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Küresel iklim değişikliğiyle birlikte Dünyanın diğer bölge-

lerinde olduğu gibi ülkemizde de yağışlardaki değişmeler, 

kurak ve yağışlı dönemlerin sıklık ve şiddetlerindeki önemli 

değişiklikler meydana gelmektedir. Türkiye de yaklaşık son 

25 yıllık dönemde hem sıcaklık rejimi belirgin olarak daha 

ılıman ve sıcak koşullara doğru değişmiş, hem de sıcak hava 

dalgalarının sıklığında ve şiddetinde önemli değişimler ger-

çekleşmiştir. Türkiye için gelecek iklim ve iklim değişkenli-

ğine bağlı olarak küresel ve bölgesel iklim model tahminleri, 

Türkiye’ de genel olarak yağmur ve kar yağışlarının azal-

ması, hava sıcaklıklarının buharlaşmanın, sıcak hava dal-

galarının ve kuraklık olaylarının sık tekrarlanması ve uzun 

süreli olması gibi önemli iklimsel değişimlerin beklenildiği 

ve  Akdeniz havzasındaki bir çok ülke ile birlikte gelecekte 

Türkiye’nin de iklim değişikliğinden olumsuz etkileneceği-

ni göstermektedir ( IPCC, 2013). İklim değişikliğinden kay-

naklı  içinde bulunduğumuz dönemde gözlenen  ve gelecekte 

beklenilen tüm  sıcak hava dalgaları, kuraklık ve taşkın gibi 

olayların ülkemizde de tarımı olumsuz yönde etkileyerek ta-

rımsal  üretimde değişikliklere yol açacağı beklenmektedir.

Bu amaçla ülkemizde stratejik öneme sahip tarım ürünle-

rinin hem günümüz iklim koşullarında yetiştirilebileceği 

uygun alanlar ile;  ülkesel iklim projeksiyonları ile gelecekte 

bu alanlarda meydana gelebilecek olası değişiklikleri belir-

leyecek bir proje TAGEM bünyesinde Tarla Bitkileri Mer-

kez Araştırma Enstitüsü- CBS Birimince yürütülmektedir. 

Meyvecilik üretimini etkileyen en önemli nedenlerden biri-

si ilkbahar geç donlarıdır. Bazı bölgelerde yetiştirilemeyen 

meyveler küresel ısınma nedeniyle yetişebilir hale gelecek-

tir. Subtrobik bitkiler ise sıcaklık isteği fazla olan bitkilerdir. 

Bu bitkiler daha önce sıcaklığın yeterli olmadığı bölgelerde 

yetişmezken yine küresel ısınma nedeniyle daha fazla yerde 

yetişebilecektir.

 Bu çalışma ile ülkemiz için önemli olan ve iklim değişik-

liğinden en fazla etkileneceği düşünülen limon, portakal, 

muz, incir, kiraz, kayısı ve ceviz yetiştiriciliği için uygun 

alanlar günümüz iklim şartlarına göre yeniden değerlendi-

rilecektir. Proje ile iklimdeki  Çalışmada ayrıca  Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü tarafından Hükümetler arası İklim Deği-

şikliği Paneli (IPCC) nin  RCP 4.5 ( iyimser)  ve RCP 8.5 (kö-

tümser) senaryoları  kullanılarak  üç farklı iklim modelleri-

ne göre belirlenen ülkesel veriler ile gelecek dönemlerde bu 

yetiştirme alanlarındaki değişimler belirlenecek ve olası yeni 

uygunluk alanları ortaya konulacaktır. Böylece ülkemizde 

iklim değişikliği ve  buna bağlı olarak ürün uygunluk alan-

larının değişimleri sonucu üretimde risk olabilecek ürünler 

gıda güvenliği açısından değerlendirilecek ve  gelecekte üre-

tim planlamaları bu bilgilerin ışığında hazırlanabilecektir.



3

 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN       
 TARIMA ETKİLERİ
  Stratejiler ve Politikalar
  Dr. İnci TEKELİ - TAGEM

Küresel ısınma ve buna bağlı olarak oluşan iklim değişiklik-

leri, etkileri ve sonuçları açısından dünyanın bütün ülkele-

rini yakından ilgilendiren önemli bir sorun niteliğindedir. 

İklim değişkenliklerinin temel nedeni olarak, ekonomik fa-

aliyetler sonucu atmosferdeki sera gazı yoğunlaşmasının, ol-

ması gereken düzeyin üzerine çıkması şeklinde görülmekte 

ve dünya için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Son on yılda 

insan faaliyetlerinden dolayı ortalama küresel hava sıcaklık-

ları artmıştır ve yakın gelecekte de hızlanarak artmaya de-

vam etmesi beklenmektedir.

Türkiye’nin, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek Ak-

deniz havzasında bulunması (IPCC 2007) ve tarım sektörü-

nün ekonomik ve sosyal açıdan ülke içindeki önemi nede-

niyle,  iklim değişikliğinin tarım ve gıda üretimi üzerinde 

etkilerine açık olan ülkelerden birisidir.  IPCC 5. Değerlen-

dirme Raporu’na göre Akdeniz havzasında ve Avrupa’da sı-

caklıkların 21. Yüzyıl boyunca da artmaya devam edeceği 

belirtilmiştir (IPCC, 2013, 2018). Raporda; havzadaki sıcak-

lık artışı, kuraklık, seller ve yağış rejimindeki değişiklik ve 

aşırılıklara bağlı olarak, özellikle yoksul kesimler için gıda 
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temin sisteminin işlemez hale gelmesi ve gıda güvenliğinin 

tehlikeye girmesi riskinin artacağı belirtilmiştir. Tarım do-

ğaya bağlı olarak sürdürülen bir faaliyettir. Bu nedenle ik-

lim değişikliğinin tarıma etkisi diğer sektörlerden daha fazla 

olacağı açıktır. Tarım büyük ölçüde doğal koşullarının etkisi 

altında olduğundan, iklim parametrelerinde meydana ge-

lecek değişimlere karşı oldukça duyarlıdır. Sıcaklık ve CO2 

artışı ile gıda üretiminde bir dereceye kadar artış beklenme-

sine karşın kuraklık riski, taşkın, sel ve ısı dalgalarında artış 

tarımsal üretim için potansiyel tehdit oluşturmaktadır.

Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklıkları 10 yıllık dönemler 

halinde incelendiğinde 1971’den günümüze artma eğilimi 

dikkat çekmektedir. 1971-2019 dönemi yıllık ortalama sı-

caklıkları içerisinde en sıcak 10 yılın (2010, 2018, 2014, 2019, 

2001, 2016, 1999, 2015, 2013, 2017) 8 tanesi 2010 yılı ve son-

rasında gerçekleşmiş ve 2019 Yılı Türkiye ortalama sıcaklığı 

14.7°C olarak ölçülmüştür. Bu değer, 1981-2010 normalinden 

(13.5°C) 1.2°C daha yüksek olarak belirlenmiştir. Bu sonuçla 

2019 yılı, 1971’den bu yana gerçekleşen dördüncü en sıcak yıl 

olmuştur. Türkiye geneli 1981-2010 dönemi yıllık ortalama 

toplam alansal yağış değeri 574,0 mm’dir. 1981-2017 döne-

mi 10 yıllık ortalama yağış değişimleri incelendiğinde 2001-

2010 dönemi normallerin üzerinde, 1981-1990, 1991-2000 ve 

2011-2017 dönemleri normaller civarında olduğu belirlenmiş 

ve 1981-2017 yılları arasındaki en az yağışlı yıl %22,5 azalışın 

görüldüğü 2008 yılı olmuştur. Yakın dönemlerden 2019 yılı 

935 ekstrem olay sayısı ile en fazla ekstrem olay yaşanan yıl 

olmuştur. 2019’da kaydedilen ekstrem olayların çoğu % 36 

ile şiddetli yağış/sel ve %27 ile fırtına olarak gerçekleşmiştir. 

Ülkemizde sektörel bazda iklim değişikliğine uyum ve mü-

cadele faaliyetlerini desteklemek amacıyla Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü (MGM) tarafından GFDL-ESM2M küresel iklim 

modeli verileri ve RegCM4.3.4 bölgesel iklim modeli kulla-

nılarak çeşitli yıllara göre projeksiyonları geliştirilmiştir. En 

yakın dönem olan 2016-2040 yıllarında en iyimser senaryoda 

bile (RCP4.5) ısınmanın genellikle 0,5°C-1,5°C arasında ola-

cağı, yaz mevsiminde Ege ve Akdeniz Bölgelerinde 1,5°C’nin 

üzerinde bir artış olacağı dikkat çekmektedir. Yağışlarda ise 

ilkbaharda Güneydoğu Anadolu, Göller ve Marmara Bölgesi 

dışında kalan tüm yurtta yaklaşık %10 civarında artış, son-

baharda hemen hemen tüm yurtta %20’leri aşan oranlarda 

azalışlar ve kış mevsiminde ülkenin büyük bir kısmında ya-

ğışlarda azalış beklenmektedir. 

