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İklim değişiklikleri tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemiz tarımında da gelecekteki dönemlerde 
olumsuz etkilere neden olabilecektir. Kum 
fırtınaları, hortumlar, kasırgalar, aylarca damla 
düşmeyen yağmur, aniden bastıran dolu, yaz 
ortasında kış havası, kıraçlaşan tarlalar, kuruyan 
göller, sellerle boğuşan kentler, haftalarca 
söndürülemeyen orman yangınları içinde 
yaşadığımız dünyada şu an olup bitenler. Küre
sel iklim krizinin, daha doğru bir terimle 
küresel iklim yıkımının tam ortasındayız. 
Ülke olarak yaşadığımız coğrafyada bu yıkımın 
etkilerinin çok daha erken ve şiddetli görülmesi 
bekleniyor. TÜSİAD desteğiyle Boğaziçi 
Üniversitesi'nden bilim insanlarının hazırladığı 
"İklim Değişikliği Etkisinde Tarımsal Arzın 
Sürdürülebilirliği" raporu, durumu tüm 
çıplaklığıyla ortaya koyuyor. 

Hükümetler arası İklim Değişikliği 
Paneli'nin (IPCC) son raporunda, sıcaklık 
artışlarının 2050 yılı için 2.5-3 derece 
civarında olacağı, bu yüzyılın sonunda ise 6 
dereceyi bulacağı öngörülüyor. Günümüzde, 1 
derecelik sıcaklık artışının yarattığı gözlenen 
etkiler bu derece büyükken, 6 derecelik artışın 
yaratacağı ekonomik, sosyal ve çevresel riskler, 
iklim değişikliğinin insanlık tarihinin karşı 
karşıya kaldığı en büyük risklerden biri 
olduğunu gösteriyor. 

Gereken önlemler şimdiden alınmazsa, 
ülkemizde bunun en dramatik yansımaların
dan birine tarım ve gıda sektöründe şahit 
olacağız. Çünkü rapora göre, Türkiye'nin tüm 
bölgelerinde iklim değişecek. Bölgesel iklim 
modeli sonuçlarına göre, Akdeniz ikliminin 
hüküm sürdüğü batı ve güney bölgelerde 
yağışlarda belirgin düşüş beklenirken, ılımlı 
bir orta enlem ikliminin görüldüğü Karade
niz' de yağışlar artacak. Sıcaklık ve azalan ya
ğış, özellikle İç Anadolu, İç Ege ve Güneydoğu 
Anadolu'da kuraklığın şiddet, sıklık ve 
süresini artıracak. 

Yakın gelecekte yaşanması muhtemel su 
sorunu tarımsal verimlilik kaybına, tarımsal 
gelirlerin azalmasına neden olacaktır. Tarımsal 
üretimin yapıldığı birçok havzadaki aşırı su 
kullanımı bu havzaların kendini yenileyebilme 
kapasitesini aşmış durumdadır. 

Halit SEZGİN 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Dahası, iklim değişikliği toprak kalitesini de 
etkilemektedir. Kaliteli ve yüksek verimli bir tarım 
sistemini sürdürmek için her şeyden önce bitkileri 
destekleyebilmek için toprak sistemine ihtiyacınız 
vardır. Değişen yağış modelleri aynı zamanda bir 
toprağın oksijen kapasitesini, asitliğini, tuzluluğunu 
ve su tutma kapasitesini dengesizleştirebilir ve yeni 
toprağın oluşumunu engelleyebilir. 

Tarımsal üretimi güvence altına almaya çalışırken 
veri eksikliği de ülkemizde bir sorun olarak ortaya 
çıkıyor. Uydu aracılığıyla uzaktan algılama verileri 
sıcaklık, nem ve bitki örtüsü gibi çevresel bilgiler 
sağlayabiliriz, ancak bu konuda da çok fazla 
çalışmamız yok. 

Bizlerin şimdiden gelecekteki gıda tedarikinin 
nasıl güvence altına alınabileceği, üreticilerimizin 
nasıl desteklenebileceği, tüketicilerimizin nasıl 
korunabileceği hususlarında gerekli önlemleri 
almamız gerekmektedir. 

İklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak, 
sera gazı emisyonlarımızı azaltmak, yenilenebilir bir 
enerji sistemine geçmek ve tarımın sunduğu benzer
siz ve önemli iklim çözümleri dahil olmak üzere çok 
sayıda çözüm geliştirmek için şimdi harekete 
geçmeliyiz. Tarım arazilerimizi de tarım dışı kulla
nımlardan korumalıyız. Yenilenebilir enerji kullanım
larımızı artırmalıyız. Beklemeyi göze alamayız. 
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