikro besin elementi alarak bunların noksanlığını neden
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olmaktadır. Asit reaksiyonlu topraklarda pH değerini düşürmek için uygulanan fazla
miktarda kireç ve kireçli gübreler topraktaki dengeyi bozmakta, Fosfor, Bor, Demir ve Çinko
gibi elementlerin kikse edilmesini sağlamaktadır. Bu olay bir yönden topraktaki dengeyi
bozup birikime sebep olurken, bir yandan da kullanılan elementlerin noksanlığını gidermek
üzere ilave gübreleme yapmak gerekmektedir. Ayrıca, fazla miktarda verilen fosforlu
gübreler toprakta mevcut olan kalsiyum ile birlikte çinko ve demirin bitkiler tarafından
alınmasını engelleyerek beslenme dengesini bozmaktadır.


Topraktaki makro ve mikro faunanın zarar görmesi

Kimyasal gübreler fazla miktar kullanıldıkları zaman mikroorganizmalardan
solucanlar ve çeşitli toprak kurt çukurlarına tahrip edici ve öldürücü etki yapmaktadır. Bu
organizmalar ile direk temas eden gübre tozları özellikle de üre gibi amonyumlu gübreler
öldürücü etki yapmaktadır. Topraklara aşırı azotlu gübreler verilmesi Rhizobium sp. gibi
simbiyotik azot fiske eden mikroorganizmaların aktivitelerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu durumda havanın serbest azotundan faydalanma yolu tıkanmaktadır. Buna ilave olarak
verilen fazla azotlu gübreler nitrifikasyon bakterilerinin faaliyetlerini sınırlandırmaktadır.
Böylece masrafsız olan ikinci azot kaynağı da zarar görmektedir. Bunun yanında fazla
miktarda verilen fosforlu gübrelerdeki kimyasal fosfat formları toprakta genel bir biyolojik
bozulma meydana getirmektedir.