İklim değişikliğinin Akdeniz Havzası ve onun bir parçası 

olan Türkiye üzerinde yukarıda belirtildiği üzere mevcut 

durumda ve gelecekte tarımda yaratacağı olumsuz etkileri ile 

mücadele etmek, sürdürülebilir tarımsal üretim için bu etki-

lere karşı uyum ve azaltımı sağlamak amaçlı Bakanlığımız 

bünyesinde eylemler, faaliyetler, AR-GE çalışmaları, strateji-

ler ve politikalar belirlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur. 

Tarımsal Alanda Ülkemizde Yapılan Çalışmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Eylem Planında (2018-

2022);  küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, 

çölleşme, diğer tarımsal afetler ve tarım sigortası ile ilgili 

hizmetleri yürütmek, tabi afetlerden zarar gören çiftçilere 

özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yap-

mak şeklinde görev tanımlaması yer almıştır. Strateji Planın-

da ayrıca AR-GE başlığı altında iklim değişikliğinin tarım 

sistemleri üzerine olası etkilerini ölçmek ve tedbir almaya 

yönelik öneriler geliştirme konuları tanımlanmıştır. 

Bakanlığımızca; iklim değişikliği konularıyla doğrudan ve 

dolaylı ilişikli olarak yapılan başlıca yasal düzenlemeler ve 

uygulamaya alınan önemli destekleme politikaları aşağıda 

verilmiştir.
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B. Destekleme ve Yönlendirme Politikaları

• Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları,

• Analize dayalı gübre kullanımı ve kontrolü,

• Su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerinin 

desteklenmesi, 

• Toprak İşlemesiz ve az  işlemeli tarım ile alan bazlı des-

teklenmesi,

• Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Korunması Programı 

destekleme kapsamına alınmıştır.

• Türkiye Tarım Havzalarının Üretim ve Destekleme Mo-

deli uygulamaya konulmuştur.

• Arazi toplulaştırma ile optimum işletme büyüklüğü ve 

tarla içi geliştirme hizmetleri, 

• Çiftçi özlük bilgileri olmak üzere tüm destekleme kayıt ve 

verileri ile Tarım Bilgi Sistemi oluşturuldu. Sistem tarım-

sal kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve kont-

rolünde gerekli olan tüm envanterleri sağlamaktadır.

Ülkemizde 2007 yılında yaşanılan kuraklık olayından sonra 

TOB tarafından İklim değişiminin en önemli göstergelerin-

den olan kuraklık konusunda, “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla 

Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya konulmuş-

tur. Eylem planı ilk kez 2008-2012 yıllarında uygulamaya ko-

nulmuş ve 2013-2017 ve 2018-2022 yıllarını kapsamak üzere 

iki kez güncellenmiştir. Tarımsal kuraklık eylem planı, ül-

kemizde olması muhtemel kuraklığın etkilerini azaltmak 

üzere, alınması gereken tedbirler karşısında bütün kurum, 

kuruluş ve su kullanıcılarının ortak tutum sergileyip, tedbir-

lerin uygulanması noktasında tamamının katılımları ile ta-

rımda kuraklıktan dolayı meydana gelecek olan problemleri 

çözmeyi amaçlamaktadır. 

Tarım Sigortası Kanunu ile üreticilerin kanunda belirtilen 

riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesini 

temin etmek üzere, tarım sigortaları uygulamasına ilişkin 

usul ve esasların belirlenmiştir. Kanun ile Tarım Sigortaları 

Havuzu (TARSİM) oluşturulmuş çiftçinin ödeyeceği sigor-

ta priminin %50’si desteklenmiştir. Son iki yılda sel,  don, 

yangın vs. yanında kuraklık afeti de sigorta kapsamına alın-

mıştır. 

A. Yasal Düzenlemeler  

• Mera Kanunu  ................................................................................................. (28.02.1998, Kanun No. 4342)

• Organik Tarım kanunu  ................................................................................. (03.12.2004, Kanun No. 5262)

• Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu .............................................. (03.07.2005, Kanun No. 5403)

• Tarım Sigortaları Kanunu ............................................................................. (21.06.2005, Kanun No.2582)

• Tarım Kanunu  ................................................................................................ (25.04.2006, Kanun No. 5488)

• Biyogüvenlik Kanunu  ................................................................................... (26.03.2010, Kanun No. 5977)

• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda  ......................................  
Değişiklik Yapılması Hk. Kanun

(30.04.2014, Kanun No. 6537)
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İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planında (2011-2020) Uyum 

Bölümü altında Tarım Sektörü ve Gıda Güvencesi başlığı yer 

almaktadır. Bu başlık altında; iklim değişikliğinin etkilerine 

uyum yaklaşımının tarım sektörü ve gıda güvencesi politi-

kalarına entegre edilmesi, tarımda iklim değişikliği etkileri-

nin belirlenmesi ve iklim değişikliğine uyumun sağlanması 

için Ar-Ge çalışmalarının ve bilimsel çalışmaların geliştiril-

mesi ve yaygınlaştırılması; tarımsal su kullanımının sürdü-

rülebilir bir şekilde planlanması; toprak ve tarımsal biyoçe-

şitliliğin iklim değişikliğinin etkilerine karşı korunması ve 

tarımda uyum seçenekleri konusunda Türkiye’de kurumsal 

kapasite ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi olarak 

bildirilmiştir. Bakanlığımız birimlerince Eylem Planında 

sektöre ait yer alan hedeflere uygun çalışma ve faaliyetler yü-

rütülmektedir. 

C. Ar-Ge Kapasite Geliştirme

Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü (TAGEM) iklim değişikliğinin tarım üzerinde-

ki etkilerini belirlemek ve tarımı olası değişikliklere uyum-

laştırmak için alt yapı geliştirme çalışmalarına başlanmış ve 

TAGEM bünyesinde yer alan 50 adet araştırma enstitülerin-

de ulusal uluslararası alanlarda AR-GE çalışmaları yürütül-

mektedir. Ar-Ge de alt yapı ve kapasiteyi güçlendirmek için 

enstitüler bünyesinde konu bazlı merkezler faaliyete geçiril-

miştir. 

Konya’da Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü bünyesinde 2010 yılında Bitkisel Kuraklık Test 

Merkezi kurulmuştur. Merkez başta ICARDA olmak üzere 

Uluslararası kuruluşlarla yürütülecek çalışmalara açık oldu-

ğundan Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın, bölgenin gıda 

güvenliğine katkı sağlaması beklenmektedir.

Tarımda yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin kullanmak 

adına Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde 

Enerji Tarımı Araştırma Merkezi 2011 yılında çalışmalarına 

başlamıştır. Merkezde gıda güvenliği için tehdit oluşturma-

yan ikincil ürünlerden enerji üretimi ile ilgili araştırmalar 

yürütülmektedir. Ayrıca güneş pili destekli sulama sistemle-

rinin geliştirilmesi ile su kaybı ve enerji tasarrufu konuların-

da önemli adımlar atılmıştır. 

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olası etki-

lerini dikkate alarak tohum üretimine yönelik araştırmalar 

yapmak üzere özellikle tahılların soğuğa dayanıklılığını be-

lirleyecek ve yeni çeşitler geliştirilecek Soğuğa Dayanıklı Test 

Merkezi Erzurum’da 2017 yılında faaliyete geçirilmiştir. Ar- 

Ge kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında; Ankara’da 

Türkiye Tohum Gen Bankası ve Antalya’da Tıbbi ve Aroma-

tik Bitkiler Merkezi kurularak  faaliyete geçmiştir.

D. Araştırma-Geliştirme Çalışmaları 

Bakanlığımız Strateji Plan (2019-2023) ve Ulusal İklim De-

ğişikliği Eylem Planı (2011-2020)  çerçevesinde;  iklim deği-

şikliğinin tarım üzerindeki olası olumlu/olumsuz  etkilerini 

belirlemek, izlemek ve sürdürülebilir tarımsal üretim için 

Şekil 1. Erken Dönem Kuraklık Dayanıklılık Çalışmaları (Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü)
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iklim değişikliğine uyumun belirlenmesine yönelik projeler 

uygulamaya alınmıştır. Tarımsal üretimde iklim değişikliği-

ne uyumun sağlanması ve üretimin sürdürülebilir kılınması 

için farklı iklim değişikliği senaryoları ve iklim-bitki gelişim 

modelleri ile Trakya, Ege, İç Anadolu, Güneydoğu ve Akde-

niz bölgelerinde iklim değişikliğinin buğday, arpa,  ayçiçe-

ği, zeytin, üzüm,  incir ve domates bitkilerinde verim, kali-

te, tarımsal faaliyetlere etkilerinin araştırılması çalışmaları 

yürütülmektedir. Bu çalışmalarımız ile iklim değişikliğinin 

tarıma etkilerine karşı dayanıklılığı artırmada tarım politi-

kalarımıza destek olunacaktır. Türk tarımında katma değeri 

ve iklime hassasiyeti yüksek olan diğer ürünler üzerindeki 

araştırma konuları da programa alınmıştır.  İklim Değişikli-

ğine uyum kapsamında; “İklim Değişikliğinin Bazı Önemli 

Tarım Ürünleri Uygunluk Alanları Üzerine Etkilerinin Be-

lirlenmesi”  Ülkesel Projesi ile ülkesel ölçekte iklim değişik-

liği projeksiyonları ve IPCC iklim senaryoları kullanılarak 

ülkemizde yetiştirilmekte olan bazı önemli tarım ürünleri 

(incir, kiraz, portakal, limon, muz, ceviz ve kayısı) üzerine 

iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi, yeni olası uy-

gunluk alanlarının haritalarının çıkarılması için çalışma-

larımız yürütülmektedir. Araştırma sonuçlarımız ile tarım 

havzalarında bitkisel üretim uygunluk alanları için gelecek-

teki iklim şartları da göz önüne alınarak en uygun üretim 

planlamalarına destek sağlayacaktır. Çiftçi ve üreticilerimi-

zin değişen iklim şartlarındaki değişimlere olan farkındalı-

ğını belirlemek, iklim değişikliğine karşı dayanıklılıklarını 

tanımlamak ve arttırmaya yönelik öncelikleri belirlemek, 

değişen şartlara uyumu sağlamak için öncelikle tarımın yo-

ğun olduğu Trakya ve Ege Bölgelerinde çiftçilerimize rehber 

olabilecek nitelikte bir çalışma programa alınmıştır. Proje 

daha sonra tüm bölgelere yaygınlaştırılarak Ulusal program 

olarak devam edilecektir.  

Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında; Tarım ve 

Gıda Arzı başlığında yer alan hedeflere uygun olarak; ülke-

mizin sera gazı envanterine sağlamak ve aynı zamanda Ta-

rımsal faaliyetlerden (sulama ve gübreleme, toprak işleme ve 

işlemesiz) kaynaklanan ve atmosfere salınan sera gazlarını 

Şekil 2. Türkiye Toprak Organik Karbon Haritası (Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü)
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(Karbon dioksit, metan ve nitroz oksit) ölçme izleme çalış-

maları Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde 

başta buğday, mısır olmak üzere  pamuk ve çeltik   üretimi 

yapılan alanlarda yürütülmektedir. Bu çalışmalar ile hem 

ülkesel sera gazı envanterine veri sağlanacak ve düşük kar-

bonlu üretim ve yeşil tarımsal faaliyetlerden kaynaklı sera 

gazlarının azaltılmasına yönelik politika ve önlemler için te-

mel altlık oluşturulacaktır

Tarımsal üretimden kaynaklanan sera gazı bütçesinin belir-

lenmesinde en önemli kaynak olan “Ülkesel Coğrafi Toprak 

Organik Karbon Bilgi Sistemi” kapsamında topraklarımızın 

ülkesel karbon haritası çıkarılmış ve Bakanlık Tarım Bilgi 

Sisteminde yer almıştır.

İklim değişikliğinde özellikle 2000 li yıllardan sonra baş-

layan sıcaklık artışı ve yağışlarda ki değişime bağlı olarak 

Türkiye’de 2007 ve 2008 yıllarında yaşanan kuraklık hu-

bubat üretiminde önemli ölçüde rekolte kayıplarına neden 

olmuştur. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TA-

GEM) bünyesinde yer alan Araştırma Enstitülerince kurak-

lığa toleranslı çeşit geliştirme çalışmalarına hız verilmiştir. 

Bitki ıslahı/ çeşit geliştirme ve adaptasyonu konusunda ya-

pılan çalışmalar; Biyotik (hastalık ve zararlılar) ve Abiyotik 

(kuraklık, sıcaklık ve tuzluluk gibi olumsuz çevre) stres ko-

şullarına tolerant çeşitlerin geliştirilmesi adaptasyonu çalış-

maları Araştırma Enstitülerimizde devam etmektedir. Buna 

ilave olarak tarımsal üretim riskini azaltmak için kurak böl-

gelerde toprak rutubetinin yerinde muhafazası için yöntem-

ler geliştirilmektedir. Toprak ve su kaynaklarının ekonomik 

ve sürdürülebilir kullanımına yönelik araştırma projeleriyle; 

bitkilerin sulama programlarının belirlenmesi, kurak dö-

nemlerde kısıtlı su koşullarında sulama suyunun optimum 

kullanımı için uygun teknoloji ve sulama programlarının 

oluşturulması, iklim dostu iyi tarım uygulamaları, mikrobi-

yal gübre kullanımlarının yaygınlaştırılması, toprakta nem 

ölçme ve izleme, toprakta karbon tutulumu ve izleme, toprak 

işlemesiz veya azaltılmış toprak işleme, toprakta nem koru-

numu sağlayan kültürel ve teknik önlemlerin araştırılması 

ve su hasadı (yağmur suyu yönetimi) çalışmaları yürütül-

mektedir.                    

Yapılan araştırma çalışmalarıyla üreticilerin uygulamaları-

nın genellikle kendi tecrübelerine dayanmakta olduğu, iklim 

değişikliği ve kuraklık konusundaki tanımlamalarının ken-

di göstergelerine göre değiştiği ortaya konulmuştur. Bununla 

birlikte bu konulara yönelik bazı alışkanlıkların değişmesi 

son derece önemlidir. İklim değişikliğinin etkilerini en aza 

indirebilmek ve tarımdan kaynaklanan sera gazlarını azalt-

mak için dünyada en etkili model olarak kabul edilen koru-

yucu tarım için doğrudan ekim yöntemleri geliştirilmiştir.

Tarımda ileri teknolojinin kullanımı, dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de üzerinde en çok durulan konulardandır. Tek-

noloji tarım sektörünün entegre bir parçası olmaya devam 

etmektedir. Dijital sensörlerle donatılmış tarım aletleri ve 

alanlarıyla çiftçilere, hangi alanlara ne kadar ve ne tür güb-

reler koyulması gerektiğini, hava koşullarını, bitkilerin ih-

tiyacı olan mineralleri ve sulamayı, toprağın durumunu, 

tahmini hasat zamanını detaylı ve gerçek zamanlı bir şekilde 

göstererek üreticilerin işlerinin kolaylaştırılması ve verimin 

geleneksel yöntemlere göre en üst düzeye çıkarılması hedef-

lenmektedir. Birbirleriyle senkronize çalışan makineler sa-

yesinde iş yükü ve maliyet de azalmaktadır. Bu çalışmalar 

iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini ve 

risklerini de giderecek, en aza indirecek, tarım topraklarının 

ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sağ-

layan çalışmalardır. Bakanlık olarak araştırma projeleriy-

le akıllı tarım, hassas tarım gibi endüstri 4.0’ın konularına 

özellikle destek verilmektedir.

Ülkemiz, sahip olduğu iklim, toprak, su ve biyoçeşitlilik 

potansiyeli dikkate alındığında küresel iklim değişikliği ve 

çölleşmenin olumsuz etkilerini asgari düzeye indirecek çö-

zümleri de içerisinde barındırmaktadır. Alınan ve alınacak 

önlemler; su, toprak ve biyoçeşitlilik gibi doğal kaynakların 

korunması, sürdürülebilir ve etkin kullanımına yönelik ol-

mak durumundadır. Bu nedenle tarım ve gıda sektörü gü-

nümüzde ve önümüzdeki dönemde en stratejik sektörlerden 

birisi durumundadır. Bu sektörü sürdürülebilir kılmak ise 

önemli ölçüde, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indi-

recek uygulamalarla doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir 

kullanımına ve yönetimine bağlıdır.
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MOBİL GÜNEŞ PİLİ
SULAMA MAKİNESİ

TAGEM ve TÜBİTAK desteğiyle Şanlıurfa GAP Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve 

Türk Patent Enstitüsünden patenti alınan bu makine Dün-

ya’da ilktir. 

Proje kapsamında üretimi yapılan prototipi Yaklaşık 10 ya-

şında olup hala arazide sorunsuz çalıştırılmaktadır. Tarımsal 

üretimde, kırsal alanlara en ucuz şekilde enerji sağlayan bir 

makinedir. Elektrikli traktör şarj istasyonu olarak kullanı-

labilir. Dünya’da uygulamaya aktarılma potansiyeli yüksek 

olan bir projedir. Birçok detay özelliği sayesinde hala benze-

rine rastlanmamaktadır. 

Bunların bazıları;

• Mobil olma, 

• Güneşi iki eksende otomatik takip ederek gün boyu 

güneş ışığını dik ve dike yakın alması,

• Panellerin olduğu platform tek düzlemde olduğu için 

panellerin üzerinde tüm gün gölge oluşmaması, 

• Yeni Teknoloji Paneller İle yaklaşık 15 kWp Gücünde 

kurulabilir,

• Derinliğe göre değişkenlik göstererek saate 2-200 ton ara-

sında debide su çıkarabilir.

• Maksimum 340 Metre derinliğe kadar çalışabilir.

• Bitki su ihtiyacına göre max. 50-500 da arasında tarlayı 

sulayabilme imkânına sahiptir. 

• Güneşi takibi esnasında hidrolik güç kullanılması,

• Yazın aküsüz direk güneş enerjisiyle 14 saate kadar kesin-

tisiz enerji üretebilmektedir.

