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Bakanımız Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ, Bakan 

Yardımcılarımız, Merkez Birim Amirlerimiz, Daire 

Başkanlarımız ve 48 Araştırma Enstitü Müdürlerimiz 

ile Genel Müdürlük personelinin katılımı ile gerçekleşti.

Bakanımız, yaptığı konuşmada öncelikle kendisinin 

mühendislik yıllarından, mesleki deneyimlerine 

değindi ardından da AR-GE çalışmalarının ve iş 

birliklerinin önemini vurgulayarak, ülkemiz tarımını 

bağımsız kılacak ve dünyada söz sahibi yapacak 

çözümlerin AR-GE ve inovasyondan geçtiğinin altını 

çizdi. Konuşmalarının ardından Bakanımız araştırma 

çıktılarının sergilendiği enstitü stantlarını gezerek 

çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK başkanlığında, 

2021 yılı faaliyetlerimizin değerlendirildiği ve 2022 yılı 

ile ilgili hedeflerin belirlendiği toplantıda; karşılaşılan 

sorunlar ve çözüm önerileri hakkında 2 gün boyunca 

görüş alışverişinde bulunuldu.

TAGEM 2022 Yılı 1.Genişletilmiş Koordinasyon 
Toplantısı 9-10 Mart Tarihlerinde Genel 
Müdürlüğümüz Konferans Salonunda 

Gerçekleştirildi
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Genel Müdürlüğümüz ev sahipliğinde 22-23 Mart 2022 

tarihlerinde “Yem Bitkileri Üretimi, Mevcut Durumu 

ve İklim Değişikliği Kapsamında Alınacak Önlemleri 

Değerlendirme Çalıştayı” düzenlendi.

Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK açılış 

konuşmalarında, hayvancılık ve yem üretimi hakkında 

mevcut istatistikleri paylaşarak, çalıştay sonucunda 

elde edilen çıktıların, iklim değişikliği kapsamında yem 

bitkileri konusunda politikaların belirlenmesinde, yeni 

projeksiyonların geliştirilmesinde önemli olduğunu 

vurguladı.

Çalıştayın devamında katılımcılar uzmanlık alanlarına göre 

“Yem Bitkileri Tohumluk Üretiminde Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri”, “Kaba Yem Üretimi ve Alternatif Kaba Yem 

Kaynaklarının Belirlenerek Kullanımın Yaygınlaştırılması” 

ve “İklim Değişikliğinin Yem Bitkilerine Olası Etkileri ve 

Su Kısıtı Kapsamında Yem Bitkileri Üretiminde Çalışma 

Önerileri” konularını görüşmek üzere 3 salona ayrıldı.

2 gün süre ile gruplar halinde gerçekleştirilen çalışmalar 

raporlandırıldıktan sonra kapanış toplantısı Türkiye 

Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğümüzde gerçekleştirildi. 

Hazırlanan raporlar, moderatörler; Muş Alparslan 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ, 

Uludağ Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esvet 

AÇIKGÖZ, ve Adnan Menderes Üniversitesinden Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Mustafa SÜRMEN tarafından gruba 

sunuldu.

Kapanış konuşmalarında Tarla Bitkileri Araştırmaları 

Daire Başkanımız Suat YILMAZ, çıktılarının ülkemiz yem 

bitkileri çalışmalarına yön vermesini dileyerek katılımcılara 

katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çalıştaya 11 öğretim üyesi, Bakanlığımız Genel Müdürlükleri 

ve bağlı kuruluşlarından (TAGEM, BÜGEM, HAYGEM, 

TİGEM, TRGM, GKGM, SGB, Enstitü Müdürlükleri, İl Tarım 

ve Orman Müdürlükleri) 65 uzman ile Çevre Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı, ilgili sivil toplum kuruluşları 

ve özel sektör temsilcilerinden 17 temsilci olmak üzere 

toplam 93  uzman katkı sağladı.

Yem Bitkileri Üretimi, Mevcut Durumu ve 
İklim Değişikliği Kapsamında Alınacak 

Önlemleri Değerlendirme Çalıştayı
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Uluslararası gündemin en önemli konularından biri olan 

iklim değişikliği, çok boyutlu bir sorun olup olumsuz etkileri 

ülke sınırlarını aşan niteliktedir. Küresel ısınma ve buna 

bağlı olarak oluşan iklim değişiklikleri, etkileri ve sonuçları 

açısından dünyanın bütün ülkelerini yakından ilgilendiren 

önemli bir sorun niteliğindedir. İklim değişkenliklerinin 

temel nedeni olarak, ekonomik faaliyetler sonucu 

atmosferdeki sera gazı yoğunlaşmasının, olması gereken 

düzeyin üzerine çıkması şeklinde görülmekte ve dünya 

için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Son on yılda insan 

faaliyetlerinden dolayı ortalama küresel hava sıcaklıkları 

artmıştır ve yakın gelecekte de hızlanarak artmaya 

devam etmesi beklenmektedir. İklim değişikliğinin 

etkilerini azaltmak, iklim değişikliği kaynaklı riskleri 

belirlemek ve tedbirler almak, risk faktörlerini yönetmek 

iklim değişikliğine uyum politikalarının ülke politikaları ile 

bütünleştirilmesine bağlıdır.

Dünyanın önünde çok önemli bir kritik eşik olarak 

bulunan küresel ısınmayı 1,5 derece sınırında tutabilme 

hedefi için küresel emisyonların 2030’da yüzde 45 

azaltılması, 2050 yılında ise net sıfıra ulaşması gerekliliği 

önemle vurgulanmaktadır. Bu hedefe ulaşmanın yolu, 

tüm ülkelerin 2030’a kadar her yıl yüzde 7,6 azaltım 

yapmasından geçmekte olup bunun içinde özellikle 

enerji, tarım, sanayi, ulaştırma ve yapı sektörlerinde hızlı, 

iyi planlanmış ve geniş kapsamlı dönüşümleri eş zamanlı 

olarak planlanması ve gerçekleştirilmesi önemlidir. 

Ülkemizin Akdeniz Havzası’nda bulunması sebebiyle 

küresel iklim değişikliğinin potansiyel etkileri açısından 

risk durumu yüksek ülkeler arasında yer almakta olup 

özellikle 2000’ li yıllardan sonra yaşanılan sel ve heyelanlar, 

olağandışı yangınlar, kuraklık, sıcaklık artışları, yağış 

paternindeki değişimler risklerin önemli bir göstergesi 

olmuştur. Türkiye’nin en büyük buzul kütlesi olan Hakkari 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ŞURASI 
KONYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dr. İnci TEKELİ - Koordinatör

İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekoloji Araştırmaları Çalışma Grubu / TAGEM
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Cilo Dağı’ndaki 20 bin yıllık Cilo buzullarının her geçen 

gün biraz daha eridiği gözlenmiştir. İklim değişikliği; 

sonuçları bakımından sadece çevre, jeofizik ve ekoloji 

bilimlerinin bir konusu olmaktan çıkmış ekonomi, maliye 

ve sosyal politikaların da konusu haline gelmiştir. 

Türkiye 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girmiş olan 

Paris Anlaşması’nı, 22 Nisan 2016 tarihinde, New York’ta 

düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni’nde 175 ülke 

temsilcisiyle birlikte imzalamış ve antlaşma Türkiye 

Büyük Millet Meclisi tarafından “Paris Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 7 Ekim 

2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Türkiye Paris antlaşmasına taraf 

olarak aynı zamanda 2053 yılına kadar karbon net sıfır 

hedefine ulaşacağını belirtmiştir. Son dönemlerdeki 

mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler, kurumsal 

örgütlenme ve yapılanma, iklim değişikliğine ilişkin 

gündemde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler 

İklim Şûrası düzenlenmesi ihtiyacını ortaya koymuş ve 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 

22-25 Şubat 2022 tarihlerinde Konya’da 1. İklim Şurası 

düzenlenmiştir. 

İklim Şura süreci Aralık 2021 de İklim Şurası’nın kamu 

kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, 

uluslararası kuruluşlar, meslek odaları, özel sektör 

ve STK’lerden 500’den fazla konuşmacının katkı 

sağladığı çevrim içi toplantılarla başlamıştır. Şura 

öncesi gerçekleştirilen çevrimiçi toplantılarda her bir 

komisyon üyelerinden sorumlu oldukları başlıklarda ilk 

görüşler alınmış ve komisyonlar tarafından ön kararlar 

hazırlanmıştır. Şurada yer alan komisyonlar 7 ana başlık 

altında çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Şura başlıkları; 1. 

Enerji, Sanayi ve Ulaştırma Alanlarında Seragazı Azaltımı, 

2. Tarım, Atık, Binalar ve AKAKDO (Arazi Kullanımı Arazi 

Kullanım Değişimi Ve Ormancılık) Alanlarında Sera Gazı 

Azaltımı 3. Yeşil Finansman Ve Karbon Fiyatlama 4. İklim 

Değişikliğine Uyum 5. Yerel Yönetimler, 6. Göç, Adil Geçiş 

Ve Sosyal Politikaları, 7. Bilim ve Teknoloji 

İklim Şurasının Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen 

çevrimiçi toplantılarından sonra 21-25 Şubat 2022 

tarihlerinde Konya Selçuklu Kongre merkezinde son 

hazırlık toplantıları yapılmıştır. İlgili komisyonlarda; 

iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum stratejileri ile 

hedefleri, arazi kullanımında sürdürülebilirlik, ülkemizin 

elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının artırılması, 

alternatif enerji kaynakları, düşük emisyonlu ulaşım 

araçları, yutak alanların artırılması, sıfır atık ve akıllı 

şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması, yeşil finansman 

kaynakları ve araçlarının çeşitlendirilmesi, karbon 
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fiyatlama ve emisyon ticaret sistemi, iklim adaleti, 

adil geçiş gibi pek çok konu tüm katılımcılardan son 

görüşleri alınarak çevrimiçi toplantılarda çıkan kararlar 

nihai hale getirilmiştir. Şuranın 4. Gününde bakan 

yardımcılarının ve kurumların üst düzey yöneticilerinin 

bir araya geldiği yuvarlak masa toplantılarında ise nihai 

komisyon kararlarındaki öncelikler belirlenerek son 

raporlama halini almıştır. Şuranın kapanışında Çevre 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum 

tarafından 76 sı öncelikli olmak üzere 217 maddelik Şura 

Kararları okunmuş ve katılımcıların oylamasına sunularak 

paylaşılmıştır. 