2.2.9. Gübrelerin Çevre Üzerinde Etkisi
Kimyasal gübreler bitkiler için gerekli besin maddelerini kapsayan bileşiklerdir.
Bunlar doğal yollardan elde edilebilecekleri gibi, kimyasal yollarla da üretilmektedir.
Gübrelemede amaç, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan topraktan her yıl çeşitli
yollarla uzaklaşan bitki besin maddelerini tekrar toprağa kazandırmaktır. Böylece yeterli
bitki gelişmesi, yüksek verimli aynı zamanda kaliteli ürün için gerekli koşullar gübreleme ile
toprakta sağlanmaktadır. Bitki gelişmesi için gerekli koşullar üzerinde gübrelemenin yaptığı
etki sonucu ürün kalitesi veya biyolojik değerlilik olarak tanımlanan beslenme değerini
ortaya koyan vitaminler, protein, aminoasitleri, mineral maddeler gibi kalite unsurlarının
olumlu yönde etkilendiği bilinmektedir. Kimyasal gübrelerin bu olumsuz etkilerine karşın
kullanımlarındaki artış insanlarda ikilem yaratmaktadır. Zira yarım asır önce dünyada 17
milyon ton kimyasal gübre kullanılırken bugün bu miktar 8 kat artmıştır. Avrupa’da
1950’lerde 45 kg/ha olan gübre kullanımı günümüzde 250 kg/ha’a ulaşmıştır. Buna paralel
olarak örneğin Fransa’da aynı dönemde 1,8 ton/ha olan buğday verimi 7 ton/ha’ı geçmiştir.
FAO (Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Teşkilatı) global bitkisel üretimde gübrelemenin
yıllık payını yüzde 43 olarak bildirmekte ve toprak kaynaklarında ortaya çıkacak
fakirleşmeye bağlı olarak bu payın yükselerek yüzde 84’e kadar çıkabileceğini ileri
sürmektedir. Öte yandan yapay gübreler yerine doğal kaynakların kullanımı ile yapılan
organik tarım bir alternatif üretim şekli gibi ileri sürülmesine karşın, bugünkü üretim
potansiyelini karşılayabilecek organik kaynak dünyada bulunmamaktadır. Aslında organik
girdiler için de bitkisel üretim şart olduğuna göre, yetersiz bitkisel üretim organik
kaynaklarda da azalmaya yol açmaktadır.
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İnsanlığı yeterince besleyecek düzeyde bitkisel üretim yapmak için kimyasal gübre
kullanma zorunluluğuna karşın uygulanan gübrelerin çevre üzerinde yarattığı baskıyı,
olumsuz etkiyi ortadan kaldıracak bir yol var mıdır? Bu konuda yapılan çalışmalar doğru
gübre kullanım etkinliğinin artırılmasının geleceği kurtaracak çözüm olabileceğini
göstermektedir.
Ülkemizde gübre kullanımında büyük çelişkiler yaşanmaktadır. Bölge, ürün, verim,
arazi büyüklüğü, bilgi birikimi ayrımı yapılmadan gübre tüketiminin özendirilmesi,
ekonomik ve çevresel kayıpları hızlandırmaktadır. Ülkemizde tüketilen kimyasal gübreler
çoğu kez hiçbir analiz yapılmadan veya uzman görüşü alınmadan kullanılmaktadır. Ayrıca
gübre uygulama zamanı ve metotlarının da az bilinmesi veya bilinmemesi doğru olmayan
gübre kullanımlarına neden olmaktadır. Ülkemizdeki gübre kullanımı son yıllarda artmış
olmasına rağmen genel ortamlara bakıldığı zaman Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmaktadır.
Kimyasal gübrelerin toprak üzerinde olumsuz etkileri kısa bir dönemde meydana gelmeyip
çok uzun yıllar boyunca, tek yönlü dengesiz ve her yıl aynı formda gübre kullanımından ileri
gelmektedir.
Ülkemizde yapılmış olan az sayıdaki bilimsel çalışmalarda toprakların mineral
gübrelerle aşırı derecede kirletilmediğinin belirtilmiş olmasına rağmen, kimyasal gübrelerin
toprak üzerine olan olumsuz etkilerini ortaya koyacak bilimsel araştırma sayısının yetersiz
olması nedeniyle topraklar üzerinde olumsuz etkilerinin düzeyi konusunda fikir ileri sürmek
oldukça zordur. Ancak, yapılan az sayıdaki araştırma göstermiştir ki, kimyasal gübrelerin
bilinçsiz kullanımı toprakların kirlilik yüklerinin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca toprağa
kadmiyum girişinin en önemli kaynağı olan fosforlu gübre de, bu gübrenin ve
hammaddesinin dışalımında kadmiyum standardı uygulanmamakta ve ölçüm
yapılmamaktadır.
Kimyasal gübreler bütün kesimleri ilgilendiren bir tarımsal girdi olması nedeniyle çok
iyi düzenlenmesi ve çok iyi planlanması gerek bir konudur. Öncelikle gübre tüketiminin
kontrol altına alınması gerekmektedir. Dengeli ve toprak bitki analizlerine dayalı olarak
yapılacak gübreleme sonucu, gübrelerin çevreye olan olumsuz etkileri minimum düzeyde
kalır ve tehlike olmaktan çıkar.

2.3. Zirai İlaçların Yanlış Kullanılmasının Önlenmesi
Zirai ilaçlar genellikle böcekleri öldürmek için kullanılır; ancak, bu yapılırken de
bitkilere zarar verilir. Zirai ilaçlardan etkilenen bitkilerle ya da böceklerle beslenen
hayvanların eti de risk altındadır.

