
ERZURUM İLİ ARAZİ KULLANIM ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 
 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü tarafından 

düzenlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir 

Belediyesi’nin paydaş olarak önemli katkılarıyla organize edilen “Erzurum İli Arazi Kullanım 

Çalıştayı”, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezinde 26-28 Eylül 2018 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştayda, bilim insanları, kamu ve yerel idarelerin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin 

mensupları tarafından iki adedi açılış konuşması olmak üzere altı oturumda 28 adet bildiri 

sunulmuştur. Sunulan bildirilerde; arazi yönetimi, yönetimde teknoloji, arazi kullanımında 

mevzuat ve planlama, tarımsal arazi kullanım planlaması ile birlikte Erzurum ili arazi 

potansiyeli ve arazi kullanım planlama çalışmaları anlatılmıştır. Bu konulara ilaveten; Erzurum 

İli coğrafyası, tarım tarihi, iklimi, mera varlığı ve yönetimi, orman-mera ilişkileri, arazi 

yönetimi için stratejiler ile sosyo-ekonomik ve politik yaklaşımlara yer verilmiştir. Sunulan 

bildiriler ile sorunların çözümüne yönelik örnek modeller önerilmiştir. 

Arazi, ülkelerin kalkınma politikalarının geliştirilmesinde, nüfusun barınma ve gıda 

ihtiyaçlarının karşılanmasında, farklı sektörlerin gelişmesinde önemli katkılar ortaya koyan 

doğal ve sınırlı bir kaynaktır. Bu nedenle tarım arazileri başta olmak üzere arazilerin amacına 

uygun kullanılması mevcut arazi varlığının sürdürülebilir yönetimi ve değerlendirilmesi ile 

mümkün olacaktır. 

Arazi kaynaklarının, uygun kullanım için güncel ve güvenilir envanterlerinin teknolojik 

fırsatları kullanarak hazırlanması, hem sosyo-ekonomik hem de çevresel yönüyle önemlidir. 

Ancak sürekli karşı karşıya kalınan tehditler tarım, orman ve mera amaçlı kullanılan arazileri 

amaç dışı kullanıma zorlamaktadır. Barınma ve sektörel yerleşim amaçlı arazi kullanımında 

uygun alanların değerlendirilememesi de farklı sorunların ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir. 

Arazi kullanımı ve yönetiminde karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya 

çıkarılması amacıyla düzenlenen bu çalıştayda, aşağıdaki öneriler ve sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

*Mülkiyet ve yönetim sistemlerine göre, kentsel ve kırsal alanlarda arazi kaynaklarının mevcut 

kullanım durumu belirlenmelidir.  



*Ulusal arazi varlığının korunması açısından arazi yönetiminde farklı disiplinler arasındaki 

işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması yönetimde verimlilik için önemli 

olup, bu uygulamalar, daha iyi arazi yönetim sistemlerini geliştirmeye yönelik stratejilere 

odaklanılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle Üniversite ile Bakanlıklar arasındaki işbirliği 

çerçevesinde yapılacak arazi kullanım planlama çalışmaları icraata geçirilmelidir.  

*Ülkemiz il arazi varlığı içinde 2 535 500 ha alanla büyük bir potansiyele sahip olan Erzurum 

arazi varlığının uygun üretim değerleri altında optimum kullanılması ve amaca yönelik 

kullanım planlamasının yapılması arazi yönetiminde sosyal, ekonomik ve çevre boyutları 

açısından önemlidir. 

*Bölgemizde ekonomik ve sosyal gelişmenin, tarımsal gelişme ile ilişkili olması arazi 

yönetimini ve kullanımını öne çıkarmaktadır. Bu durum, sürdürülebilir bir arazi yönetimi için 

mevcut durum analizinin yapılmasını ve özellikle arazi yönetiminde önerilecek ve 

uygulanabilecek strateji ve modellerin ortaya konulmasını zorunlu kılmaktadır. İlin 

ekonomisinde geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli bir yere sahip olan bitkisel ve 

hayvansal üretimimle birlikte sanayinin sürdürülebilir gelişimi için bu faaliyetlerin 

desteklenmesinde mekânsal konumların planlanması ve projelendirilmesine önem verilmelidir. 

*Planlama çalışmalarında temel altlık detaylı toprak haritalarının eksikliği kısa sürede 

yapılacak çalışmalarla giderilerek, planlama çalışmalarında ihtiyaç duyulan diğer verilerin 

üretilmesi ve var olan verilere erişebilirliğin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

*Arazilerin sürdürülebilir bir temelde kullanımının ve yönetiminin sağlanması; toprağın detaylı 

bir şekilde tanımlanması, sınıflandırılması, özelliklerinin belirlenmesi, haritalanması ve veri 

tabanı oluşturularak buna dayalı kullanım planlarının yapılması ile mümkündür. Planlamada; 

arazinin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması temel alınmalıdır. Bu 

kapsamda, doğal kaynakların ve çevrenin sürdürülebilir yönetimi de hedeflenerek, işlemeli 

tarım arazilerinin yönetiminde, korumalı toprak işleme başta olmak üzere arazide yapılacak 

faaliyetler toprağı yerinde koruyan uygulamalar olmalıdır. 

* Kır ve kent ölçekli arazi yönetiminde mevcut durumun ortaya konulması, bu alanlarda arazi 

yönetimi ve kullanımı ile ilgili sorunlara çözümler getirilmelidir. Özellikle tarım arazileri 

üzerinde olumsuz etkilere neden olan kır-kent arasındaki göçlerin; kırda arazilerin atıl 

kalmasına, kent çevresindeki tarım arazilerinin de yerleşime açılmasına ortam hazırlaması 

nedeniyle önlenmesine çalışılmalıdır 



*Arazi yönetiminde teknolojik fırsatlardan yararlanmanın yaygınlaştırılması 

gerçekleştirilmelidir. 

* Ülkemizin sahip olduğu arazilerin kullanım ve yönetim planlamaları ve proje çalışmaları 

yakından izlenerek bütüncül bir yaklaşımla uygulanabilir arazi kullanım planlamaları kamu ve 

özel sektörün hizmetine sunulmalıdır. 

*Erzurum ilinin de yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin arazi potansiyeli ve planlaması, 

model bir projeyle, kısa sürede tamamlanarak icraata geçirilmelidir. 
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