İklim Şurası’nda ayrıca sanatçı, ulusal ve uluslararası 

uzmanların katılımıyla yedi ayrı oturumda söyleşiler 

ve paneller düzenlenmiş, 209 üniversiten gelen iklim 

Elçileri tarafından “Gençlik Bildirgesi” sunulmuş, 

fotoğraflarla iklim değişikliği sergisi ile üç boyutlu iklim 

tüneli gibi çok sayıda etkinlik binin üzerinde katılımcı ile 

gerçekleştirilmiştir. Panellerde “Uluslararası Finansman”, 

“2053 Hedeflerine Bilim ve Teknoloji ile Ulaşacağız”, “İlk 

Kim Değişiyor”, “Paris İklim Anlaşması ve İklim Rejiminde 

Uluslararası Süreç, “Yeşil Politika” konuları tartışılmıştır. 

Bakanlığımızdan çok sayıda uzman, araştırmacı ve 

yöneticinin katılım sağladığı İklim Şurasında; Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüzden 

uzman ve yöneticileri tarafından Sera Gazı Azaltım, İklim 

Değişikliğine Uyum ile Bilim ve Teknoloji komisyonlarında 

şura öncesi ve süresince aktif olarak katılım sağlanmış ve 

kararlarda katkı ve görüşler yer almıştır.

İklim Şurası; Türkiye’nin iklim değişikliği vizyonunu, 

gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde yeniden ele 

alarak “yeşil dönüşüm” anlayışını ortaya koymak amacıyla 

gerçekleştirilmiş olup şura çıktılarıyla, Türkiye’nin 

2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri 

doğrultusunda stratejik hedeflerinin belirlenmesi, İklim 

Kanunu başta olmak üzere iklim konusunda geliştirilecek 

mevzuata katkı sağlanması, seragazı emisyonlarının 

azaltılması ve iklim değişikliğine uyum bağlamında temel 

politikalarla öncelikli eylemleri içeren bir yol haritası 

oluşturulması hedeflenmektedir. Şura sonuçları dikkate 

alınarak; çalışmaları devam eden İklim Kanunu, Ulusal 

Katkı Beyanı (NDC) ve Uzun Dönemli İklim Değişikliği 

Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanacaktır.
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Ülkemizi de tehdit eden iklim değişikliği küresel ölçekte 

bir sorun olmaya devam ederken, bu sorundan en çok 

etkilenen ve etkilenecek olan da tarım sektörüdür. 

Tarımsal faaliyetlerin doğrudan iklim parametrelerine 

bağlı olması bu etkilenmenin şiddetini de artırmaktadır.  

Yağış rejimlerinin değişmesi, sıcaklıkların artması ile 

birlikte buharlaşmanın artması dolayısı ile su kaynaklarının 

azalması, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun 

artması gibi birçok faktörün tarımsal üretimi kısıtlayacak 

olması kaçınılmazdır. Özellikle,  yoğunluğu ile sıcaklık 

ve yağış, iklim değişikliğinin sonuçları bakımından, bitki 

gelişimini dolayısı ile bitkisel üretimi etkileyen en önemli 

unsurlar olmaktadır. 

İklim değişikliği ve dolayısı ile gıda güvencesi de 

günümüzün en önemli sorunlarındandır.  Ülkemiz için gıda 

güvencesi bakımından stratejik öneme sahip ürünlerden 

birisi buğdaydır. Buğdayın gıda arzı bakımından odak 

olmasının en önemli sebebi, diğer iki önemli gıda kaynağı 

ve sıcak iklim bitkisi olan mısır ve çeltiğe göre yüksek 

sıcaklıklara daha duyarlı olmasıdır. Bir diğer sebep ise 

buğdayın kurak ve yarı kurak bölgelerde yağışa dayalı olarak 

yetiştiriliyor olmasıdır.  Ancak buğday yetiştiriciliğinin 

gelecekte gerçekleşmesi beklenen hem hava sıcaklığı 

artışına hem de  konsantrasyonu artışına vereceği tepki 

belirsizdir. Dolayısı ile değişen iklimin, bitkilerin gelişimini 

ve potansiyel verimini nasıl etkilediğini anlamak, 

İklim Değişikliğinin Buğday ve Patates 
Üretimine Etkileri

İklim senaryolarını iklim odasında simüle ederek - ekimden hasata- 
ürünlerimizin geleceğini belirliyoruz

Ödül ÖZTÜRK

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü - Ankara
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tespit etmek, ürünün gelecekteki iklim değişikliğine 

adaptasyonunu sağlamak için elzemdir. Bu ihtiyaçtan 

yola çıkılarak Ankara Toprak Gübre ve Su Kaynakları 

Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde 3 

(üç) yıl süre ile tam kontrollü iklim odasında, RCP 4.5 

ve 8.5 senaryoları referans alınarak, iklim simülasyonu 

yapılmış ve buğday bitkisinin iklim değişikliğine karşı 

tepkisi belirlenmiştir. Çalışmada buğday bitkisinin, farklı 

yağış uygulamaları ile birlikte artırılmış  konsantrasyonları 

ve artırılmış sıcaklık kombinasyonlarına verdiği tepki 

belirlenmiştir. Tam kontrollü ortam şartlarında ekimden 

hasada kadar gerçekleştirilen bu çalışma ve sonuçları 

ülkemizde ilk olma niteliğindedir.    

İklim odasında yapılan bu araştırmada, artan  koşullarına, 

artan sıcaklık koşullarının eşlik etmesi ile birlikte buğday 

gelişmesinin olumsuz etkilendiği özellikle verim ve 

verim parametrelerinde ciddi oranda kayıplar yaşandığı 

görülmüştür. Çalışmada günümüz koşullarının yanı sıra 

sıcaklığın 3oC artması ve atmosferdeki  yoğunluğunun 

500 ppm olması; sıcaklığın 4oC artması ve atmosferdeki  

yoğunluğunun 600 ppm olması ile kuraklık sınıflandırması 

yapılarak elde edilen yağış miktarlarının (kurak yıl, 

ortalama yıl, nemli yıl) gerçekleşmesi durumlarında 

buğdayın gelişimi ve verimi takip edilmiştir. Buna göre 

her iki durumda da tane veriminde önemli oranda 

azalma tespit edilirken en fazla azalma sıcaklığın 4oC 

artması ve atmosferdeki  yoğunluğunun 600 ppm olması 

durumunda gerçekleşmiştir.  ve sıcaklık uygulamaları 

ile birlikte verim ve verim parametrelerindeki en az 

değerler kurak yıldan elde edilirken, her üç yağış 

durumunda da en fazla verim kaybı sıcaklığın 4oC 

artması ve atmosferdeki  yoğunluğunun 600 ppm olması 

durumunda gerçekleşmiştir.

Kurak ve yarı kurak alanlarda etkisi daha fazla 

hissedilen iklim değişikliğinin tarım üzerine etkilerini 

bilmek, gelecek zamanlarda güvenli ve sürdürülebilir 

gıda üretimini sağlamak için oldukça önemlidir. 

Değişen iklimin, bitkisel ürünlerin verimliliğine etkisini 

belirlemek için tam kontrollü, güneş ışığı almayan iklim 

odaları (bitki büyüme odaları) bitkilerin, gelecekte 

gerçekleşmesi beklenen yüksek sıcaklık, yüksek  

konsantrasyonları ve bazı diğer çevresel faktörlere karşı 

tepkilerini test etme özelliğindedir.

Ankara Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 

Enstitüsünde yürütülen bir başka çalışmada ise ülkemiz 

için tarımsal üretimde ve beslenmede ayrı bir öneme sahip 

diğer bir bitki olan patatesin iklim değişikliğinin etkilerine 

karşı verdiği tepki belirlenmeye çalışılacaktır. Bu amaçla 

HadGEM2-ES Küresel İklim Modeli RCP4.5 (iyimser) 

ve RCP8.5 (kötümser) senaryo verilerinin RegCM4.3.4 

Bölgesel Modeli ve dinamik ölçek küçültme yöntemi 

kullanılması ile en çok patates ekim alanına sahip Niğde 

ili için elde edilen veri setleri, artırılmış  konsantrasyonları 

kullanılacaktır.  İki farklı toprak bünyesinde farklı kuraklık 

stres uygulamalarının gerçekleştirileceği araştırma, 

tam kontrollü iklim odasında gerçekleştirilecektir. Elde 

edilecek sonuçların iklim değişikliğine karşı alınması 

gereken önlemler ve uyum çalışmaları kapsamında 

öngörü sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmaların sonuçları ülkemiz tarım politikaları 

için bilgi ve veri sağlaması ayrıca yol gösterici olması 

bakımından önemlidir.
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Canlıların biyoçeşitliliğinin ve yaşamlarının 

sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla yapılan 

çalışmalar insanlığın geleceği açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle insanlık tarihi süresince 

canlıların hayat evrelerini ve yaşama şekillerini konu 

alan bilim dalları her zaman önemini korumuştur. 

Canlıların yaşam yerlerinde incelenmesi ya da 

organizma gruplarının birbirleriyle ve çevreleriyle 

olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalı olan 

ekoloji içerisinde özel bir yeri olan böcek ekolojisi, 

böceklerin yaşam alanlarını ve popülasyon dinamiğini 

izleyen ve araştıran bilim dalıdır. 