2.3.1. Zirai İlaçlar Güvenilirliği
Zirai ilaçların ve böcek ilaçlarının besin maddelerine karışması bağışıklık sistemimize
zarar verir. Ayrıca sadece insanların değil, hayvanların bağışıklık sistemi de bu ilaçlar
nedeniyle güçsüz kalır. Tükettiğimiz birçok besin maddesinde bu ilaçların kalıntıları
bulunmaktadır. Bu ilaçların tarım alanında kullanılması yasaldır ancak zirai ilaçların insan
sağlığını olumsuz etkilediği de bilinen bir gerçektir.
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Batı ülkelerinde yasaklanan birçok zirai ilaç ülkemizde hâlâ kullanılmaktadır. Bu
ilaçlar meyve ve sebzeler üzerinde “kalıntı” olarak kalmaktadır. Zirai ilaç kalıntılarını
taşıyan meyve ve sebzelerle hazırlanan yemekler mevcut tehlikeyi daha da riskli bir hale
getirmektedir. Çocukların bünyelerinin ne kadar hassas olduğunu da göz önüne alırsak zirai
spreylerden etkilenen meyve ve sebzelerle beslenen çocukların bu durumdan ne kadar zarar
göreceğini de tahmin edebiliriz. Son yıllarda tehlikesi birçok tartışmaya konu olan ilaçlardan
biri de “organofosfat” adını taşıyan bir kimyasaldır. Bu kimyasalın en önemli özelliği sinir
sistemini felç etmesidir. Bu kimyasalın sinir sistemine verdiği hasarın en erken belirtileri
arasında baş ağrısı, aşırı terleme, nefes alma güçlüğü, kusma, görme bozukluğu, konuşma
güçlüğü, zihinsel faaliyetlerde yavaşlama ve hafıza kaybı yer almaktadır. İlk belirtilerin ardından, titremeler ve kasılmalar, koma ve hatta çok ileri safhalarda ölüm tehlikesi
yaşanabilir. Organofosfat adlı kimyasal madde muz ve havuç dahil çok sayıda meyve ve
sebzenin spreylenmesinde kullanılmaktadır.

Resim 2.10: Zirai ilaçlamanın makine ile yapılması

2.3.2. Zirai İlaçlar


Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünyada her yıl 3,5- 5 milyon insan, zirai
ilaçların besin maddelerine karışması nedeniyle ortaya çıkan zehirlenmelere
maruz kalmaktadır.



Günümüz tarım uygulamalarında kullanılan zirai ilaçların % 40′ının kanseri
tetiklediği, doğuştan gelen kusurlara ve kadın ve erkeklerde kısırlığa neden
olduğu kanıtlanmıştır.



Yiyeceklerine zirai ilaç kalıntıları bulaşmış olan insanlar depresyon, zihinsel
faaliyetlerde düşüş, ani duygu değişiklikleri, parkinson hastalığı, astım, egzama,
migren, bağırsak sendromu ve burun iltihabı gibi rahatsızlıklar yaşamaktadırlar.
Bu rahatsızlıklara ek olarak sayabileceğimiz ve aslında her şeyden daha ciddi
sonuçlara yol açtığını söyleyebileceğimiz başka bir hastalık da kanserdir.



Zirai ilaçların toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi tahmin edilenden daha
fazladır, buna rağmen bu ilaçların tarımda kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.
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Yaşayan bir canlıyı (örneğin böcekleri) öldürmek üzere hazırlanmış bir zirai
ilacın (yani zehirin) bir başka canlıyı (yani insanları) öldürmeyeceğini
düşünmek oldukça komiktir. Böylesi komik bir duruma düşmemek için her
türlü önlemi almalıyız.



Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre, gıda maddelerine karışan zirai
maddeler meme kanserine neden olmaktadır.
Amerikan Tüketici Birliği, meyve ve sebzelere bulaşan zirai ilaç kalıntılarının
Çevre Koruma Kurumu tarafından belirlenen üst sınırı da aştığını belirtmiş,
çocukların sağlığı konusunda endişelerini bildirmiştir. Tüketici Birliğinin
yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre, zirai ilaç kalıntılarını taşıyan bir
porsiyon meyve veya sebze bile zehirlenme tehlikesine yol açmaktadır. Çevre
Koruma Kurumunun bulgularına göre, bitkileri ilaçlamak için kullanılan
spreylerin % 60′ı, mantar öldürücü ilaçların % 90′ı, böcek öldürücü spreylerin
% 30′u kanserojen maddeler içermektedir.



Çocuklarımıza sağlıklı bir yaşam sunmanın en güzel yolu, onları meyve, sebze,
karbonhidrat, yağ ve proteinlerle beslemektir. Et, taze meyve ve sebze, yulaf ve kepek
“doğal besinler” kategorisine girmektedir. Zirai ilaçlarla spreylenen bitkisel ürünler ve bu
ürünlerle beslenen hayvanlardan elde edilen et ve et ürünleri kanseri tetikleyebilir. Bu
nedenle çocuklarınız için organik ürünler satın almaya çalışın.