• Yan destek kolları, alt destek ayakları ile PV platform rüz-

gâr yüküne karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ol-

ması, 

• Bünyesinde hem doğru akım (DC) hem de alternatif akım 

(AC) mevcut olması, 

• Panel temizleme ünitesi olması, 

• Sulama dışında diğer tarımsal işlem-

lerde jeneratör olarak kullanılabilme-

si gibi özellikleri ile de ilk duru-

mundadır. 
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Bu makine standart sistemlere göre yukarda sayılan özellik-

lerinden dolayı güneş pillerini %40’a varan daha etkin kul-

lanımı söz konusudur. Güneşin doğuşundan batışına kadar 

olan sürede sulama imkânı olabilmektedir. Ayrıca makine 

bünyesine gece sulaması için akü ilavesi mümkün olabil-

mektedir. Bu özelliğiyle elektrikli traktör şarj istasyonu ola-

rak kullanılabilir.

Patenti alınan “Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi”, Yurt içi 

ve dışından talepleri mevcut olup uygulamaya aktarılması 

için girişimcileri beklemektedir.

Mobil Güneş pili makinesi değişik büyüklükte imal edi-

lebilir. Büyüklüğe göre değişkenlik göstermekle beraber 

50.000,00-200.000,00 TL’lik kurulum maliyeti mevcuttur. 

Ürün bazında şebeke kaynaklı elektrik şebekesine göre ken-

dini ilk yılda amorti edebilmektedir.

Aynı kurulu güçteki mobil sistemin maliyeti, sabit sisteme 

göre fazla olsa da seyyar özelliği sayesinde en az 5 adet sis-

temin yapacağı işi yalnız başına yapabilmektedir. Kullanım 

ömrü ve Güvenlik açısından sezon dışında ambara taşınabil-

mektedir.  Bu durum onu daha avantajlı hale getirebilmek-

tedir. 

Özellikle makineyi tek veya ortak olarak kullanabilecek bir-

kaç ortaklı kooperatif vb. kuruluşlar için çok iyi bir seçenek 

olarak ortaya çıkmaktadır.

• Makine, var olan güneş pilleri sistemlerinden en 

büyük farkı taşınabilir olması, güneşi 2 düzlemde 

otomatik takip etmesi ve takip ünitesinin gücü 

hidrolik güçle sağlamasıdır.  Bu özelliklerinden 

dolayı diğer güneş pillerine göre %40’a varan daha 

etkin kullanımı söz konusudur.

• Makine maliyeti sabit sisteme göre fazla olsa da 

seyyar özelliği sayesinde en az 5 adet sistemin 

yapacağı işi yalnız başına yapabilmektedir. Bu 

durum onu daha avantajlı hale getirebilmektedir.
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YEŞİLDEN ÇÖLE, ÇÖLDEN YEŞİLE DÖNÜŞEN
AKSELENDİ OVASININ 68 YILLIK ÖYKÜSÜ

ÇEVRESEL ETKİLER VE RÜZGAR EROZYONU İLE KAYBEDİLEN ALANLAR 
VERİMLİ TARIM ALANLARINA DÖNÜŞÜYOR

TAGEM’ in koordinasyonunda Uluslararası Tarımsal Araş-

tırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTAEM) tarafından 

yürütülen “Rüzgâr Erozyonu Etkisindeki Manisa Akselendi 

Ovası’nda Arazi Bozulumunun Değişimi, Etkileri Ve Çevre-

sel Değerlendirilmesi” projesi başarı ile sonuçlandı. Manisa 

Akselendi Ovasının tarıma dönüşümü ile rüzgâr erozyonu 

etkisiyle maruz kaldığı kumul hareketlerinin iç içe geçmiş 

öyküsü; 1948’den günümüze değin irdelenerek kumul alan-

larındaki zamansal değişim ve bunların çevresel etkileri, 

rüzgar erozyonu nedeniyle kaybedilen alanlar ile süreç için-

de tarımsal açıdan elde edilen kazanımlar ayrıntılı bir şekil-

de belirlendi ve ovanın arazi değişim ve bozulum haritaları 

üretildi. 

Çalışma ile uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi yar-

dımıyla 68 yıl ve 31 yıllık süreçler için arazi bozulumunun 

ayrı ayrı değerlendirilmeleri yapıldı. Kartoğrafik materyal ve 

uydu görüntüleri ile üretilen bilgiler, GPS ile araziden elde 

edilecek noktasal verilerle kontrol edildi.  Arazi örtüsü, kul-

lanım değişiklikleri görülen arazilerde durum tespiti, sulak 

alan artıklar, yapay yüzeyler, kum ocakları, kumluk alan, 

diğer kullanımlara dair GPS ile veri toplama ve CBS ortamı-

na aktarımı yapılarak 293 adet konuma dair arazi kullanım 

verisi analiz edildi. 

Bu çalışma; aynı zamanda BM Sürdürülebilir Kalkınma He-

defleri (H.15.3) ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 

Sözleşmesinin (UNCCD) ülkemizde gerçekleştirilen 12. Ta-

raflar Konferansında alınan kararlarından “ Arazi Tahriba-

tının Dengelenmesi (LDN) çalışmalarına”  yön verebilecek 

ve bu kapsamda ülkemizde 68 yıllık arazi kullanım/örtüsü 

değişimini değerlendiren ilk örnek alan çalışması oldu. 

Proje çıktıları olan arazi değişim ve bozulum haritaları, ku-

mul alanlarındaki zamansal değişim ve bunların çevresel 

etkileri ve rüzgar erozyonu nedeniyle kaybedilen alanlar ile 

süreç içinde tarımsal açıdan elde edilen kazanımlar ayrıntılı 

bir şekilde belirlendi. Ovada kumullarla kaplı araziler üze-

rinde, damlama sulamalı (zeytin, bağ, sebze, meyve ve tarla 

bitkileri vb.) yoğun tarım faaliyetlerine çok sık rastlanılma-

sı ise alandaki pozitif yöndeki önemli değişimleri gösterdi. 

Böylelikle bu alandaki iyi tarım uygulamaları, su temin edi-

lebilen benzer kumul alanlara önerilebilecek. Tüm bu sonuç-

larıyla çalışmanın bölgeye ve ülke tarımına olan katkıları 

büyük önem taşıyor.
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YENİ ÜZÜMSÜ MEYVE

aronya
Anavatanı Kuzey Amerika olan antioksidan ve antosiyanin 

içeriği nedeniyle sağlık meyvesi olarak anılan aronya (Aro-

nia melanocarpa) üzümsü bir meyve olup, ülkemize ilk defa 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ta-

rafından getirilmiştir. Odunsu çok yıllık çalı formunda ve 

oldukça uzun ömürlü bir bitkidir. Geniş bir iklim kuşağı ve 

toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriği ile insan 

sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile ‘süper meyve’ 

olarak ta adlandırılmaktadır. 

Aronya meyveleri biyokimyasal özellikleri nedeniyle sağlık 

üzerine olumlu etkilere sahiptir. Soğuk algınlığı, mide hasta-

lıkları, bağırsak, karaciğer ve safra kesesi dâhil olmak üzere 

çeşitli hastalık ve radyasyon zehirlenmesi tedavisinde kulla-

nılmaktadır. İyi kolesterol seviyesini artırmakta, kalp hasta-

lığı ve diğer kardiyovasküler problemler ile kanseri önleme 

potansiyeline sahip olduğu bildirilmektedir. Kan basıncını 

kontrol etmede yardımcı olmakta, sağlıklı kan şekeri düze-

yini korumakta, bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk 

algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmayı güç-

lendirmektedir. Beyin ve sinir sistemini beslemesinin yanı 

sıra yaşlanma ile mücadeleye yardımcı yüksek antioksidan 

kapasitesine sahip bulunmaktadır.

Taze ve kuru meyve olarak tüketiminin yanında gıda sana-

yinde pasta, reçel, meyve suyu, çay dondurma vd. yapımında 

kullanılabilir. Ayrıca gıda takviyesi ve doğal gıda boyası ola-

rak da değerlendirilmektedir.
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Aronya yetiştiriciliği ile ilgili ilk çalışmalar 2012 yılında 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde 

fidan üretimi ile başlamış olup, bu amaçla bir plantasyon 

kurulmuştur. 2017 yılında Yalova, Tokat, Edirne ve Malatya 

illerinde agromorfolojik ve biyokimyasal farklılıkları içeren 

bir araştırma projesi TAGEM tarafından desteklenerek uy-

gulamaya geçirilmiştir. 2017 yılında ilk aronya hasat şenliği 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde 

düzenlenmiş, meyvenin tanıtım ve yayım faaliyetlerine baş-

lanmıştır. Bu bağlamda pek çok ilde yayım projeleri hazır-

lanmıştır.

2017 yılında ‘Viking’, 2018 yılında ‘Nero’ isimli aronya çe-

şitleri Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

adına tescil ettirilmiştir. 

Viking: Bitkisi çalı formunda dik gelişir, 2.0-2.5 m boylana-

bilir. Geç (Nisan ayının son haftası) çiçeklenir. Kendine ve-

rimlidir, tozlayıcıya ihtiyaç duymaz. Dikimden sonraki ilk 

yıl ürün vermeye başlar. Çok verimli bir çeşittir. Salkımdaki 

meyve sayısı 8-40 arasında değişmekle birlikte ortalama 25 

meyvelidir. Meyve kutuplardan basık, mor siyah renklidir. 

Taze tüketime uygun bir çeşittir. Kurutmaya da elverişlidir. 