Canlıların yaşam döngülerini yerinde belirlemeye 

yönelik çalışmalar yapan birbirleriyle ve çevreleriyle 

olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı olan ekoloji 

bilimi ile atmosfer olaylarını inceleyen klimatoloji 

(iklim bilimi) arasında önemli düzeyde bir ilişki 

vardır (Çanakçıoğlu 1989). Ekolojik çevre ve biyolojik 

çeşitliliğin, coğrafik şartlardan ve atmosferik 

olaylardan çok hızlı bir şekilde etkilendikleri 

yapılan çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Günümüz 

çalışmalarında ise araştırmacılar, artık küresel iklim 

değişikliğinin varlığını ortaya koyan çalışmalar yerine 

bazı iklim parametrelerindeki değişimin yerküre ve 

İklim Değişikliğinin Biyolojik Çeşitlilik ve 
Böcek Populasyonu Üzerine Etkilerinin 

Belirlenmesi
Dr. Tamer COŞKUN

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü / Erzurum
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insanlık üzerine yapmış olduğu olumsuzlukların etki 

alanını ve boyutunu azaltma üzerine çalışmalara 

yönelmişlerdir. Herhangi bir ekolojik ortama adapte 

olmuş herhangi bir canlı türü, başta iklim olmak üzere 

yaşam şartlarının değişmesiyle popülasyon oranında 

dikkate değer bir değişim ya da nesli tükenme 

tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir. Erten (2004)’in 

uluslararası çapta ünlü bir biyolog olan Wilson 

(1995)’dan aktardığına göre biyolojik çeşitlilikle ilgili 

yapılacak olan çalışmalar biyoloji biliminin geleceğini 

belirleyecek boyutta öneme sahiptir.

FAO’nun iklim değişikliği, gıda güvenliği ve enerji 

politikalarıyla ilgili raporunda; iklim değişiklikleri ile 

beraber muhtemel yeni hastalıkların ve zararlıların 

ortaya çıkması da dâhil olmak üzere beklenmedik 

birçok olayın gerçekleşebileceği belirtilmektedir. 

Avrupa ve Kuzey Amerika’da uzun yıllar boyunca 

yapılan birçok araştırma sonucuna göre, yıllık 

ortalama sıcaklık artşıyla birlikte ergin böceklerin 

çıkış tarihlerinin daha erken dönemde gerçekleştiği 

ortaya koyulmuştur (Parmesan 2007; FAO 2008). 

Ülkemiz gen (tür ve ekosistem) kaynakları açısından 

dünyada çok önemli bir konuma sahiptir (Kışlalıoğlu 

ve Berkes 1992). Aynı zamanda biyolojik çeşitlilik 

açısından da “İran-Anadolu”, “Akdeniz” ve “Kafkasya” 

gibi farklı üç ekolojik bölgeyi içeren bir coğrafyada 

bulunmaktadır (Hotspots 2002; Aydın 2011). Ülkemiz 

yukarıda belirtilen özellikleri sayesinde aynı zamanda 

bir geçiş zonu olarak da çoğu hayvan ve bitkiye ev 

sahipliği yapmış ve bu sayede biyoçeşitliliği artmıştır 

(Demirsoy 1996). Bu yönüyle ülkemiz ekolojik 

çalışmalara öncelik verilmesi gereken coğrafyalar 

arasında yer almaktadır.

IPCC (2013) (İnternational Panel Climate Change) 

tarafından yayınlanan raporda; gelecekte Akdeniz 

Havzası, iklimsel farklılıklardan oransal olarak en 

fazla etkilenen havza olacağı, ülkemizin bu havzanın 

merkezinde bulunması münasebetiyle değişimden 

payını fazlasıyla alacağı da belirtilmiştir. Raporda 

ülkemizi de kapsayan Kuzey Yarım Küre 1983-2012 

peryodunda elde edilen verilerle orta güvenirlik 

derecesinde varılan kanıya göre; son 1400 yılın en 

sıcak 30 yıllık döneminin yaşandığı belirtilmektedir. 

Ayrıca yağışla ilgili değerlendirmede ise; Kuzey 

Yarım Küre’de yağış miktarlarında ve kuvvetli 

yağışların görülme sıklığında da artışlar olduğu 

bildirilmektedir. Raporun geleceğe yönelik 

senaryoların değerlendirildiği bölümünde, 

geçmişte yaşanan 0,85°C artış oranının 2°C olarak 

gerçekleşeceğine dikkat çekilmiştir. Ülkemiz için 

yapılan çok önemli gelecek projeksiyonunda 

sıcakların artacağı yağışların azalacağı, kuraklık ve 

sıcak hava dalgalarının gerçekleşme periyotlarında 

artışlara sebep olacağı bildirilmiştir (Türkeş vd. 2013). 

IPCC (2013) raporunu teyit eden onlarca çalışmadan 

biri olan ve iklim değişikliğinin direkt etkilerini ortaya 

koymaya çalışan araştırıcılar da sıcaklığın direkt 

etkisinin çevresel faktörlerden daha çok canlılar 
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üzerinde gerçekleştiğini ve yine en fazla etkilenecek 

alanın olarak Kuzey Yarım Küre ve kutuplar olacağını 

bildirmişlerdir (Bale et al. 2002).

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması 

için en önemli unsurlardan biri biyolojik çeşitliliği 

ve doğal dengeyi korumaktır. Bunu sağlamak 

için birincil önlem olarak tarımsal faaliyetlerde 

kimyasal girdi kullanımının azaltılması gelmektedir. 

Zehirli kimyasallardan oluşan pestisitlerin kullanımı 

zamanla zararlıda bu formülasyona karşı dayanıklılık 

ortaya çıkarmakta, bu da ilaç kullanım dozunun 

artırılmasıyla hem ek maliyet oluşturmakta hem de 

yeni formülasyon arayışına sevk etmektedir. Yapılan 

çalışmalarda, dayanıklılık sorunu çözülemeyen 

200’ün üzerinde zararlı türe karşı biyolojik savaş 

dışında herhangi bir yöntemin uygulanamayacağı 

bildirilmektedir (Öncüer 1998).

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü çalışma 

alanları içerisinde yer alan Erzurum, Erzincan ve 

Iğdır illerinde iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik 

ve böcek popülasyonu üzerine etkilerini araştırmak 

üzere “Üç Farklı Ekolojik Lokasyonda İklim 

Değişikliğinin, Coccinellidae (Coleoptera) Türlerinin 

Populasyon Dağılımına Etkilerinin Belirlenmesi”isimli 

çalışma yapılmış ve sonuçlandırılmıştır.

Çalışma sonucunda; 23 tür kayıt altına alınmış 

ve bu türlerin popülasyon yoğunlukları tespit 

edilmiştir. Popülasyon yoğunlukları üzerine iklim 

parametrelerinden özellikle sıcaklığın, rakımın ve 

tarımsal ürün çeşitliliğinin etkili olduğu belirlenmiş 

olup, yoğunluk büyükten küçüğe doğru Iğdır, 

Erzincan ve Erzurum şeklinde sıralanmıştır. Kayıt 

altına alınan bu 23 türün 20’si daha önce yapılan 

çalışmalarda tespit edilmiş olmasına rağmen üç 

tür hakkında herhangi bir kayıda rastlanılmamıştır. 

Bunlar, Hyperaspis pseudopustulata, Calvia 

quatuordecimguatta, Harmonia axyridis türleri olup, 

bunların Erzurum, Erzincan ve Iğdır için yeni kayıt 

olarak değerlendirilebileceği tespit edilmiştir. Bu 

durum iklim değişikliğinin böceklerin yayılma alanları 

ve popülasyonları üzerine etkili olduğu gerçeğinin 

de güçlü bir kanıtı olarak kabul edilebilir. 

Tür zenginliğinin önem seviyesini belirlemek amacıyla 

tür ve örnekleme büyüklüklerinin dikkate alınarak 

yapılan analizler sonucunda Erzurum lokasyonu 

“Margelef indexi”ne, Erzincan ise “Simpson index” 

değerlerine göre önemli olduğu tespit edilmiş olup, 

Iğdır lokasyonu ise her iki indeks değerinde önemli 

olmadığı belirlenmiştir. Sıcaklık ortalaması daha 

düşük olan Erzurum lokasyonunun tür zenginliği 

açısından ilk sırada çıkması, değişen iklim koşullarının 

etkisiyle daha önceden rastlanmayan türlerin 

adaptasyon süreçlerinin etkilenerek rastlanan türler 

arasına girmesi şeklinde bir değişim süreci geçirdiği 

anlamına gelmektedir.
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En fazla birey sayısı en alt rakım grubunda yer alan 

(800- 1000 m) Iğdır lokasyonunda kayıt edilmişken, 

en fazla tür sayısı Erzurum lokasyonu 1500+ rakım 

grubunda tespit edilmiştir. Çalışma süresince toplam 

5481 birey örneklenmiştir. Ortalama birey sayısı 

açısından Iğdır 35,9 birey ortalaması ile ilk sırada yer 

alırken, Erzincan 25,8 birey ile ikinci ve 20,5 birey 

ortalaması ile Erzurum üçüncü sırada yer almışlardır. 

Örneklerin toplandığı habitatlar içerisinde en fazla 

tür ve birey sayısı %70 ile bahçe bitkileri grubunda 

belirlenmiştir. Ortalama birey sayıları ile iklim 

parametreleri arasında ilişkinin olup olmadığı yapılan 

korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda, iklim 

parametrelerinden en önemlisi olan sıcaklık faktörü 

ile böcek popülasyonu arasında önemli derecede 

ilişki olduğu belirlenmiştir. Yağış ve nemin ise direkt 

etkili olmamakla beraber sıcaklıkla beraber ortak 

etki gösterdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan 

gözlemlerde yağışlı günlerde böcek faaliyetlerinin 

tamamen durduğu ve takip eden günlerde ise 

azaldığı tespit edilmiştir.

Bu çalışmada 20. yüzyılın sonlarına doğru başlayan 

ve günümüze kadar artarak devam eden antropojenik 

etkiler ve teknolojik gelişmenin yol açtığı iklim 

değişikliğinin etkileri sonucunda, doğal yaşamın ve 

canlı popülasyonunun olumsuz etkilendiği kanaatine 

varılmıştır. Çalışma lokasyonlarının tarımsal ürün 

desenleri ve üretim sürecinde zararlı popülasyonlarını 

kontrol altına almak için kullandıkları pestisit 

miktarları coccinellid tür çeşitliliğini de etkilemiş 

dolayısıyla yapılan örneklemelerde en fazla birey 

sayısının toplandığı Iğdır’da en az tür çeşitliliği 

belirlenmiştir. Tarımsal ilaç kullanımı açısından daha 

bakir tarım arazilerine sahip olan Erzurum (rakım, 

iklim ve tarımsal ürün deseni açısından rekabet 

gücünün zayıflığına rağmen) lokasyonunda 16 tür 

belirlenirken Iğdır’da sadece 12 tür belirlenmiştir. 