2.3.3. Tarım İlaçlarından İleri Gelen Toprak Kirliliğinin Etkileri
Tarım ilaçları; toprağın biyolojik dengesini bozarak verimliliğini düşürmektedir.
Ayrıca birçok zararlıya da direnç kazandırmaktadır. Bu direnç kalıtımla devam etmektedir.
Günümüz tarımında bu denli yoğunlaşan tarım ilacı kullanımının çevrede ve tabiatta
birikmesi, hayvanlar ve besinler için zararlıdır. Tatbik edilen ilaçların kısa sürede ışık, ısı ve
nem tesiri ile parçalanıp kalıntı bırakmayacağını düşünmek imkansızdır. Her ilaç
formulasyonunun bitkiye tatbik edildikten sonra, etkili olabileceği bir süresi vardır. İlaçlar
hem bitki zararlılarına hem de insan sağlığına etkili olmaktadır. İlaçlanmış sebze ve
meyvelerin sonucu, vücuda kalıntı geçtiği gibi, başta süt olmak üzere ilaçlı yemlerden ve
otlardan hayvanlara geçen tarım ilaçları kalıntıları da vücuda geçmekte ve birikmektedir.
Kalıntı problemlerinin dışında tarım ilaçlarının insan sağlığına etkilerinden başlıcaları; akut,
sub, kronik zehirlenme, alerjik, zeka bozuklukları, spesifik olmayan etkilerdir.

2.3.4. Kimyasal İlaçların Olumsuz Etkileri ve Zirai Mücadelede Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar
Bitkisel üretimde bilinçsiz ve aşırı kimyasal ilaç kullanımı doğal denge ve çevrenin
yanında insan sağlığını ve ihracatı da tehdit eder hale gelmiştir. Doğada mevcut zararlı
böceklerin yine doğada doğal düşmanları vardır. Faydalı böcek dediğimiz bu doğal
düşmanları ilaçlama sonucu yok etmemek için ilaç kullanımında çok dikkat edilmeli veya
imkan varsa biyolojik mücadele yapılmalıdır. Faydalı böcekler zararlı böceklerin ya
yumurtasını ya larvasını parazitleyerek ya da larvalarını (kurtçuklarını) yiyerek zararlıların
ölümlerine neden olurlar. Fazla/aşırı ilaç kullanılarak zararlıların önüne geçmek mümkün
değildir; çünkü, ilaçlama sonucu birçok faydalı böcek de yok olmakta, bu durum zararlı
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böceklerin azalması yerine her yıl artmasına sebep olabilmektedir; dolayısıyla üretim
maliyeti de yükselmekte, ayrıca sürekli ve fazla ilaç kullanımı birçok böceğin dirençlik
kazanmasına ve bunun sonucunda ilacın etkisinin kaybolmasına veya azalmasına neden
olmaktadır.
Doğada 1,5 milyon kadar böcek vardır ve bunun 1/3’i (500 bini) zararlıdır. 500 bin
zararlı böceğin % 1’i zarar yapmakta, % 99’u baskı altında yani faydalı denilen çevre dostu
böceklerle kontrol altında tutulmaktadır. Bu denge dikkate alındığında ilaç kullanımının
hassasiyeti daha da anlaşılmaktadır.
Kimyasal ilaçların faydalı böceklerin dışında çevre ve insan sağlığı üzerinde de
olumsuz etkileri bulunmaktadır. Kullanılan ilaçlar uygulama sonrası toprakta birikerek
topraktaki faydalı canlıların yok olmalarına ya da geçici süre faaliyetlerinin durmasına neden
olmaktadır. Sızan sularla toprağın alt katmanlarına, oradan yer altı sularına ulaşan ilaç
kalıntıları içme suları yoluyla insan sağlığını tehdit eder duruma gelir.
Bazı ilaçlar ise buharlaşarak atmosfere karışır ve atmosferden yağmurla tekrar toprağa
ve sulara, su canlıları ve balıklara, gıda zinciriyle insanlara ulaşan bir etkileşim döngüsü ile
zararlı olur. İlaçlar ayrıca bal arılarını ve tozlayıcı (polinatör) arıları ki bu arılar döllenmeye
önemli katkı sağlar, olumsuz yönde etkilenir.
İlaç kullanımında önemli olan; doğru ilacın doğru bitkiye, doğru miktarda, doğru
zamanda, doğru ilaçlama aletiyle kullanılmasıdır. Ama ilaçlama en son çare olmalı ve
ilaçlamadan önce bazı tedbirler (kültürel tedbirler) alınmalıdır.