Hastalık ve zararlılara oldukça dayanıklıdır. Hasat zamanı 

Eylül ayının ikinci haftasıdır. Tam verim çağında bitki başı-

na 5-17 kg ürün alınabilmektedir.

Nero: Bitkisi çalı formunda gelişir, 1.5-2.0 m boylanabilir. 

Geç (Nisan ayının son haftası) çiçeklenir. Kendine verim-

lidir, tozlayıcıya ihtiyaç duymaz. Dikimden sonraki ilk yıl 

ürün vermeye başlar. Salkımdaki meyve sayısı 12-30 ara-

sında değişmekle birlikte ortalama 18-20 meyvelidir. Meyve 

yuvarlak şekilli, siyah renklidir. Hastalık ve zararlılara da-

yanıklıdır. Hasat zamanı Eylül ayının ikinci haftasıdır. Tam 

verim çağında bitki başına verim 5-12 kg’dır.

VİKİNG NERO
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TRAKYA BÖLGESİNDE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNİN BUĞDAY VE
AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNE
ETKİLERİNİ BELİRLEDİK

Küresel çapta sınırlı olan tarım arazileri ve artan besin ih-

tiyacı dikkate alındığında, mevcut arazilerin verimli kulla-

nılmasını zorunlu hale getirmektedir. İklim değişikliğinin 

tarıma olan etkilerinin tespit edilmesi ve olası senaryolara 

hazırlıklı olunmasını gerektirmektedir.

Ülkemizin de içerisinde bulunduğu kurak ve yarı kurak ik-

lim kuşağında yer alan bölgelerde iklim canlıların yaşamı-

nı sürdürmesi için gereken en önemli etkendir. Bu nedenle 

bitki gelişimi, verimi ve kalitesi ile meteorolojik değişkenler 

arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. İklim değişiminin 

tarıma olan etkisini analiz etmek ve olası etkilere karşı önce-

den tedbir alınabilmesi için bitki-iklim benzetim modelleri 

geliştirilmiştir.

Türkiye sahip olduğu farklı iklim bölgeleri sayesinde ürün 

çeşitliliğinin çok olduğu bir ülkedir. Özellikle verimli tarım 

arazilerine sahip Trakya Bölgesi’nde, buğday ve ayçiçeği üre-

timi önemli yer tutmaktadır ve konvansiyonel şekilde üretim 

yapılmaktadır. Trakya topraklarının % 64’ü tarım arazisidir 

ve bu alanlarda yaygın olarak kuru tarım yapılmaktadır. 

Tüm tarım arazilerinin yaklaşık % 62’sine denk gelen bu 

arazilerde çoğunlukla buğday ve ayçiçeği yetiştirilmektedir. 

TAGEM’ e bağlı Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Tarımsal 

Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen 

“Aquacrop Modeliyle Ayçiçeği Ve Buğday Bitkilerinin İk-

lim Değişimine Olan Hassasiyetinin Analizi“ başlıklı proje 

ile ayçiçeği ve buğday bitkilerinin meteorolojik faktörlerde-

ki olası değişikliklere olan hassasiyetleri model yardımıyla 

analiz edilmiştir. Ayrıca olası iklim değişikliği senaryoları 

ile ayçiçeği ve buğday da biokütle ve verimde meydana gele-

bilecek değişimler belirlenmiştir. Model sonuçlarına göre sı-

caklık, yağış ve radyasyondaki değişimler bitkinin fenolojik 

dönemlerine etki eden en önemli iklimsel değişkenler olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca; Trakya bölgesinde Kırklareli ve Edir-

ne’ de olmak üzere her iki lokasyonda sıcaklık artışları ve 

yağışlarda azalmaların birleşik etkisinin uygulandığı iklim 

değişikliği senaryolar ile yapılan çalışmalar ayçiçeği ve kışlık 

buğday bitkilerinin biyokütle ve veriminde ciddi oranlarda 

kayıplara neden olacağı görülmüştür.

14
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TRAKYA BÖLGESİNDE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNİN BUĞDAY VE
AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNE
ETKİLERİNİ BELİRLEDİK

Araştırmanın yürütüldüğü her iki lokasyonda özellikle sı-

caklık artışları ve yağışlarda azalmaların birlikte yapıldığı 

senaryolarda ayçiçeği ve kışlık buğday bitkilerinde dane ve 

biyokütle verimlerinde ciddi oranlarda kayıplara sebebiyet 

verdiği görülmüştür. Sadece sıcaklık artışlarının ayçiçeği 

dane ve biyokütle verimlerinde düşüş eğiliminde iken buğ-

day bitkisinde artışlara sebep olmuştur. Sıcaklıklarda -1 0C 

azalmanın ayçiçeği dane ve biyokütle verimine olumlu etkisi 

olurken buğday bitkisi dane ve biyokütle veriminde tersi ol-

muştur.

Araştırma sonuçlarından da görüldüğü üzere Trakya bölgesi 

olası iklim değişikliğinden etkilenecek yerler arasında yer al-

maktadır. Bu bağlamda; bölgede yetiştirilen ürünlerin iklim 

değişikliğine olan hassasiyetinin belirlenmesi iklim deği-

şikliğine uyum ve etkisinin azaltılması için gelecek tarımsal 

üretim planlamalarında iklim-bitki modelleri ile yürütülen 

AR-GE çalışmaları; tarımsal planlama ve politikalarının 

oluşturulmasında karar vericilere yol gösterici olması açısın-

dan önemlidir.
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Tarım;  hem de karbon yutak alanı olarak sera gazı emisyon-

larının ( karbondioksit, metan, nitröz oksit) azaltımını sağ-

layan hem de sera gazı emisyonlarına neden olan en önemli 

sektörlerden biridir. Türkiye’de tarımsal faaliyetlerden kay-

naklı sera gazı emisyonları sırasıyla, enterik fermantasyon, 

tarım toprakları ve gübre yönetiminden kaynaklanmak-

tadır. Artan nüfusa paralel olarak  yükselen  gıda ihtiyacı 

azotlu gübrelerin kullanımını da beraberinde artırmaktadır. 

Dolayısıyla azotun tarımdaki etkin kullanımının yönetimi;  

atmosfere salınan sera gazı emisyonunun minimize edilme-

si, toprağın ve su kaynaklarının korunumu ve sürdürüle-

bilirliği için oldukça önemlidir. Ülkemizde 2018 yılı TUİK 

verilerine göre tarımsal faaliyetlerden kaynaklı atmosfere 

salınan sera gazı salımlarının (% 12,5) envanter bütçesin-

de;  gübreden kaynaklı nitrozoksit (N2O) gazı bu envanterin 

yaklaşık %75’ini oluşturan önemli bir bileşenidir.  Bu gazın 

emisyonu toprak yapısı, toprağa uygulanan kimyasal gübre 

miktarı, toprak nemi, sıcaklık ve diğer toprak parametre-

leri ile doğrudan ilişkilidir. 

Ülkemiz her yıl UNFCC’ye (Birleşmiş Milletler İk-

lim Değişikliği Sözleşmesi Sekreteryasına) Ulusal 

Sera Gazı emisyonları envanterini bildirmektedir. 

Ülke raporunda her sektör de olduğu gibi tarım sek-

töründe de yürütülen faaliyetlerden kaynaklı atmosfere sa-

lınan sera gazı miktarının hesaplamaları yer almaktadır.  

Raporda sera gazı bütçesi yanında atmosfere salınan sera 

gazlarının azaltımı için ülkesel olarak yürütülmekte olan 

veya gelecekte planlanan faaliyetler, strateji ve politikalar 

da yer almaktadır. 

Tarımda gübre yönetiminden kaynaklı nitröz oksit sera 

gazı değerini ölçmek ve azaltım stratejilerini belirlemek için 

TAGEM koordinasyonunda Toprak Gübre ve Su Kaynakla-

rı Merkez Araştırma Enstitüsü de “Nitrozoksit (N2O) Sera 

Gazı Emisyonlarına Bölünmüş Azotlu Gübre Uygulamaları-

nın Etkisi” projesi yürütülmektedir. Bu projede amaç; tarım-

sal faaliyetlerde önemli bir girdi olan ve ekim ile geleneksel;  

bahar döneminde ise azot üst gübrelemenin ikiye bölünerek 

toprağa verildiği gübre uygulamasıyla Orta Anadolu koşul-

larında ülkemizde yaygın yetiştiriciliği olan buğday üretimi 

sırasında gerçekleşen N2O emisyon değerlerinin ölçülmesi-

dir.  Projede 2018 yılında başlayan ölçümler; ekimin yapıldı-

ğı gün ve ekimi takip eden ay 

içerisinde bir gün arayla 

(iki günde bir), 

bahar döne-

TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLI 
ATMOSFERE SALINAN SERA GAZLARININ 
ÖLÇÜM, İZLEME VE AZALTIMINA YÖNELİK 
ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK
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minde uygulanacak gübrelemelerin ise bir gün öncesinde, 

aynı gün ve gübrelemenin yapıldığı günü takip eden on beş 

gün içerisinde her gün belirlenen saat aralığında ve mete-

orolojik faaliyetlere göre öngörülen (ani ve yüksek yağışlar) 

zaman aralıklarında gerçekleştirilmiş; paralelinde toprak 

nemi ve sıcaklık ölçümleri de yapılmıştır. Böylece, bölün-

müş azotlu gübre uygulaması, nem, sıcaklık, verim değerleri 

ve N2O emisyon değerleri arasındaki ilişki belirlenerek, top-

rak N2O emisyon değerlerinin maksimum olduğu dönem-

ler tespit edilmiştir. Bu verilere göre N2O salımının en aza 

indirilmesi için uygulanabilecek faaliyetler belirlenecektir. 