Son yüzyılda artan nüfusu beslemek için tarım 

ve sanayi faaliyetleri yoğunlaşmış ve bu durum 

ekolojik dengenin bozulmasına sebep olmuştur. Bu 

dengenin korunabilmesi için her faaliyetin ekolojik 

ayak izleri belirlenmeli ve buna göre geleceğe 

yönelik planlamalar yapılmalıdır. Ülkemizin sahip 

olduğu ekolojik zenginliğin korunabilmesi için, bu tür 

çalışmaların yapılıp uygulamaya aktarılmasına imkân 

tanınmalıdır.

Biyolojik mücadelede kullanılan etmenlerin, değişen 

iklim koşullarındaki popülasyon oranlarının takip 

edilmesi hem zararlılarla mücadelenin başarısını 

artıracak hem de gelecekte yapılacak olan tarımsal 

planlama çalışmalarına veri tabanı oluşmasını 

sağlayacaktır. Bu aşamada tarımsal faaliyetlerin iklim 

değişikliğinin etkilerini azaltacak ve bu değişime 

uyum sağlayacak şekilde ileriye dönük planlamaların 

yapılması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza 

çıkmaktadır.
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Farklı Tarımsal 
Uygulama ve 
Amaçlarla Sera 
Gazı Emisyonları 
Takibimizde
İlknur CEBECİ - Ödül ÖZTÜRK

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü-
Ankara

Tarım, sera gazı emisyonları yoluyla iklim değişikliğine 

önemli ölçüde katkıda bulunurken, toprak kalitesi ve 

ürün verimliliği üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle 

de aynı zamanda iklim değişikliğinin mağdurudur. 

İklim değişikliğinden hem etkilenen hem de iklim 

değişikliğini etkileyen sektör olarak tarımsal 

faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 

bilinmesi önemlidir. Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (BMİDÇS) 2004 

yılında taraf olan ülkemiz, sözleşme gereğince her 

yıl 15 Nisan’a kadar Sera Gazı Emisyon Envanterini, 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Rehberlerine göre hesaplamak ve BMİDÇS Sekretaryasına 

bildirmekle yükümlüdür. Her yıl TUİK tarafından yayınlanan “Sera Gazı Emisyon Envanteri”ne göre toplam 

sera gazı emisyonlarında 2020 yılında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %70,2 ile enerji kaynaklı emisyonlar 

alırken, esas olarak kimyasal gübrelerin verimsiz kullanımı, çiftlik atıklarının ve gübresinin uygunsuz kullanımı, 

aşırı otlatma, ormansızlaşma gibi kötü tarım uygulamaları nedeniyle %14 ile tarım sektörü ikinci sırada yer 

almıştır. Toplam N2O emisyonları içerisinde %80,3, toplam CH4 emisyonları içerisinde %61 ile tarım sektörü ilk 

sırada yer almaktadır. Toplam CO2 emisyonları içerisinde ise %0,4 ile tarım sektörü son sırada yer almaktadır. 
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İnsan kaynaklı artan sera gazlarının emisyonu 

nedeniyle küresel iklimin hızlı değişimi, kuraklık, sel 

ve ısı dalgaları gibi aşırı hava olaylarının artmasına 

neden olmaktadır. Karbondioksit (CO2), metan 

(CH4) ve nitröz oksit (N2O) dahil olmak üzere 

başlıca sera gazlarının emisyonları, küresel ısınma 

dahil olmak üzere küresel iklim ve tarımsal üretim 

sistemlerinin sürdürülebilirliği üzerinde derin bir 

etkiye sahiptir. Sera gazlarından CO2’in başlıca doğal 

kaynakları arasında okyanus-atmosfer değişimi, 

hayvanların, toprakların (mikrobiyal solunum) ve 

bitkilerin solunumu, volkanik patlamalar yer alırken; 

antropojenik (insan kaynaklı)  kaynaklar arasında 

ormanların yok edilmesi, fosil yakıtların (kömür, doğal 

gaz ve petrol) yakılması, toprak organik maddesi 

ile ürün ve hayvan kalıntılarının ayrışmasını artıran 

arazi ekimleri yer almaktadır. CO2 ile birlikte CH4’de, 

doğal ve antropojenik süreçler tarafından yayılan 

önemli bir sera gazıdır. CH4 emisyonunun doğal 

kaynakları arasında sulak alanlar, termit faaliyetleri 

ve okyanuslar yer alırken; pirinç üretimi için 

kullanılan çeltik tarlaları, hayvancılık üretim sistemleri 

(ruminantlardan kaynaklanan enterik emisyon), çöp 

sahaları ve fosil yakıtların üretimi ve kullanımı CH4’ün 

ana antropojenik kaynaklarını oluşturmaktadır. 

Nitröz oksit, başlıca bir sera gazı olmasının yanı 

sıra ozon tabakasını incelten, zarar veren bir 

gazdır. Doğal bitki örtüsü altındaki topraklar ve 

okyanuslar, antropojenik olmayan N2O kaynaklarıdır 

ki doğal süreçlerle yayılır. Bununla birlikte küresel 

antropojenik N2O emisyonları, çoğunlukla tarımsal 

ve diğer arazi kullanım faaliyetleri yoluyla meydana 

gelir. Artan sentetik gübre kullanımı, sulama suyunun 

verimsiz kullanımı gibi tarımsal ve diğer insan 

faaliyetlerinin artması ile yakından ilişkilidir. Otlayan 

hayvanlardan hayvan dışkısının (idrar ve gübre) 

birikmesi, toprak organik azot mineralizasyonunu ve 

karbon ayrışmasını artıran yönetim uygulamaları ki; 

çiftlik atıklarının ve hayvan gübresinin ekin alanlarına 

ve meralara aşırı ve verimsiz uygulanması hepsi birer 

N2O emisyon kaynağını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, 

sera gazı emisyonlarını azaltırken aynı zamanda 

toprakları iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı 

hale getirmek için entegre bir çözüm bulmak çok 

önemlidir.

Tarım sektörü, ülkemizde ve dünyada giderek artan 

nüfus ve  buna bağlı olarak artan gıda talebini karşılamak  

için  devamlı  gelişim göstermektedir. Bitkisel 

üretimde, ürün verimini artırmak için yoğun olarak 

kullanılan kimyasal gübreler sera gazı emisyonlarını en 

fazla etkileyen uygulamalar olmakla birlikte tarımsal 

kaynaklı sera gazı emisyonları temel olarak toprak 

ve gübre yönetiminden kaynaklanmaktadır.  Hali 

hazırda tarımdan kaynaklanan sera gazı emisyonları 

bir takım hesaplamalar ile belirlenmektedir.  Ancak 

gerçek değerlerin bilinmesi önemlidir.  Bunun için 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 

Enstitüsünde farklı tarımsal uygulamalardan 

kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ve sera gazı 

emisyonlarını azaltabilecek uygulamaları belirlemeye 

yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Tarımsal üretimde azotlu gübre uygulamaları 

kaynaklı nitrözoksit emisyonlarının azaltımı tarım 

sektöründe öne çıkan uygulamalardan biridir. 

Bu kapsamda ülkemizde yoğun yetiştiriciliği 

gerçekleştirilen buğday bitkisi için azotlu gübre 

uygulamalarının tarımsal seragazı emisyonlarına 

etkilerinin belirlenmesi kapsamında nitrözoksit 

emisyonlarının belirlenmesi için Toprak Gübre 

ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsünde 

“Nitrözoksit (N2O) Sera Gazı Emisyonlarına 

Bölünmüş Azotlu Gübre Uygulamalarının Etkisi” 

isimli proje tamamlanmıştır. Üst gübrenin tek seferde 

verildiği geleneksel çiftçi uygulaması ve üst gübre 

miktarının ikiye bölünerek (bölünmüş uygulama) 
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farklı zamanlarda uygulanmasını içeren çalışmada 

toprak nemi ve sıcaklığına bağlı meydana gelen N2O 

emisyonları takip edilmiştir. Buna göre geleneksel 

çiftçi uygulamasında yani gübrenin tek seferde 

uygulanması halinde N2O emisyonları daha yüksek 

bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda ürün verimi 

açısından da bölünmüş gübre uygulamalarının öne 

çıktığı görülmüş olup hem N2O emisyonlarını azalttığı 

hem de ürün verimliliğini artırdığı için bölünmüş 

azotlu gübre uygulamaları tavsiye edilmiştir.

Malçlama uygulamaları toprak sıcaklığını ve nem 

koşullarını düzenlemek için uzun zamandan 

beri kullanılmaktadır ve kuru tarımda üretimi 

potansiyel olarak arttırmaktadır, ancak az sayıda 

çalışma topraktaki gaz emisyonları üzerindeki 

malçlama etkilerine odaklanmıştır. Dolayısıyla 

toprakta nem tutulmasında yardımcı olan ve son 

yıllarda yaygınlaşan malçlı tarım uygulamalarının 

da sera gazı emisyonuna etkisinin bilinmesi önem 

arz etmektedir. Bu amaçla Toprak Gübre ve Su 

Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsünde “Mikro 

Havza Su Hasadı Tekniklerinde Plastik Malç ile 

Organik Materyal Kullanımının Ankara Koşullarında 

Sera Gazı Emisyonu ve Toprak Nemine Etkileri” 

isimli proje yürütülmektedir.  Projede Ankara’da 

yaygın olarak tarımı yapılan kavun yetiştiriciliğinde 

su hasadı tekniğinde plastik malçlamanın ve yanmış 

ahır gübresinin birlikte uygulanmasının toprakta nem 

birikimine etkileri ve hem toprak neminin hem de 

yapılan uygulamaların sera gazı emisyonuna etkileri 

araştırılmaktadır.