Resim 2.11: Hormon kullanılmış ürün

Örneğin, sık ekimden kaçınacağız, fazla sulamadan fazla gübrelemeden kaçınacağız;
sık ekim, fazla su, fazla gübre özellikle fazla azotlu gübre maliyeti artırmanın yanında başta
emiciler olmak üzere hastalık ve zararlılar için davetiyedir de aynı zamanda.
Tarlalarımızın, arkların veya sulama kanaletlerin kenarlarında bulunan otlar ve çalı tipi
bitkiler mümkünse biçilmemeli ve ilaçlanmamalıdır. Çünkü bunlar faydalı böcekleri de
barındırmaktadır. Yine faydalı böcekler için ortam sağlayan özellikle iğde, dut, yalancı
akasya, kayısı, badem gibi ağaçlar korunmalı ve yenileri dikilmelidir.
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Kültürel tedbirlerle pamukta pembe kurtla mücadelede, iyi bir örnek teşekkül ettirir.
Pembe kurt, kışı kör kozalar veya çiğit (tohum) içerisinde geçirir. Bu nedenle pamuk
hasadından sonra tarlalarda kalan saplar sapkeserlerle kesilerek derin sürülmelidir.
Sapkeserlerle kesme veya derin sürme olanağı bulunmadığı hallerde saplar herhangi bir
aletle kesilerek toplanıp yakılmalıdır. Saplar toplanıp yakacak olarak kullanılacaksa 31 marta
kadar mutlaka yakılmalı, bu tarihten sonra tarla kenarlarında bekletilmemelidir.
Ekonomik zarar eşiği bilimsel araştırmalar sonucu tespit edilmiş ve teknik talimatlarda
mevcuttur. Ekonomik zarar eşikleri de farklı farklıdır.
Pamukta ise yaprak bitinde fide devresinde % 50 bulaşma varsa, tarla devresinde ise
bir yaprakta ortalama 25 pamuk yaprak biti tespit edildiğinde ilaçlama yapmak
gerekmektedir. Önemli olan ekonomik zarar seviyesidir. Ve bu seviye aşılmışsa ilaçlama
yapılmalıdır. Yoksa böceği görür görmez ilaçlama yapmak zarardan başka bir şey değildir.
Mücadelede zararlıyı tamamen yok etmek, 0 (sıfır) seviyesine indirmek hem mümkün
değildir ve hem de istenmeyen bir durumdur. Önemli olan zararlıyı ekonomik zarar
seviyesinin altında tutmaktır.
Eğer ilaçlama mutlaka yapılacaksa; ilaç hangi zararlı, hangi hastalık ve hangi bitki için
tavsiyeli ise ilacı ona göre kullanmak gerekir. Yani bir ilaç domatese tavsiyeli, pamuk için
tavsiye almamış ise bu ilacı pamukta kesinlikle kullanmamamız gerekiyor.
İlaç, tavsiye edilen miktarda kullanılmalıdır. Miktarın artırılması hem kalıntı
sorununu beraberinde getirir hem de faydalı böceklere zarar verir. İlaçların etkisini artırmak
maksadıyla aynı gruptan olan ilaçları örneğin, yaprak bitine tavsiyeli iki ilacı karıştırarak
kullanmak da tehlikeli ve yanlıştır.
Son ilaçlama tarihi ile hasat arasında geçmesi gereken süre de çok önemlidir. Bu süre
insan sağlığı açısından çok önemli bir unsurdur. Bu süreler ilaçların ambalajlarında
mevcuttur ve ilaç kullanırken buna dikkat edilmesi gerekir.
İlaçlama yapılırken dikkat edilecek bir diğer husus da ilaçlama aletidir ve ilaçlama
yapılırken hedef zararlıya ulaşabilmektir.
Hedef zararlıya ulaşmada en uygun ilaçlama aleti yer aletidir. Çünkü havadan (uçakla)
ilaçlamada ilaçların çok azı hedef zararlıya isabet etmekte ve büyük bir kısmı sürüklenerek
çevreyi, faydalı böcekleri, arıları ve suları olumsuz etkilemektedir. Yine havadan ilaçlamada
ilaçların bir kısmı buharlaşarak ve havada parçalanarak yok olmaktadır.