Atmosfere olan N2O salımını azaltmak ulusal gıda güvenliği 

ve ekonomi için gerekli ürün veriminin sürekliliği açısından 

da önemli bir role sahiptir.

Ölçüm analiz ve hesaplamalarının devam ettiği proje so-

nuçları 2021 yılında TAGEM raporu olarak yayınlanacaktır. 

Tarımsal kaynaklı N2O emisyonları,  kılavuzunda yer alan 

kabul emisyon faktör değeri ile ülkede kullanılan sentetik 

gübre miktarının çarpılması sonucunda elde edilmektedir. 

Ancak bilinmektedir ki bu emisyon değerleri bölgenin top-

rak yapısı ve iklim özelliklere bağlı olarak değişkenlik gös-

termektedir. Bu nedenle ülkesel sera gazı envanterlerinin, 

bölge özelliklerine bağlı yerinde ölçülen emisyon değerleri 

(EF) doğrultusunda belirlenmesi ve UNFCC sekretaryasına 

ülke verileri ile sunulması önem arz etmektedir. Bu proje ile 

Türkiye şartlarına özel azotlu gübre kullanımından kaynak-

lı Ulusal EF değeri ilk defa belirlenmiş olacaktır. Bu çalışma 

sonunda elde edilecek veriler, Türkiye’nin 2011-2023 İklim 

Değişikliği Ulusal Eylem Planında yer alan tarım sektörün-

den kaynaklanan sera gazı emisyonlarının daha gerçekçi 

olarak belirlenmesine ve emisyon azaltma süreçlerini gerçek 

veriler kullanarak yapılandırma imkanı da sağlamış olacak-

tır.
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KURAKLIK
TEST MERKEZİ
BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Dünya nüfusunun hızla artması, buna bağlı olarak artan 

kentleşme, fosil yakıtların tüketilmesi, insanoğlunun doğa-

yı hoyratça tüketmesi sonucunda ortaya çıkan küresel iklim 

değişikliği dünyamızı olduğu gibi ülkemizi de tehdit etmek-

tedir ve bu anlamda küresel iklim değişikliğinden en fazla 

etkilenen alan Tarımsal Üretim olmaktadır. 

İklim değişikliğinin en büyük faktörlerden bir tanesi olan 

kuraklık ise meteorolojik bir olgu olup genel anlamda top-

rağın su içeriği kaynaklı bitki gelişiminde gözle görülür 

azalmaya neden olacak kadar uzun süren yağışsız dönemdir. 

Kuraklık, meteorolojik kuraklık olarak başlar tarımsal ve 

hidrolojik olarak devam eder ve sonuç olarak sosyo-ekono-

mik olarak vuku bulan bir olgudur.  

Dünyada etkisi artarak büyüyen ve her geçen gün tarımsal 

üretimi daha zorlaştıran küresel iklim değişikliğine uyum 

ve kuraklık ile mücadele kapsamında Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlerden olan ve 

TAGEM-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür-

lüğümüz bünyesinde kurulan mükemmeliyet merkezlerin-

den bir tanesi olan KURAKLIK TEST MERKEZİ, 4 Aralık 

2010 tarihinde Konya’da Bahri Dağdaş Uluslararası Tarım-

sal Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyete başlamıştır.

Kuraklık Test Merkezinin kuruluş amacı özellikle orta Ana-

dolu ve geçit bölgelerinde yan, yaklaşık 5 milyon hektar 

kuraklık yaşandığı bilinen alanda öncelikle buğday olmak 

üzere çiftçilerimizin kuraklıktan etkilenerek ürün kaybı 

yaşamalarının önüne geçilmesi veya azaltılması amacıyla 

kuraklığa dayanıklı-tolerant yeni çeşitler geliştirilmesi ama-

cıyla ıslah programlarından gelen materyalin merkezde test 

edilmesi ve yapılan ıslah çalışmalarına katkı sağlanmasıdır. 
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Merkezde yapılması gereken çalışmaların yürütülebilmesi 

için kuraklık fizyolojisi ve bunun mekanizmasının anlaşıl-

ması amacıyla öncelikle yapay kurak alan oluşturulmasına 

yardımcı olan 1 adet Yağmur Korunağı (2019 yılında mer-

keze 3 adet daha Yağmur Korunağı kazandırılmıştır), 3 adet 

cam sera, 1 adet iklim odası, laboratuvarlar, fizyolojik ana-

lizlerin yapılabilmesi amacıyla gerekli tüm alet ve makinalar 

(NDVI değerlerini ölçen NTech Green Skeer (Yeşil Tarayıcı), 

Bayrak Yaprak Klorofil İçeriğini ölçen SPAD, Bitki Örtüsü 

Kanopi Sıcaklığını ölçen 2 adet İnfrared Termometre, Stoma 

İletkenliğini ölçen Leaf Porometre, Fotosentetik Verimi öl-

çen Klorofil Flouresans, Sun Scan, Fotosentez Analiz Cihazı) 

merkeze kazandırılmıştır.

Merkezde yapılan ilk çalışma TAGEM bünyesinde “Kışlık 

Ekmeklik Buğday Melez Bahçesinin Kuraklığa, Hastalıkla-

ra Tolerans ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi” adlı proje 

olup, proje kapsamında öncelikle geniş çaplı optimizasyon 

çalışmaları yürütüldükten sonra çok yönlü çalışmalar yü-

rütülmüştür. Bu kapsamda Enstitümüz ve diğer enstitülerin 

elindeki hatların ve yerel çeşitlerin kuraklığa karşı reak-

siyonları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ilgili Enstitü 

ve birimlerle paylaşılmış ve kuraklığa dayanıklılık ıslahın-

da dayanıklılık yönüyle karakterize edilmiş materyal ıslah 

programlarına entegre edilmiştir. Bu çalışmalar sonrasında 

merkezde birçok proje yürütülmüş ve ulusal-uluslararası 

programlardan gelen onbinlerce materyal test edilmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda merkezden ıslah programla-

rına verilen katkı ile kısa zamanda yeni, yüksek verimli ve 

kaliteli çeşitler tescil ettirilmiş ve üretime kazandırılmıştır. 

Merkezde ve Enstitüde iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili 

şimdiye kadar yapılmış çalışmalar Tablo 1’de sunulmuştur.
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1 Ekmeklik Buğdayda Tuza Tolerans Düzeyinin Belirlenmesi TUBİTAK-1002 2015-2016

2 Kuru Fasulyede Yüksek Sıcaklığa ve Kuraklık Stresine Toleranslı 
Materyallerin Belirlenerek Islah Programlarında Değerlendirilmesi 

TUBİTAK-1003 2013-2016

3 Ayçiçeğinde (Helianthus Annuus L.) Kuraklığa Dayanıklı Genetik 
Materyalin Belirlenmesi Ve Islah Programlarında Kullanılması 

TÜBİTAK- 1001 2014-2016

4 Uluslararası bir veritabanının oluşturulması ve yaygınlaştırılması 
yoluyla Türkiye, İran ve Fas’da sürdürülebilir gıda güvenliği 
için iklim değişikliği sorunlarının ele alındığı buğday genetik 
kaynakların kullanımını teşvik etmek ve genetik kazançlar artırmak

FAO-TREATY 2016-2018

5 Yetiştirilmekte olan yerel buğday çeşitlerinde mevcut genetik 
çeşitliliği koruyup Buğday üretimini arttırmak ve iklim 
değişikliğine uyumluluğu ile gıda güvenliğini arttırmak

FAO-TREATY 2016-2020

6 Sürdürülebilir Makarnalık Buğday Projesi BARILLA A.Ş. 2015-2017

7 “Türkiye’de Yetiştirilen Yerel Buğday Populasyonlarının Genetik 
Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve İlişkili Haritalama (Association 
Mapping) Metodu ile Buğdayda Tarımsal ve Morfolojik 
Özelliklerle İlişkili Gen Bölgelerinin Tanımlanması” 

TAGEM-ARGE 2012-2015

8 KOP Bölgesi’nde Kuraklık Algısı ve Sosyo Ekonomik Etkisi KALKINMA 
BAKANLIĞI

2015-2017

9 Bazı Ürünlerin İklim Değişkenleri ile Hasar Tespitlerinin 
İlişkilendirilmesi ve Risk Haritalarının Oluşturulması

TAGEM 2018-2022

10 Çatı Proje Başlığı: Bazı Stratejik Ürünlerde Verim, Rekolte 
Tahmini ve Ürün İzleme Entegre Projesi

TAGEM-ENTEGRE 
PROJE

2016-2020

11 Konya İlinde Uzaktan Algılama İle Buğday ve Mısır 
Verimlerinin Belirlenmesi

12 Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Kuraklık Parametreleri 
Yönünden Özelliklerinin Belirlenmesi 