Tarımsal üretimin 

sürdürülebilirliğine en 

az iklim değişikliği kadar 

zarar veren bir başka 

faktör ise yanlış tarım 

uygulamalarıdır. Bir 

toprağa devamlı aynı 

ürünün ekilmesi toprağın 

biyolojik, fiziksel ve 

kimyasal özelliklerini, dolayısıyla da tarımsal üretimin 

sürdürebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

durumun aynı zamanda tarımsal üretimin ekonomik 

çıktısı olan ürün verimi ve kalitesi üzerine de 

olumsuz etkilerde bulunması kaçınılmazdır.   Çeşitli 

münavebe sistemlerinin yarı kurak iklim özelliğine 

sahip alanlarda sera gazı emisyonuna ve toprak 

kalite parametreleri üzerine olan etkisini araştırmak 

amacıyla Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez 

Araştırma Enstitüsünde  “Orta Anadolu Şartlarında 

Farklı Sürüm ve Münavebe Sistemlerinde Bazı 

Sera Gazı Emisyonlarının Belirlenmesi” isimli proje 

yürütülmektedir. Projede yarı kurak alanlarda 

geleneksel ve azaltılmış toprak işleme ile nadas, 

buğday, nohut, aspir, fiğ ve ayçiçeğinin yer aldığı çeşitli 

münavebe sistemlerinin sera gazı emisyonlarına 

ve toprak kalitesi parametreleri üzerine etkisi 

araştırılmaktadır. Proje sonuçlarının sürdürülebilir bir 

tarım politikası için yön vereceği düşünülmektedir.
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Tarım kaynaklı emisyonların azaltılmasında etkili 

yöntemlerden bir tanesi organik madde ihtiyacını 

karşılayan ve toprak düzenleyicisi olarak etkinliği 

bilinen biyokömür (biyoçar) kullanılmasıdır. 

Biyokömür  genel olarak, toprak iyileştirilmesi, 

toprakta karbon depolanması, agro kimyasalların 

bağlanarak toprak veriminin artırılması, iklim 

değişikliğinin azaltılması (CO2 ve CH4 salınımlarının 

azaltılması), atık yönetiminde çevre kirliliğine 

neden olan atıkların bertarafı gibi özelliklere 

sahiptir. Biyokömür ile karbon tutumu ve sera gazı 

emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra, biyokömür 

yapımında bitkisel atıkların kullanılması ile bu atıkların 

sürdürülebilir yönetimi sağlanmakta ve önemli 

miktarda CH4 ve CO2 emisyonları engellenmektedir. 

Ayrıca biyokömürün toprak verimliliğini arttırması 

beklendiğinden, kullanımı ile kimyasal gübre 

ihtiyacının azalması da muhtemeldir.  Kimyasal gübre 

ihtiyacının azalmasıyla birlikte, gübre üretiminde ve 

tarlaya uygulanması sırasında ortaya çıkan emisyon 

miktarından kazanç sağlanması da beklenen 

faydalarındandır.

Türkiye’de biyokömür kullanımının toprak özelliklerini 

iyileştirdiği dolayısıyla da verimi artırdığı yapılan 

çalışmalarla ortaya koyulmasına rağmen emisyonlara 

ne yönde etki ettiğine yönelik arazi ölçeğinde 

çalışmalar sınırlıdır.  Bu nedenle biyokömürün farklı 

toprak nemi düzeylerinde, ülkemiz için yaygın 

ekim alanına sahip ve önemli bir ekonomik ürün 

olan buğday tarımında tarımsal kaynaklı sera gazı 

emisyonlarını azaltma potansiyeli ile ürün verimine 

olan etkisini belirlemek için Toprak Gübre ve Su 

Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsünde “Tarımsal 

Kaynaklı Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmaya Yönelik 

Biyokömür (Biochar) Uygulamalarının Etkinliğinin 

Belirlenmesi” isimli proje yürütülmektedir.

Projenin sonucunda, biyokömürün sera gazı 

emisyonunu azaltma potansiyeli ve bunun için en 

uygun biyokömür dozu belirlenmesinin yanı sıra 

atık yönetimi sağlanarak çevreci yaklaşımların 

geliştirilmesine katkıda bulunulması beklenmektedir.
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İklim Değişkenliği Nedir?
İklim dediğimizde neredeyse değişmeyen 

karakteristiklere sahip bölgesel klimatolojik kimlikler 

olarak algılarız. Oysa iklim bilimcilerin bulguları 

bunun tersini söyler. Dünyamızın iklimsel süreci 

yüzlerce milyon yıllık sıcak dönemlere ve bunların 

ardından gelen onlarca milyon yıllık soğuk dönemlere 

sahne olmuştur. Örneğin son bir milyar yıl içinde 

yaklaşık 250 milyon yıl süren sıcak dönemler olmuş 

ve ardından dört büyük soğuk dönem yaşanmıştır. 

Sıcak dönemlerde dünyanın ortalama sıcaklığının 

22 ⁰C civarında olduğu tahmin edilmektedir ki bu 

sıcaklık bugünkünden 7 ⁰C yüksektir. Günümüzde 

hala bu soğuma ve ısınmaların neden kaynaklandığı 

tam olarak bilinemese de; iklim bilimciler şu sıralar 

50 milyon yıl önce başlamış olan soğuk dönem 

içerisindeki kısa süreli sıcak vahalardan birinin 

sonlarında olduğumuzu bildirmektedirler (Sunay, 

2006). Buna göre dünya şuan bir soğuma eğiliminde 

olmalı ise de 19. yy. ortalarından 1940’lara kadar 

belirgin bir ısınma gözlemlenmiş; 1940-1960 arası 

2.5 ⁰C’lik bir soğuma yaşanmış ve 1970’li yıllardan 

itibaren dünya yeniden ısınmaya başlamıştır.

İklimde Değişkenliğin 
Zeytin Gelişimine Yansımaları

Merve ETÖZ, Alican EREN, Dr. Gülay YILMAZ, Dr. Gözen YÜCEERİM

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Menemen / İZMİR
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İklim çalışmalarında veri elde edebilmek için en etkili 

yöntem meteorolojik gözlem ve ölçümlerdir. Ancak 

dünya meteoroloji kayıtları 150 yıllık bir tarihe kadar 

gitmektedir. Bu nedenle Dünya tarihinde yaşanan 

iklimsel değişkenliğin saptanmasında bazı fiziksel 

ve kimyasal kanıtlardan yararlanılır (Çizelge.1). Doğa 

tarihinin arşivini oluşturan bu kayıtlar hem geçmiş 

iklim dönemlerini saptamada hem de gelecek 

tahminleri oluşturmamızda bize ışık tutar.

Bitkilerin de kısa dönem iklimsel dalgalanma ve 

değişkenlikleri saptamada bir bio-indikatör (gösterge) 

olarak kullanılması son yıllarda sıklıkla ve güvenle 

kullanılan bir yöntem olmaya başlamıştır. Bitkiler ve 

hayvanlar bu amaçla bir yansıtıcı görevi görmektedir. 

Gelişim süreçleri ve fenolojik döngülerinde meydana 

gelen farklılaşmalar iklimsel etkilerin doğrudan 

yansımalarını barındırır. Bu süreçleri takip ve analiz 

etmek, çok faktörlü ilişkileri içerdiğinden her ne 

kadar kolay olmasa da yansımaların doğruluğu son 

derece hassas ve güvenilirdir.

Çizelge 1. Dünya tarihinde meydana gelen iklim olayları hakkında bize ışık tutan araçlar (Erlat ve Kayan, 2008)

İklim Arşivi Ölçümler Elde Edilen Veriler

Meteorolojik gözlemler Aletli ölçüm ve gözlemler Sıcaklık, yağış, basınç, vb.

Tarihi kayıtlar Almanak ve günlükler Sıcaklık, yağış, fırtına ve fenoloji kayıtları

Ağaç halkaları Genişlik, Yoğunluk, İzotoplar Sıcaklık, Yağış, Sıcaklık

Buzullar Birikim, Erime tabakaları, İzotop 
oranları, Kimyasal bileşim

Yağış, Sıcaklık, Sıcaklık, yağış, atmosfer 
dolaşımı

Mercanlar Büyüme halkaları, İzotop oranları, 
Kimyasal bileşim

Deniz suyu sıcaklığı, tuzluluk

Mağara karbonat depoları Birikim hızı, İzotop oranları Yağış, Sıcaklık, yağış

Göl dip tortulları Birikim hızı, Biyolojik özellikleri, 
Bileşimi/polen

Sıcaklık, Sıcaklık, yağış

Okyanus dip tortulları Birikim, Biyolojik özellikleri bileşimi/
polen

Yağış, Sıcaklık, yağış

Fotoğraf: Christian Åslund, (2018)
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Zeytin iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi 

beklenen bölgelerden biri olan Akdeniz Havzasına 

özgü önemli bir bitkidir. Ülkemiz potansiyeli dikkate 

alındığında, zeytin en önemli tarımsal ürünlerden 

biri durumundadır ve dünyanın önde gelen zeytin 

üreticilerinden olan Türkiye için zeytin, vazgeçilmez 

bir üründür. Hepimizin bildiği gibi zeytin, iklime karşı 

dayanıklı ve toleransı yüksek bir ağaç olarak kabul 

edilir. 2015-2020 yılları arasında TAGEM bünyesinde 

yürütülmüş olan araştırma projesi kapsamında 

Zeytin ağacı, iklimsel değişkenlik karşısında tepkileri 

ölçmede indikatör bitki olarak kullanılmıştır. Çalışma 

ile zeytinin soğuğa karşı dayanımının düşük olduğu, 

gerek gelişme sezonu içindeki iklimsel olaylara, 

gerekse kısa dönem iklimsel değişkenliğe verdiği 

tepkilerle iklimsel değişkenliğe oldukça duyarlı bir 

bitki olduğu anlaşılmıştır.

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü bünyesinde İzmir – Kemalpaşa’da 

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülmüş 

bu çalışmada, kısa dönem iklimsel olayların zeytinde 

meydana getirdiği fenolojik, fizyolojik ve morfolojik 

farklılaşmanın araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma 

sahasında yer alan Domat (Olea europeae L.) 

çeşidi zeytin ağaçları yıl boyunca fenolojik gelişim 

açısından takip edilmiştir. Bu kayıtlar iklimsel 

değişkenlik hakkında bize ipuçları sağlamaktadır. 

Zeytin ağaçlarının fizyolojik döngülerini takip için ise 

dendrometrelerle (Şekil 2.) gövde çap değişimleri 

izlenmiştir. Bu ölçümler bitki su tüketimi, solunum, 

su ve sıcaklık stresi, ayrıca bahar uyanma zamanları 

ile güz vernalizasyon zamanları hakkında bilgi 

sağlar. Bunun yanında araştırma sonunda zeytin ve 

ova genelinde yer alan kızılçam ağaçlarından artım 

örnekleri alınarak hem güncel hem de uzun yıllık 

iklim tepkileri incelenmiştir.