2.3.5. Yer Aleti İle İlaçlamanın Faydaları




Yer aleti kullanılarak yapılan mücadelede faydalılar daha az etkilenir.
Doğal dengeye daha az zarar verir.
Çeşitli tarımsal üretim yapılan yerlerde, hedef dışı alanların zarar görmesi
engellenir.
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Bitkilerin alt kısımlarında yaşayan hareketsiz haldeki zararlılarla daha başarılı
mücadele edilir.

Su havzaları korunur.

İlaçlama başarısı çok yüksektir.

İlaçların çevreye vereceği zarar en aza indirilmiş olur.

Birim alana atılacak ilaç miktarı daha iyi ayarlanır.

Gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve toprak bırakılır.
Sağlığımız başta olmak üzere ekonomimizin, doğamızın ve çevremizin zarar
görmemesi için bilinçsiz ve aşırı ilaçlamadan kaçınılmalı, reçetesiz ilaç kullanılmamalı ve
ilaç kullanmadan önce mutlaka bir teknik kuruma (il/ilçe müdürlükleri, üniversiteler,
enstitüler vb.) danışılmalıdır.


Toprak kirliliğine karşı alınacak kişisel tedbirler;

Tarım ilaçlarının toprağa zarar vermeyecek şekilde kullanılması,

Toprağın gübrelenmesinde bilinçli hareket edilmesi,

Çöplerin toprağı kirletemeyeceği bir yerde ve şekilde toplanması,

Deterjanlı ve diğer atık suların belirli yerlere dökülmesi,

Toprağı kirletenlerin ve kirlenmesine sebep olanların uyarılması.

2.4. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama
Yönetmeliği
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı: Resmi Gazete Tarihi : 15/12/2005Resmi Gazete
Sayısı : 26024
Amaç; Bu Yönetmeliğin amacı; 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve
Arazi Kullanımı Kanununda öngörülen toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, arazi
kullanım planlarının yapılması, tarımsal amaçlı arazi kullanım ile toprak koruma plan ve
projelerinin hazırlanması, erozyona duyarlı alanların, yeter büyüklükteki tarımsal arazi parsel
büyüklüğünün tespiti ve toprak koruma kurulunun çalışmalarına ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.


Kapsam; Bu Yönetmelik, toprak koruma kurulunun teşekkülü, görevleri,
çalışma usul ve esasları, toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, tarımsal arazi
parsel büyüklüklerinin belirlenmesi, arazi kullanım plânlarının yapılması,
tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerinin hazırlanması, toprak koruma
projelerinin hazırlanması, erozyona duyarlı alanların belirlenmesi ve
korunmasına ilişkin hususları kapsar.