TAGEM 2018-2023

13 Ülkesel Tritikale Islah Araştırmaları TAGEM 2018-2023

14 Kışlık Ekmeklik Buğday Melez Bahçesinin Kuraklığa, 
Hastalıklara Tolerans ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

TAGEM 2012-2016

15 Bazı Mısır Çeşit ve Hatlarının Kuraklığa Toleranslarının 
Belirlenmesi

ÖZEL SEKTÖR 2014-2015

16 Ülkesel Mısır Hatlarının Kuraklığa Toleranslarının Belirlenmesi TAGEM 2012-2015

17 Mısırda Kuraklık Stresine Dayanıklı Çeşit Islahı TAGEM 2017-2021
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18 Konya İlinin Çumra ve Karapınar İlçelerinde Buğday Alanlarındaki 
Yaprak Biti (Hemiptera: Aphididae) Türleri ile Parazitoid ve 
Predatörlerinin Belirlenmesi ve Popülasyon Gelişimleri

TAGEM 2015-2018

19 ACC-Deaminaz Enzimini Üreten Rizosfer Bakterilerini 
Kullanarak Buğdayda Kuraklık Toleransının Artırılması 

TAGEM 2018-2022

20 Çavdar Islah Araştırmaları TAGEM 2018-2023

21 Orta Anadolu Bölgesi Aspir Islah Projesi  TAGEM 2014-2018

22 Yüksek Sıcaklığa Toleransı Belirlenmiş Domates Hatların 
Güneydoğu Anadolu Koşullarında Kuraklık ve Tuzluluğa 
Toleransının Belirlenmesi

TAGEM 2018-2020

23 Forage options for smallholder livestock in water-scarce 
environments of Afghanistan (Aciar Funded Project) for 
conducting mirror trials.

ICARDA 2014-2018

24 Geleneksel ve Doğrudan Ekim Sistemlerinin Bazı Ekim 
Nöbetlerinde Karşılaştırılması

TAGEM 2015-2020

25 Orta Anadolu’ da Doğrudan Ekim Yönteminin Nohut 
Tarımına Uyarlanması

TAGEM 2016-2019

26 Doğrudan Ekim Sisteminde Orta Anadolu Bölgesinde 
Uygulanabilecek Ekim Nöbetlerinin Belirlenmesi

TAGEM-ARGE 2014-2017

27 Orta Anadolu Şartlarında Koruyucu Toprak İşleme 
Uygulamalarına Bir Örnek: Şeritvari Toprak İşleme 

KALKINMA 
BAKANLIĞI

2015-2018

28 Konya İlinde Buğday Üretiminde Hassas Tarım Uygulamaları TAGEM 2016-2020

29 Doğrudan Ekin Tasarruf Edin (KOP-TEYAP) 2015 - 2017 

30 Selçuklu İlçesinde Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması (KOP-TEYAP) 2015 - 2018

31 Çumra İlçesinde Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması (KOP-TEYAP) 2015 - 2018

32 Ereğli İlçesinde Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması (KOP-TEYAP) 2015-2018

33 Karabük İlinde Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması EYYDB 2017-2019

34 Farklı Lokasyonlarda Dört Kanatlı Tuz Çalısı (Atriplex canescens 
Pursh Nutt.) Bitkisinin Yem Üretimi, Toprak Islahı ve Erozyonla 
Mücadele Yönünden Değerlendirilmesi

TAGEM 2011-2014

Tablo 1. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Kuraklık Test Merkezi bünyesinde 2010’dan günümüze 
kadar iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili yapılmış çalışmalar
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Kuraklık Test Merkezi ve Enstitü ıslah çalışmalarında 

2012’de başlatılan farklı bir strateji ile kuraklıkla mücade-

lede daha etkin başarı sağlanabilmesi amacıyla yeni aday ve 

çeşitlerin kurak yıllarda bile verimli olması yanında, mev-

simin ne kadar yağışlı geçeceğini bilemediğimizden yağışlı 

geçen yıllarda da her birim yağışı verime dönüştürebilmesi 

yani su kullanım etkinliğinin çok yüksek olması öncelen-

miştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ile kuraklığa daya-

nıklılık, su kullanım etkinliğinin yüksek olması ve en önem-

li özelliklerden olan kalitenin de yüksek olması hedeflenmiş 

ve çeşitler buna göre geliştirilmiştir. Bu özellikler yanında 

hastalık ve zararlılara dayanıklılık (Pas hastalıkları, Kök ve 

Kökboğazı çürüklüğü etmenleri) istenilen diğer bir özellik 

olup üreticilerimizin daha yüksek ve sağlıklı ürün alma-

sının teminatı olarak görülmektedir. Bu bağlamda Enstitü 

ve Merkezde 2012 yılından sonra tescil ettirilen Kuraklığa 

Dayanıklı çeşitler Tablo 2’de verilmiştir. Bu çeşitlerin bü-

yük kısmı son 3-4 yılda tescil ettirilmiş olup üreim aşama-

ları tamamlanmış veya tamamlanmak üzeredir. Çeşitlerden 

TANER, mevcut piyasadaki kurak alanlara ekilen çeşitler-

den %15 verimde, %250 ise kalitede artış sağlayacak bir çeşit 

olup, özellikle de yağış rejiminin düzensiz olduğu orta Ana-

dolu ve geçit bölgelerinde yüksek verim ve kalitesi ile büyük 

katkılar sağlayacaktır. Yine TÜRKÖZ makarnalık buğday 

da makarnalık alanda ülkemize katkı sağlayacak çeşitlerin 

başında gelmektedir.

Enstitü ve Kuraklık Test Merkezi kendisine verilen görev 

gereği sadece kuraklık testi yapmamış bu alanda sosyo-eko-

nomik çalışmalar yürüterek geliştirilecek politika ve düzen-

lemelere de katkı sağlamıştır. Bu çalışmalardan en önemlisi 

“KOP Bölgesinde kurakık algısı ve sosyo-ekonomik etkisinin 

belirlenmesi” çalışması olup birçok çalışma yürütülmüştür.  

Diğer taraftan kuraklığın etkisinin azaltılmasında önemli 

faktörlerden birisi olan Koruyucu Toprak İşleme ve Doğru-

dan Ekim gibi sistemlerin Türkiye genelinde tanıtılması ve 

yaygınlaştırılması çalışmaları da yürütülmektedir. Bunun 

yanında TARSİM bünyesinde oluşturulan “İlçe Bazlı Kurak-

lık Verim Sigortasının” oluşturulması ve uygulanmasında da 

1 Eraybey Ekmeklik Buğday

2 Bozkır Ekmeklik Buğday

3 Taner Ekmeklik Buğday

4 Şehzade Ekmeklik Buğday

5 Selçuklu Ekmeklik Buğday

6 Meke Ekmeklik Buğday

7 Bayındır Ekmeklik Buğday

8 Keykubad Arpa

9 Türköz Makarnalık Buğday

10 Özer Tritikale

11 Yeniçeri Yulaf

12 Diriliş Yulaf

Tablo 2. Enstitü ve Merkezde geliştirilen çeşitler



23

ilgili birimlere katkı sağlanmış, Kuraklık Eylem Planı hazır-

lıklarının tüm toplantılarında da katkı vermiştir. 

Bitkisel alanda yapılan çalışmalar yanında Enstitü hayvan-

cılık alanında da iklim değişikliğine adaptasyon ile ilgili 

bilimsel faaliyetler göstermektedir. Bu kapsamda yapılan en 

önemli çalışma orta Anadolu bölgesinde mevcut koşullara 

daha dayanıklı ve hastalıklara dayanıklı olan Anadolu Esme-

ri (Montofon-Swiss Brown) Irkının modern biyoteknolojik 

yollarla hızlıca çoğaltılmasını ve üreticinin değişen koşullar-

dan daha az zarar görerek daha fazla üretim yapabilmesine 

imkân verecek olan “Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi” ile 

katkı sağlayacaktır. Bunun yanında yine orta Anadolu ko-

şullarına uygun olması beklenen Avustralya orjinli Boroola 

Koyunu üzerine de çalışmalar yürütülmesi hedeflenen “Bo-

roola Koyunu Adaptasyon ve Geliştirme Projesi” de devam 

etmektedir. 

Tüm bu bilgiler ışığında Enstitü ve Kuraklık Test Merkezi, 

başta Bakanlığımız ve TAGEM Genel Müdürlüğümüz ol-

mak üzere farklı kaynakların da etkin kullanılmasıyla yapı-

lan çalışmalarla ortaya çıkarılan Proje, Yayın, Tescilli Çeşit, 

özel sektörle geliştirilen makine, Hayvan Irkı gibi ürünlerle 

Türkiye tarımına ve ekonomisine son derece önemli katkılar 

sağlayacak önemli çalışmalara imza atmıştır ve atmaya de-

vam edecektir.

2005 yılında orta Anadolu bölgesinde Konya’da görülen kuraklık ve etkisi
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Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Tarım Kredi 

Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarım 

Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret 

AŞ (TARNET) arasında gerçekleştirilen iş birliği 

kapsamında zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile tarım 

arazileri havadan ilaçlanacaktır.