Şekil 1. Akdeniz Havzası’nın en iyi biyolojik göstergelerinden biri olan zeytin ağacının Havzadaki yetiştirilme alanları (Oteros, 2014).
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Şekil 2. Ağaçların anlık gövde çap değişiminin izlendiği Dendrometreler

Zeytin Fenoloji Kayıtlarının Anlattıkları

Araştırma süresince 2014-2020 periyodunda yıl 

boyunca takip edilen fenolojik değişimde, istatistik 

kanıt için en az on yıllık veriye ihtiyaç olacaksa da 

ağaçların bahar uyanışlarının genel olarak erkene 

kaydığı gözlemlenmiştir. Çiçeklenme tarihlerinde 

önemli farklılıklara rastlanmamıştır. Fakat hasat 

zamanı yaklaşırken meydana gelen renk değişimi 

(BBCH-81) için özellikle yaşlı ağaç plantasyonlarında 

ileriye kaymalar olduğu görülmüştür (Çizelge 2.). 

Bunun yanında tüm fenolojik skalanın (BBCH) 

tamamlanma süresinin (büyüme sezon uzunluğu) 

yıllar içinde gün bazında artış gösterdiği göze 

çarpar. Bunun anlamı sonbaharda serinlemek yerine 

ılıman geçen gün ve gece sıcaklıklarının meyve 

olgunlaşmasını geciktirmesidir.

Çizelge 2. Yıllar içinde iklim ve zeytin gelişim kayıtları (ZAE. Kemalpaşa / İzmir)
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2014 16.26 -4.50 38.30 787.00 2.51 656.00 5 Nisan 17 Mayıs 19 Ekim 304

2015 15.86 -7.50 39.10 665.00 2.76 663.00 10 Nisan 20 Mayıs 23 Ekim 315

2016 16.54 -9.00 42.10 549.10 2.79 780.00 15 Mart 1 Mayıs 24 Ekim 311

2017 16.04 -7.20 43.00 663.00 2.68 71.00 16 Mart 19 Mayıs 28 Ekim 338

2018 16.98 -4.10 37.80 633.00 2.63 714.00 8 Şubat 5 Mayıs 6 Aralık 333

2019 16.64 -6.60 39.30 1013.00 2.61 716.00 26 Ocak 20 Mayıs 10 Kasım 345

2020 17.40 -6.10 40.60 552.00 2.68 759.00 21 Mart 25 Mayıs 6 Kasım 355

*ETc (Zeytin bitki su tüketimi) değerleri Pastor and Orgaz (1994)’e göre hesaplanmıştır.
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Şekil 3. Zeytin ağaçlarında ölçülen gövde çap değişimleri (Dendrometre ölçümleri)

Zeytin Fizyolojisinin İklime Tepkileri

Zeytin ağaçları fizyolojik gelişim kayıtları 

(burada parametre olarak gövde çap değişimleri 

kullanılmıştır) iklim ve fenoloji süreciyle uyumludur. 

Gövde çap değişimi ölçümleri, ağacın büyümesi, bitki 

su tüketimi ve solunum gibi fizyolojik parametreler 

hakkında bilgi sağlamaktadır. Gövde çap değişimleri, 

Domat zeytinin 2016-2020 yılları bahar gelişim 

başlangıcı, yaz ve kış durağan dönem uzunlukları ve 

güz tarihlerinde vernalizasyon geçiş zamanlarının 

tespitini sağlamıştır. Bu saptamaların yıllar arası 

dağılımı iklim değişikliği etkilerini yansıtır niteliktedir.

Aşağıda yıllar içerisinde kümülatif gövde büyüme 

trendleri verilen zeytin plantasyonları iki ayrı 

yaş grubuna aittir. Genç zeytin ağaçları iklimsel 

değişkenliğe daha yüksek oranlarda tepkiler verirken, 

yaşlı zeytin ağaçlarının gelişimi genç ağaçlara göre 

daha olumsuz etkilenmektedir (Şekil 3).

Ağaç Yaş Halkaları Neler Söylüyor?

Araştırmanın son yılında zeytin ağaçlarından ve 

bunlara referans olması için ova genelinde yer 

alan kızılçam (Pinus brutia) popülasyonlarından 

artım kalemleri toplanmıştır. Genellikle ormancılık 

araştırmalarında kullanılan bu yöntemle alınan ağaç 

yaş halkaları örnekleri de uzun yıllık iklim-bitki tepki 

kronolojileri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar.

Zeytin ve referans olarak kullanılan kızılçam (Pinus 

brutia) artım kalemlerinden sırasıyla 1929-2019 ve 

1850-2020 yıllarına ait (90 ve 170 yıllık) iklim bitki 

tepki kronolojileri oluşturulmuştur. 

Ağaçların yıllık halkalarındaki bir yıldan diğerine 

değişimin ölçüsü olan duyarlılık katsayıları da 

Kızılçamda yüksek olup 0.282; Zeytinde çok yüksek 

0.543 olarak hesaplanmıştır.

Sonuç olarak, tüm bulgular işaret etmektedir ki; 

zeytin iklime duyarlıdır ve özellikle kış dönemlerinde 

vernalizasyon süresini dolduramaması hayati bir risk 

taşımaktadır. Bu da artan sıcaklıklarla gelecek yıllar 

için olası görünmektedir.

İklim değişikliğinin etkilerine uyum açısından 

toprağın su tutma kapasitesini iyileştirici uygulamalar 

atlanmamalı, imkân olan bölgelerde çiçeklenme 

dönemi ve meyve olgunlaşma dönemlerine denk 

gelen kurak dönemlerde sulama yapılmalıdır. 

İklim değişikliği ile uyum ve sürdürülebilir zeytin 

üretimi için gelecek yıllarda vernalizasyon süresi kısa, 

soğuğa ve kuraklığa dayanıklı varyetelerin tercih 

edilmesi gerekebilir. Ayrıca gelecek 30 yıl içinde 

daha kuzey enlemlerde ve daha yüksek rakımlarda 

yetiştiricilik yapılması olasıdır.
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Gezegenimiz oluşumundan günümüze kadar doğal bir 

döngü içerisinde iklimsel olarak değişim geçirmiştir. 

İnsanların doğaya hâkim olma mücadelesi, doğal 

süreç ve döngüyü bozarak daha hızlı ve daha şiddetli 

değişimlere neden olmaktadır. Sanayi devrimi ile 

başlayan ve günümüzde de hız kazanan karbon 

salınımı sağlayan enerji kaynaklarının kullanımı, iklim 

değişikliğini hızlandırmakta ve küresel ısınmayı da 

bir üst boyuta çıkartarak canlı yaşamları için daha 

kritik değerlere ulaştırmaktadır.

İklim değişikliği doğal ve insan kaynaklı nedenlerden 

etkilenmektedir. İklim değişikliğinin 21. yüzyılda 

dünya genelinde neden olduğu doğal afet sayıları 

geçmiş yıllara oranla daha fazla gözlemlenmesine 

rağmen birçok ülke hala iklim değişikliğine karşı 

kayda değer bir çalışma yapmamıştır. Atmosferdeki 

sera gazlarının oranı, 1750’li yıllarda başlayan sanayi 

devrimi sonrasında artmaya başlamış, karbondioksit 

oranı %40’lık bir artış göstererek 280 ppm’den 394 

ppm’e ulaşmıştır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği 

Paneli’ne (IPCC) göre karbondioksit oranındaki artış 

öncelikle fosil yakıt kullanımından kaynaklanıyor. 

Kayda değer ikinci etken, başta ormansızlaşma 

olmak üzere arazi kullanımındaki değişimdir.

Konya Kapalı Havzasında İklim 
Değişikliğine Tarımsal Uyum

Zir. Yük. Müh. Osman ÇAĞIRGAN, Zir. Yük. Müh. İsmail  ÇİNKAYA, Zir. Yük. Müh. Şafak CEYLAN

Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü / Konya
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Ülkemiz bulunduğu konumu itibari ile Akdeniz Havzası 

ülkeleri içerisinde yer almaktadır. Akdeniz Havzası ile 

ilgili yapılan birçok çalışma sonucu yağışlarda azalma 

ve sıcaklıklarda artış ön görülmektedir. Akdeniz 

Havzası’nda bulunan ülkelerin su varlığında büyük 

bir azalma beklenmektedir. Türkiye’nin üç tarafının 

denizlerle çevrili olması, yeryüzü şekillerinin kısa 

mesafelerde farklılık göstermesi, iklim değişikliğinin 

etkilerini küçük ölçekteki bölgelerde bile farklı etki 

değerlerine sahip olmasına neden olacaktır.

Akdeniz Ülkeleri uzun yıllardır diğer bölgelerdeki 

insanlar için her zaman iklimsel olarak daha elverişli 

ve güzel görüldüğü için yoğun talep görmüştür. 

Diğer bölgelere göre iklim özellikleri daha az ekstrem 

koşullara sahip ve daha yaşanılası bir yer olarak 

görülmektedir. 15 Uluslararası alanda genelde turizm 

faaliyetleri ile tanınan bu bölge iklim değişikliğine 

karşı en savunmasız bölgelerden birisidir. 

Ülkemiz de Akdeniz Havzası Ülkeleri içerisinde yer 

aldığından iklim değişikliğinden olumsuz bir şekilde 

etkilenecek ülkeler arasındadır. İklim değişikliği 

üzerine yapılan birçok çalışmadan farklı olarak 

bu çalışmada ülkemizin kapalı havzalarından biri 

olan Konya Kapalı Havzası üzerindeki etkilerine 

sadece sıcaklık ve yağış değerlerindeki değişimleri 

ile değil, aynı zamanda arazi yapısı, tarımsal 

etkileri, insan yaşamı üzerindeki etkileri açısından 

da inceleme yapılarak daha bütüncül bir şekilde 

değerlendirilmiştir.

Birçok açıdan iklim değişikliği ülkemizin iç kısmında 

olan Konya Kapalı Havzası üzerinde sadece sıcaklık ve 

yağışlar üzerinde olumsuz olaylara neden olmasının 

dışında doğrudan veya dolaylı olarak havzadaki 

canlı/cansız her şeyi etkileyecektir. Konya Havzası 

tarımsal üretim bakımından ülkemizin en önemli 

alanlarındandır. Havza, Türkiye’nin tarım yapılabilir 

arazi varlığının %14’ünü oluştururken, buna karşılık 

Türkiye’nin kullanılabilir su kaynakları potansiyelinin 

sadece %3’üne sahiptir. Bu nedenle yeraltı sularına 

aşırı yüklenme söz konusudur.