Dayanak; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 5, 7,
8,10, 11, 12 ve 15. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar; Bu Yönetmelikte geçen Bakanlık: Tarım ve Köy işleri Bakanlığını,
İl müdürü: İlde tarımdan sorumlu birim amirini, Kurul: Toprak koruma
kurulunu, Kanun: 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanununu, Örtü altı tarım arazileri: İklim ve diğer dış etkilerin
olumsuzluklarının kaldırılması veya azaltılması için cam, naylon veya benzeri
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malzeme kullanılarak oluşturulan örtüler altında ileri tarım teknikleri
kullanılarak tarım yapılan arazileri, Su potansiyeli: Planlama alanlarındaki
yerüstü ve yeraltında bulunan ekonomik olarak kullanılabilir su kaynaklarını,
arazi etüdü: Sürdürülebilir kullanımı temin için arazi özelliklerini tespite
yönelik inceleme, haritalama ve raporlama çalışmalarını, Toprak etüdü:
Toprakların çeşitli kullanımlar karşısındaki davranışlarını, potansiyel kullanımı
ve sınırlandırmalarını belirlemek ve sınıflandırmak amacıyla; fiziksel, kimyasal
ve biyolojik özelliklerinin tespiti, haritalanması ve raporlama için yapılan
çalışmalar bütününü, coğrafi bilgi sistemleri: Konum sal verilerin sayısal olarak
toplanması ve analiz edilmesini sağlayan teknikleri ve metotları, Tarım arazileri
sınıfları: Toprak ve diğer arazi özellikleri incelenerek, tarım arazilerinin ülke
tarımındaki önemine göre, nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen mutlak
tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım
arazilerini ,arazi yetenek sınıfları :toprak koruma ve kullanma verilerinin
birlikte değerlendirilerek nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen, arazi
kullanma kabiliyet sınıfları da denilen I den VIII'e kadar yapılan sınıflamayı,
Arazi kullanım türleri: Potansiyel kullanımların belirlenmesi için yerel, bölgesel
veya ülkesel ihtiyaçlar gözetilerek tarımsal ve tarım dışı kullanım türlerinin
tespitini ifade eder.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tarımsal faaliyetlerin toprak kirliliğine etkilerini anlatan duvar gazetesi hazırlayınız.

İşlem Basamakları

 Tarımsal
faaliyetlerin
toprak
kirliliğine etkilerini araştırınız.

 Yaşadığınız
yerdeki
faaliyetlerin
toprak
etkilerini inceleyiniz.

tarımsal
kirliliğine

 Ülkemizdeki tarımsal faaliyetlerin
toprak
kirliliğine
etkilerini
inceleyiniz.

 Elde
ettiğiniz
bilgi
ve
dokümanlardan yararlanarak duvar
gazetesi çıkarmak için hazırlık
yapınız.

Öneriler
 Yazılı ve görsel kaynaklar ile internetten
yararlanabilirsiniz.
 Farklı yerlerden elde ettiğiniz dokümanları
düzenleyip not edebilirsiniz.
 Elde ettiğiniz dokümanları karşılaştırarak su
kirleticilerin
etkilerinin
günümüzdeki
durumu
hakkında
değerlendirme
yapabilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller
araştırabilirsiniz.
 Yaşadığınız yerdeki tarımsal faaliyetleri
belirleyebilirsiniz.
 Yaşadığınız yerdeki tarım kaynaklarının
kullanım durumlarını değerlendirebilirsiniz.
 Yaşadığınız yerdeki tarım kaynaklarının
kirlilik nedenlerini değerlendirebilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görsellerden
yararlanabilirsiniz.
 Yazılı ve görsel kaynaklar ile internetten
yararlanabilirsiniz.
 Farklı yerlerden elde ettiğiniz dokümanları
düzenleyip not edebilirsiniz.
 Elde ettiğiniz dokümanları karşılaştırarak
tarımsal dağılımı ve hangi tarımsal
faaliyetlerin etkilediğini belirleyebilirsiniz.
 Yoğunlukta olduğu illere ve bölgelere
dikkat edebilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller
araştırabilirsiniz.
 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları konu
başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz.
 Gazeteniz için gerekli olan kâğıt, kalem vb.
gibi malzemeyi temin etmek için bir liste
oluşturabilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görselleri
bilgilerle eşleştirebilirsiniz.
 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
dikkat edebilirsiniz.
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 Hedef kitlenin dikkatini çekmek için konu
başlıklarına göre gruplandırdığınız bilgi ve
dokümanları farklı renklerde fon kartonu ve
kalemler kullanarak düzenleyebilirsiniz.
 Görsel ögelerle dikkat çekebilirsiniz.
 Başlık veya bir slogan kullanabilirsiniz.
 Duvar gazetesini oluşturunuz.
 Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz.
 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
dikkat edebilirsiniz.
 Duvar gazetenizi hedef kitlenin görebileceği
bir
mekânda
sergilemeye
dikkat
edebilirsiniz.
 Yorumlarını almak için Görüş Kutusu
hazırlayabilirsiniz.
 Yorumlarını yüz yüze görüşerek de
 Duvar gazetesi ile ilgili hedef
alabilirsiniz.
kitlenin
yorumlarını
alarak  Anket formu düzenleyebilirsiniz.
çalışmalarınızı değerlendiriniz.
 Arkadaşlarınızla çalışmanızın benzer ve
farklı yönlerini tartışabilirsiniz.
 Değerlendirmeleri dikkate alarak bir rapor
hazırlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olur?
A) Bitki örtüsü
B) Aşırı ağaç dikilmesi
C) Arazinin yanlış kullanımı
D) Orman artışı

2.