TAGEM ile TARNET ortak Ar-Ge çalışmasının ilk 

adımı ZİHA’nın performansının belirlenmesi ve 

ilaçlama etkinliğinin araştırılması amacıyla Samsun’un 

Bafra ilçesinde atıldı. Bu adımda hava koşullarına 

ve ilaçlama karakteristiğine bağlı olarak düzgün ilaç 

dağılımı, hedefe ulaşan ilaç miktarının incelenmesi 

ve milli tarım teknolojilerinin geliştirilmesine önemli 

katkı sunulması hedefleniyor.

Proje, TARNET Ar-Ge ekipleri ile Genel 

Müdürlüğümüze bağlı araştırma enstitüleri tarafından 

ortaklaşa yürütülecektir.

ZİHA
ZİRAİ İNSANSIZ HAVA ARACI

Tar ım Alanlar ın ın İ laçlanmas ında Yeni Dönem
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Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS) 

balıkçılık ve su ürünleri alanında ülkemizde alanında en 

önemli uluslararası indeks olan Web of Science (WoS) SCI-

Expanded List’te taranan tek bilimsel dergidir. Açık Erişim 

(Open Access) yayın yapan dergide makale yayınlamak ve 

makalelere erişmek tamamen ücretsizdir. TrJFAS, balıkçılık, 

su ürünleri sağlığı, genetiği, yetiştiriciliği, biyoteknolojisi, 

sucul çevre ile su kalitesinin yanı sıra su ürünlerinin gıda 

olarak tüketilmesi, işlenmesi ve ekonomiye kazandırılması 

dahil olmak üzere geniş bir kapsamda makale kabul 

etmektedir. Japan International Cooperation Agency 

(JICA) işbirliği ile 2001 yılında yayın hayatına başlayan 

dergi Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) 

tarafından yayınlanmaktadır. 2009 yılında kadar yılda 2 

sayı yayınlanan dergi, 2008 yılında SCI-Expanded List’e 

kabul edilmesi ile birlikte dergiye bilim camiası yoğun 

ilgi göstermiş ve kısa bir sürede yılda yüzlerce yayın 

almaya başlamıştır. TrJFAS’a, geçmişten günümüze Yeni 

Zelanda’dan Kanada’ya, Rusya’dan Arjantin’e kadar 92 

farklı ülkeden makale gönderilmiştir. Kalitesinden ödün 

vermeden yayın hayatına devam eden dergi, yıllar içerisinde 

çıkardığı yayın sayısını artırarak 2018 yılından itibaren 

aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır. 2019 yılında dergide 

yayınlanan her 100 makaleden 78’i ise yurtdışı kökenli bilim 

insanlarının makalelerinden oluşmuştur. 

Editör kurulunu çok dinamik bir şekilde yöneten dergi, 

ihtiyaç duyulan noktalarda alanında uzman bilim 

insanlarını dergiye davet etmekte ve konu editörü olarak 

uzmanlıklarından yararlanmaktadır. TrJFAS, Web of 

Science tarafından açıklanan etki faktörünü (impact factor) 

her geçen yıl arttırmakta olup, bu yıl da kuruluşundan 

bu yana en yüksek değer olan 0.869’a ulaşmıştır. Böylece 

dergi Q4 kategorisinden Q3* kategorisine yükselmiştir. 

Dünyanın dört bir yanından bilim adamlarının TrJFAS’a ilgi 

göstermesinin başlıca nedenlerini, alanında uzman editör 

kurulu, hızlı ve etkili bir hakemlik süreci ve yayına kabul 

edilen makalelerin çok kısa bir sürede yayına açılması olarak 

sıralamak mümkündür. 

WoS’ta indekslenen dergiler konu bazında etki değerleri göz önüne 

alınıp büyükten küçüğe sıralanıp, çeyrek dilimlere bölündüğünde 

ilk çeyrekte (ilk %25’lik bölümde) yer alan dergiler Q1 sınıfı, 2. 

Çeyrekte (%25 – %50) yer alan dergiler Q2 sınıfı, 3. Çeyrekte (%50  

-%75) yer alan degiler Q3 sınıfı ve son çeyrekteki (en alt %25) 

dergiler ise Q4 olarak sınıflandırılmaktadır.

Turkish Journal of Fisheries and 
Aquatic Sciences (TrJFAS)

http://www.trjfas.org
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EROZYON VE
ÇÖLLEŞME İLE
MÜCADELEDE

AR-GE
 BAŞARISI

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü olarak toprak ve su kay-

naklarının sürdürülebilir kullanımını sağla-

maya toprak varlığımızın çoraklaşma, erozyon ve 

arazi bozulması ile çölleşmesini önlemeye yönelik 

Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.

26
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TAGEM Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma 

Enstitüsü (Kuruluş 1947) Dünya’da sayılı örnek olarak ba-

şarı hikayesine sahip Konya Karapınar Erozyon Araştırma 

alanında çalışmalarını yürütüyor. Burada yürütülen başarılı 

Ar-Ge ve Uygulama çalışmaları Dünyanın sayılı en önemli 

rüzgâr erozyon önleme çalışmaları arasına girdi ve bu saha-

daki başarılı rüzgar erozyonu çalışmaları Birleşmiş Millet-

ler Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 2019 

yılında yayınladığı “İklim Değişikliği ve Arazi; Çölleşme” 

Özel Çalışma Raporunda örnek çalışma olarak yayınlandı.

TAGEM Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araş-

tırma Enstitüsü Müdürlüğümüz tarafından 1950’li yıllarda 

Karapınar şiddetli rüzgar erozyonu bölgesinde yerel halk ile 

birlikte yapılan başarılı rüzgar erozyonu önleme çalışmaları 

ile Karapınar’ın çölden yeşile dönüşünün yansıtıldığı “The 

Story of Reinvigoration in Karapınar, Central Anatolia, Tur-

key” isimli video ile katılan yarışmada 6 ülke arasında ikin-

cilik ödülü aldı. İşte o videonun linkleri

Video Youtube linki:

https://www.youtube.com/watch?v=-qEpDlQiKz0&featu-

re=youtu.be

Video FAO linki:

http://www.fao.org/about/meetings/soil-erosion-symposi-

um/en/

TAGEM Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 

Enstitüsü tarafından Türkiye Topraklarının Organik Kar-

bon Bilgi Sistemi ve Haritası FAO ile birlikte gerçekleştirildi.

Türkiye topraklarının verimlilik parametrelerinin güncel-

lenmesi ve toprak veri tabanı oluşturulmasına yönelik araş-

tırma çalışmaları da TAGEM Koordinasyonunda Araştırma 

Enstitülerimiz tarafından ülkesel olarak yürütülüyor.

Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Mer-

kezi tarafından yürütülen “Rüzgâr Erozyonu Etkisindeki 

Manisa Akselendi Ovasında Arazi Bozulumunun Değişimi, 

Etkileri ve Çevresel Değerlendirilmesi” araştırma projesi de 

yine Türkiye’de bir ilkin örneği.

Çölleşmenin önlenmesinde aşırı su kullanımının önüne 

geçilmesi, sulama yöntemi ve yönetiminin bilimsel veriler 

ışığında hayata geçirilmesi sürdürülebilirliğin en önemli te-

minatı. İşte bu kapsamda da “Kısıtlı Su Koşullarında Su Ta-

sarrufu Sağlayan Sulama Yöntemlerine Göre Bitki Sulama 

Programlarının Oluşturulması” ülkesel araştırma projesi 

devam ediyor.

TAGEM Araştırma Enstitüleri tarafından DSİ işbirliğiyle 

“Çeltikte Damla Sulama Sistemlerinin Kullanım Olanakla-

rının Araştırılması” ülkesel projesi Türkiye’de çeltik üretimi 

yapılan farklı bölgelerde Trakya Bölgesi-Kırklareli, Ege Me-

nemen Ovası, Akdeniz Bölgesi Tarsus ve Karadeniz Bölgesi 

Bafra Ovasında Ar-Ge Projeleri yürütülüyor.

TAGEM’in bu çalışmalarından elde edilen sonuçlara dayan-

dırılarak “Yüzeyaltı damla sulama destekleme programı” 

Bakanlığımızca yayınlanan 2016–2020 Kırsal Kalkınma 

Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Des-

teklenmesi tebliğ içerisinde yer aldı.

TAGEM Araştırma Enstitüleri tarafından iklim, toprak ve 

topografyanın yanı sıra, mevcut su potansiyeli ve bitkilerin 

su tüketimini de dikkate alarak, Bitki Su Tüketim Rehberi, 

toprakların bozulmasını önlemek, verimliliğini sağlamak 

için Gübreleme Rehberleri hazırlandı.

Ayrıca Konya’da TAGEM Bahri Dağdaş Uluslararası Tarım-

sal Araştırma Enstitüsü bünyesinde Bitkisel Kuraklık Test 

Merkezi de kuruldu.

 Çölleşme nedeni ile tehlike altında olan biyolojik çeşitlilik, 

Bitki Genetik Kaynaklarının korunması ile ilgili yapılan ça-

lışmalar kapsamında, ülkemizde12.000’den fazla bitki türü 

ile 4.000’e yakın endemik (yalnız Türkiye’de bulunan) bitki 

türü TÜRKİYE TOHUM GEN BANKASINDA kayıt ve ko-

ruma altına alındı.
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