Kısıtlı su kaynaklarına sahip olan Konya Kapalı 

Havzasında mevcut su olanaklarını çok daha bilinçli 

olarak kullanma zorunluluğu vardır. Tarımda daha 

çok sulama gerektiren bitki deseni seçimi nedeniyle 

gün geçtikçe sayıları hızla artan yeraltı suyu üretim 

sondajları, uygun olmayan hidrojeolojik ortamlarda 

sürdürülen sondaj çalışmaları ve 17 bilinçsiz sulama 

teknikleri su kullanımını artırmakta ve dolayısıyla 

kaynakları hızla tüketmektedir. Havzanın iklim 

değişikliğinden olumsuz etkileri adına farkındalık 

yaratmak ve önemini vurgulamak için oldukça 

önemlidir.

Konya Kapalı Havzası Hakkında 

Konya Kapalı Havzası kapladığı alanın büyüklüğü 

sebebiyle değişik iklimlerin hüküm sürdüğü bir 

havzadır. Havza’nın güneyinde kışlar ılık ve yağışlı, 

yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz iklimi; orta ve 

kuzey kesimlerinde kışları soğuk yazları sıcak ve 

kurak geçen karasal iklim; Karapınar ve çevresinde 

ise çöl iklimi hüküm sürmektedir. Yağışlar kış ve 

ilkbahar aylarında görülmektedir. Havzanın en az 

yağış alan bölgesi Karapınar ve çevresi ile havzanın 

orta kesimleridir. Havzanın en yağışlı bölgesi ise batı 

tarafı, Beyşehir-Seydişehir dolaylarıdır.

Konya Kapalı Havzası’nda karasal iklim daha ağır 

bastığından kış ayları soğuk ve yağışlı, yaz ayları ise 

sıcak ve kurak geçmektedir. Yağışlar genellikle güney 

ve güneybatıda fazla, kuzey ve doğuya gittikçe 

azalmaktadır. Bu duruma göre Bozkır, Seydişehir ve 

Beyşehir yörelerinde aylık yağış miktarı 150 mm’yi 

bulurken, havzada büyük alan kaplayan Konya, 

Çumra, Ereğli, Niğde, Bor, Aksaray, Şereflikoçhisar, 

Kulu ve Cihanbeyli bölgelerinde azalmaktadır. 
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Yağışlar genellikle kış ve ilkbahar aylarında etkilidir. 

Kış aylarında kar ve yağmur, bahar aylarında ise 

sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur ve dolu 

görülür. Havzada yağışların çoğu sağanak ve gök 

gürültülü sağanak halinde gerçekleştiğinden özellikle 

dağlık veya eğimli alanlarda yağışların büyük kısmı 

yüzeysel akışa geçmektedir. Yaz ayları sıcak ve kurak 

geçmekte, yağış miktarı azalmaktadır.

Konya Kapalı Havzası’nda sıcaklıklar İç Anadolu’nun 

diğer kısımlarından daha yüksektir. Havzada değişik 

iklim özellikleri görülür ve sıcaklık dağılımı farklılık 

gösterir. Yıllık ortalama sıcaklıklar -0,4oC ile 23 oC 

arasında değişmektedir. En sıcak aylar Temmuz ve 

Ağustos ayları iken en soğuk aylar ise Ocak ve Şubat 

aylarıdır. Yıllık ortalama sıcaklık dalgalanmaları, 

havzanın karasal iklimini karakterize etmektedir. 

Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 

havzanın ortalama sıcaklığı 180oC’nin üstündedir. 

Temmuz ve Ağustos aylarında ortalama sıcaklıkların 

yüksek olması ve bu aylarda bölgeye düşen yağışın 

da az olması çevresel ve hidrolojik açıdan çok 

önemlidir.

Yıkıcı bir doğal tehlike olan kuraklık, özellikle yarı kurak 

ve kurak bölgelerde yaşayanlar olmak üzere dünya 

nüfusunun önemli bir bölümünü etkilemektedir. 

Kuraklıktan etkilenen alanlar son 40 yılda iki katından 

fazla artmış ve aynı zaman diliminde kuraklıklar dünya 

çapında diğer tüm doğal afetlerden daha fazla insanı 

etkilemiştir. İklim değişikliği gerçekten de dünyanın 

birçok yerinde kuraklığı şiddetlendirmekte, sıklığını, 

şiddetini ve süresini arttırmaktadır (FAO, 2021). 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuraklığı yağışların 

“normal” seviyesinin altına düşmesi olarak 

tanımlamaktadır. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile 

Mücadele Sözleşmesi’nde yer alan tanıma göre ise 

kuraklık, yağışların kaydedilen normal düzeylerin 

önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve kaynak 

üretim sistemlerini olumsuz olarak etkileyen ve 

ciddi hidrolojik dengesizliklere yol açan doğa olayı 

olarak tanımlanmaktadır (UNCCD, 1994; Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü, 2021). Kuraklığın çeşitlerinden 

olan meteorolojik kuraklık kısaca, belirli bir yerde 

Resim 1. Konya Kapalı Havzasında Ölçülen Aylık Yağış Değerlerinin Alansal Dağılım Haritası
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ve sürede ortalamaya göre yağıştaki azalma olarak 

tanımlanabilmektedir. Nem azlığının derecesi 

ve süresi meteorolojik kuraklığı belirlemektedir. 

Bölgeden bölgeye kuraklığın gelişiminde farklılıkların 

gözlenebilmesi mümkündür. 

Hidrolojik kuraklık, uzun süre devam eden yağış 

eksikliği sonucunda ortaya çıkan yeryüzü ve yeraltı 

suyu akışındaki azalma ve eksiklikleri ifade etmektedir. 

Meteorolojik kuraklık sona erdikten uzun süre sonra 

dahi hidrolojik kuraklık varlığını sürdürebilmektedir. 

Yağış miktarında azalma durumunda toprak nemi de 

hızla azalmakta ve dolayısıyla tarım ile uğraşanlar 

tarafından etkisi hemen hissedilmektedir. 

Sosyo-ekonomik kuraklık kısaca toplumun üretim ve 

tüketim faaliyetlerini etkileyen su eksikliği olarak ifade 

edilmektedir. Sosyo-ekonomik kuraklık insanların 

sosyal ve ekonomik her türlü etkinliklerini olumsuz 

yönde etkileyebilecek, ölüme kadar götürebilecek 

nitelikteki gıda eksikliğidir. Kuraklığa bağlı olarak 

toplumda sosyal huzursuzluk, göç olaylarında artış, 

yoksullukta artış ve yiyecek kıtlığı gibi toplumun 

düzenini bozacak etkenler ortaya çıkar. Buna bağlı 

olarak sosyal ve ekonomik yaşantıda olumsuzluklar 

meydana getirebilir.

Tarımsal kuraklık kısaca, bitkinin büyüyüp gelişmesi 

için gerekli olan suyun kök bölgesinde yeteri kadar 

bulunmaması şeklinde ifade edilebilir. Kuraklık 

özellikle ekonomileri büyük ölçüde tarım sektörüne 

dayalı gelişmekte olan ülkelerde su mevcudiyeti, 

tarımsal üretim, gıda güvencesi ve kırsal geçim 

kaynakları açısından ciddi etkiler oluşturabilmektedir. 

Tarımsal kuraklık sebebiyle verim düşmekte, sulama 

yapılamamakta dolayısıyla; ürün çeşitliliğinde ve 

ürün miktarlarında azalmaya ve hayvanlarda hastalık 

ve ölüm gibi tehlikelere sebep olmaktadır.

Enstitümüz ve Kuraklık-İklim Değişikliği 

Çalışmalarımız

1960’lı yıllarda erozyon nedeniyle Karapınar ilçesinin 

nakledilmesi gündeme gelmiştir. Konya Toprak Su 

ve Çölleşme ile Mücadele Enstitüsü olarak rüzgâr 

erozyonunu önlemek için Karapınar’da 180 bin da 

büyüklüğündeki bir alanda, öncelikle kamış perdeler 

kullanarak rüzgâr perdeleri oluşturmuş, ardından 

Resim 2. Konya Kapalı Havzasında Ölçülen Aylık Yağış Değerlerinin Alansal Dağılım Haritası
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perde aralarını bitkilendirilerek yüzey kapalılığını 

sağlamış ve sediment taşınımını engellemiştir. 

Ardından kuraklığa dayanıklı badem, gladiçya, 

dişbudak ve karaçam gibi türler kullanılarak canlı 

rüzgâr perdeleri tesis edilmiştir.  Erozyonun kontrol 

altına alınmasından sonra da Karapınar Erozyon ve 

Çölleşme Araştırma Merkezi kapsamında araştırma 

çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Tamamlanan 

bir proje kapsamında bölge koşullarına en uygun 

canlı rüzgâr perdesi (shelter-belt) kombinasyonları 

belirlenmiş olup, halen bölgedeki ağaçlandırma 

çalışmalarında tatbik edilmektedir.