Aşağıdakilerden hangisi dünyada işlenebilir toplam tarım arazisinin miktarıdır?
A) 5 milyar hektar
B) 4 milyar 300 milyon hektar
C) 3 milyar 200 milyon hektar
D) 2 milyar hektar

3.

Bilimsel saptamalara göre yeryüzü karasal alanının yüzde kaçı insanların yarattığı
sorunlardan dolayı tahrip olmuştur?
A) % 30
B) % 25
C) % 20
D) % 15

4.

Toprak derinliği ve eğim açısından kısıtlı özelliklere sahip araziler, ancak özel bazı
bitki türleri uygun sürüm yapılarak yetiştirilebildiği arazi sınıfı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 1. sınıf
B) 2. sınıf
C) 3. sınıf
D) 4. sınıf

5.

Aşağıdakilerden hangisi yapay gübre değildir?
A) Amonyak
B) Süper fosfat
C) Kompostlar
D) Üre

6.

Aşağıdakilerden hangisi gübrelerin içinde bulunan mikro besin elementlerindendir?
A) Fosfor
B) Çinko
C) Kalsiyum
D) Potasyum
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7.

Aşağıdakilerden hangisi aşırı gübreleme sonucu toprakta ortaya çıkan problemlerin
başında gelir?
A) Toprağın nemlenmesi
B) Toprağın asitlenmesi
C) Toprağın çatlaması
D)Toprağın sertleşmesi

8.

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal gübrelerin
etkilerinden değildir?
A)Tuz konsantrasyonun yükselmesine
B) Mikroorganizma faaliyetlerinin azalmasına
C) Toprak PH’ının düşmesine
D) Ürünlerde verim artışı

9.

Aşağıdakilerden hangisi tarım ilaçlarının toprak kirliliğine olumsuz etkilerindendir?
A) Topraktaki zararlı canlıları yok eder.
B) Toprakta yetişen ürünlere hastalık bulaşmasını önler.
C) Topraktaki yararlı canlıları yok eder.
D) Ürünleri zararlı canlılara karşı koruyarak verim artışı sağlar.

10.

Doğada bulunan zararlı böceklerin % kaçı ürünlere zarar vermektedir?
A) % 90

toprak

kirlenmesine

olumsuz

B) % 1
C) % 10
D) % 6

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
ÖĞRENME FAALİYETİ–3

MODÜL DEĞERLENDİRME
Erozyonu engellemek ve toprak kirliliğine neden olabilecek tarımsal faaliyetlerin
önlenmesi için yapılması gerekenleri araştırıp rapor ve broşürler hazırlayarak çevrenizi
bilgilendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Erozyonun nedenlerini araştırdınız mı?
2. Ormanların erozyona etkisini belirlediniz mi?
3.Zirai ilaçların kullanımının toprak kirliliğine etkisini incelediniz
mi?
4. Meraların erozyonu önlemedeki önemini araştırdınız mı?
5. Çevrenizdeki arazilerin kullanım şekillerini araştırdınız mı?
6. Gübrelemenin toprak kirliliğine etkisini incelediniz mi?
7. Zirai ilaçların kullanımının toprak kirliliğine etkisini incelediniz
mi?
8. Çevrenizdeki toprak kirliliğine karşı çalışmalar yapan kurum ve
kuruluşların telefon ve adreslerine ulaştınız mı?
9.Toprak kirliliğine karşı alınan önlemlerle ilgili broşürler, resimler,
vs. topladınız mı?
10.

Elde

ettiğiniz

bilgileri

yazılı

olarak

not

edip

halkı

bilgilendirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
D
D
D
C
A
C
D
D
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
C
D
D
C
B
B
D
C
B
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