Konya kapalı havzasının genelinde aşırı ve 

kontrolsüz otlatmanın neticesinde mera alanları 

tahrip olmuş, klimaks vejetasyonları kaybetmiş ve 

bitki örtüsünden yoksun erozyona açık alanlara 

dönüşmüştür. Bölgede rüzgâr erozyonunun en 

önemli başlangıç nedeni yanlış otlatmadır ve halen 

erozyonun en tahripkâr etkisi de bozulmuş meralarda 

görülmektedir. Günümüzde Enstitümüzün çölleşme 

ve erozyonu önlemeye çalışmaları tarım alanları ve 

meralarda aralıksız sürdürülmektedir. Meralarda 

yüzey kapalılığının sağlanmasına yönelik çalışmalar 

Karapınar’ın yanı sıra halen Karatay, Çumra ilçeleri ile 

Aksaray Yenikent, Sultanhanı ve Eskil bölgelerinde 

bölge taşra teşkilatları ve yerel paydaşlarla koordineli 

olarak devam etmektedir. Yenikent bölgesinde 

yaklaşık 300 bin da alanda arazi bozulumu olduğu 

Resim 3: Önde: Erozyon nedeniyle terk edilen Gındam yaylası evleri. Arkada: Canlı rüzgâr perdeleri; Karapınar

Resim 4: Örnek Tepe; Karapınar
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tespit edilmiş ve öncelikli olarak 25 bin da alanda 

ıslah çalışmalarına başlanmış olup 2 sene içerisinde 

5 bin da alan tamamlanmıştır. Enstitümüzce mera 

ıslah çalışmalarında ilk defa kuraklığa dayanıklı, 

kaba yem olarak değerlendirilebilecek aynı zamanda 

rüzgâr perdesi fonksiyonuna sahip çalımsı bitkilerin 

kullanımına ağırlık verilmiş ve yüksek adaptasyon 

yetenekleri ve hayvanlarca sevilerek tüketilmesi 

soncu bölge meralarında atriplex, teke dikeni ve 

kohya gibi bitkilerin kullanımı yaygınlık kazanmaya 

başlamıştır.

Tarım arazilerinde sediment taşınımını engellemek 

amacıyla bölge koşullarında en uygun münavebe 

deseni belirlenmiştir. Hatalı toprak işlemenin 

önlenmesi ve toprak işlemenin azaltılmasına yönelik 

başarılı proje çıktıları tarla günleri ve çiftçi eğitimleri 

ile bölge halkına aktarılmaktadır. Kapalı havzadaki 

tarımsal üretimini sınırlayıcı en önemli unsurun su 

olması sebebiyle, enstitümüz çalışmalarını tarımda su 

tüketimini minimize edecek uygulamalar ile alternatif 

suların kullanımı konularında yoğunlaştırmıştır. Bu 

kapsamda öncelikle yağmur sularından maksimum 

istifade edilmesini amaçlayan su hasadı çalışmaları 

dikkat çekmektedir. Konya-Meram’da su hasadı 

uygulamalarının ağaçlandırma çalışmalarında 

uygulanmış ve su hasadı uygulamasıyla geleneksel 

ağaçlandırma çalışmalarına nazaran bitki boyu ve 

çapında 2 kat artış elde edilmiştir. Ayrıca Karapınar 

şartlarında su hasadı ile (40 mm sezon yağışı) kavun 

yetiştiriciliği başarıyla uygulanmıştır. 

Enstitümüz önümüzdeki dönemde tecrübeleri 

teknoloji ile entegre ederek çalışmalarına ivme 

kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda bölge 

genelinde arazi bozulumunun gözlemlenmesi ayrıca 

su hasadı potansiyelinin belirlenmesi öncelikli 

hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca iklim değişikliği ile 

beklenen olumsuzlukları talere edebilecek yenilikçi 

tarımsal üretim modellerinin tespiti ve uyum 

çalışmaları kısa vadeli önceliklerimiz arasındadır.

Resim 5: Yaz kuraklığından yeşil dokusunu muhafaza eden Atriplex canancens bitkisi, Karapınar Erozyon Sahası Mera Alanı



28

İklim değişikliğinin ve potansiyel etkilerinin her 

geçen gün arttığının göstergesi iklim verilerindeki 

dikkat çekici değişimlerdir. Tarım, dünya genelindeki 

en büyük arazi kullanımıdır ve kırılganlığı en 

yüksek sektörlerden birisi olduğundan tarımsal 

adaptasyonun geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Tarım 

sektörünün Türkiye ekonomisindeki devasa rolü, 

geçimleri buna bağlı olan milyonlarca küçük ölçekli 

çiftçi, kırsal ve kentsel ortamlarda artan açlık, gıda 

güvensizliği ve yetersiz beslenme sorunları göz 

önüne alındığında, Türkiye’de tarımın adaptasyonu 

kritik öneme sahiptir.  Bu nedenle, değişen iklimsel 

ve çevresel faktörlere karşı yaratılacak adaptasyon 

ve direnç, üreticilerin geleceği için çok önemlidir. 

İklim değişikliğinin mevcut tarımsal uygulamalarda 

negatif etkileri olacağı ön görülürken, doğru 

Üreticilerimizin İklim Değişikliğine 
Dayanıklılığını Belirliyor,  Uyum 

Stratejileri İçin Rehber Hazırlıyoruz
Ayşe Özge SAVAŞ

Toprak Gübre ve su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü - Ankara
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adaptasyon stratejileri oluşturulduğunda alınan 

erken tedbirler ile tarımsal yatırım için fırsatların 

sağlanması mümkün olabilecektir. 

Geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olan birçok 

üretici, iklim değişikliğinin potansiyel geniş kapsamlı 

etkilerine karşı savunmasız ve bu etkilerden dolayı 

risk altındadır. Gıda ve diğer ürünlerin sağlanması 

için değişken yapıda olan, pazarları, kurumları ve 

insanları kapsayan sosyal, ekonomik ve çevresel 

boyutları içeren sistemler agroekosistem olarak 

tanımlanmaktadır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği 

Paneline (IPCC) göre; sosyal, ekonomik ve çevresel 

sistemlerin tehlikeli bir olay veya eğilimle başa çıkma, 

temel işlevlerini, kimliklerini ve yapılarını sürdürecek 

şekilde yanıt verme veya yeniden düzenleme, aynı 

zamanda uyum, öğrenme, öğrenmeyi sürdürme ve 

dönüşüm kapasitesi direnç olarak tanımlanmaktadır. 

Agroekosistem direncinin iyileştirilmesi, iklim 

değişikliği zorluklarını ele almak için önemli ve uygun 

maliyetli bir kalkınma hedefi olarak tanımlanmaktadır. 

İklimsel değişkenliklere karşı dayanıklılık; yağış 

düzensizliği, artan sıcaklıklar gibi değişen iklim 

koşullarına karşı direnç kapasitesi olarak tanımlanır. 

Bu nedenle, iklim dayanıklılığı küresel ölçekte 

tarımsal üreticilerin geçim kaynaklarının korunması 

ve iyileştirilmesi ile son derece ilgilidir. Bu faktörler ile 

fiziksel olanaklar arasında geniş bir sosyo-ekonomik 

etkileşim olduğu giderek daha fazla anlaşılmaktadır. 

İklim değişikliği riski, tehlike, kırılganlık ve maruz 

kalma arasındaki etkileşimden kaynaklanmaktadır. 

Bu riske karşı olan dayanıklılığı artırmak için politika 

önlemlerinin yanı sıra kırsal nüfusa doğrudan 

etki ederek, iklim adaptasyonunu güçlendirecek 

çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, tarımsal 

üreticilerin iklim değişikliğine olan dayanıklılığının 

belirlenmesi, adaptasyon stratejileri oluşturmak için 

önem taşımaktadır. 



30

Sürdürülebilir mahsul verimi ve çiftlik geliri elde 

etmek için çiftçilerin değişen iklime rasyonel 

olarak uyum sağlaması gerekmektedir. Tarımın 

iklimsel riske karşı artan direnci, küçük ve marjinal 

çiftçilerin geçim kaynaklarının korunması için hayati 

önem taşımaktadır. Çiftçilerin, iklim değişikliği ve 

değişkenlik sırasında sel, kuraklık ve diğer aşırı iklim 

olayları gibi artan iklim değişkenliği tehditlerine karşı 

dayanıklılıklarını artırmak için uyum sağlamaları 

gerekmektedir. Tarımda verimli kaynak yönetimi, 

çevresel ve sosyal güvenceler, sürdürülebilir 

yaklaşımlar ve uzun vadeli vizyon büyük ölçüde 

gereklidir. Sürdürülebilir ve direnci yüksek tarımın 

temel kaygısı, tarımsal üretkenliğin sürdürülebilirliğini 

artırmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim 

değişikliğinin sonuçlarıyla mücadele etmek için 

dayanıklılığı artırmaktır. Dirençli tarım yaparak doğal 

kaynakları sürdürülebilir şekilde yönetmek, toprak 

sağlığını iyileştirmek, bitkisel üretimi ve hayvancılığı 

artırmak mümkündür. Böylece çiftçinin kendine 

güvenmesine ve sosyo-ekonomik durumunu 

iyileştirmesine yardımcı olur. 

Tarımsal üreticiler için çeşitli ölçeklerde (bireysel, 

topluluk ve bölgesel) sosyal, ekonomik ve çevresel 

yönleri kapsayan kapsamlı bir iklim dayanıklılığı 

anlayışı oluşturulması için çalışmalar yapılmaktadır. 

Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı 

bu çalışmalarda, dayanıklılık göstergelerinin sayısal 

ölçümlerini, üreticilerin farklı geçim kaynaklarındaki 

yeterliliği ve önemi araştırılmaktadır. Üreticilerin 

kendi geçim kaynaklarının yeterliliğini ve öz 

değerlendirmesini katılımcı düzeyinde iklim 

dayanıklılığının değerlendirildiği saha çalışmalarıyla, 

bölgesel ölçekte tarımsal üreticilerin iklim direnci 

belirlenmektedir. Dayanıklılığın öğrenilmesi ile 

dayanıklılık öncelikli eylemlerin belirlenmesi, 

öğrenilmesi ve değerlendirilmesi sağlanmaktadır. 

Üreticilerin direncinin değerlendirilmesinde sadece 

çevre açısından değil aynı zamanda ekonomik, sosyal 

ve politik açıdan değerlendirmesinden dolayı karar 

vericilere ve politika yapıcılara bilgi sağlamaktadır. 

Zayıf ve güçlü yönleri temel alarak belirli alanlarda 

iklim değişikliğinin etkilerini daha iyi tahmin edilmesi 

ve buna karşı koymak için temel bir iklim direnci 

değerlendirmesinin yapıldığı uygulamalar sonucunda 

adaptasyon stratejileri oluşturulabilmektedir. Bu 

kapsamda Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Tarımsal 

Üreticilerin İklim Değişikliğine Dayanıklılığının 

Değerlendirilmesi” isimli ülkesel projede Ankara’daki 

üreticiler yerinde ziyaret edilerek anketler yapılmakta, 

anket sonuçları değerlendirilerek üreticilerinin iklim 

değişikliğine dayanaklılığını belirleme çalışmaları 

gerçekleştirilmektedir.
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