KÜRESEL ISINMANIN
TARIM VE SU KAYNAKLARI
ÜZERĐNDEKĐ ETKĐSĐ

KÜRESEL ISINMA
Dünya atmosferi çeşitli gazlardan oluşur.
Güneşten gelen ışınlar (ısı ışınları/kısa dalgalı
ışınlar), atmosferi geçerek yeryüzünü ısıtır.
Atmosferin, ışığı geçirme ve ısıyı tutma özelliği
vardır. Atmosferin ısıyı tutma yeteneği sayesinde
suların sıcaklığı dengede kalır. Böylece nehirlerin
ve okyanusların donması engellenmiş olur. Bu
şekilde oluşan, atmosferin ısıtma ve yalıtma
etkisine sera etkisi denir. Dünya atmosferi cam
seralara benzer bir özellik gösterir.
Son yıllarda atmosferdeki CO2 miktarı hava
kirlenmesine bağlı olarak hızla artmaktadır. Metan,
ozon ve kloroflorokarbon (CFC) gibi sera gazları
çeşitli insan aktiviteleri ile atmosfere katılmaktadır.
Bu gazların tamamının ısı tutma özelliği vardır.

•
•
•
•

CO2 ve ısıyı tutan diğer gazların
miktarındaki artış, atmosferin ısısının
yükselmesine sebep olmaktadır. Bu da
küresel ısınma olarak ifade edilir. Bu
durumun, buzulların erimesi ve okyanusların
yükselmesi gibi ciddi sonuçlar doğuracak
iklim değişmelerine yol açmasından endişe
edilmektedir.
Đnsanların çeşitli faaliyetlerinin küresel
ısınmaya katkısı şöyledir:
Enerji kullanımı %49,
Endüstrileşme %24,
Ormansızlaşma %14,
Tarım %13'tür.

Bir dereceden bile küçük bu artışın aslında pek de önemli bir
artış olmadığı düşünülebilir. Ancak 1500'lü yıllarda başlayıp
1800'lü yıllara değin süren ve Avrupa'da Küçük Buz Çağı olarak
anılan soğuk dönemde, ortalama küresel sıcaklık, bugünkü
değerinin yalnızca 1°C altındaydı. Günümüzden 12 000 yıl kadar
önce sona eren son buzul çağındaysa dünyanın ortalama
sıcaklığı bugünkü düzeyinden yalnızca 5°C daha düşüktü. Bize
sayı olarak pek küçük gelen bu sıcaklık değişimlerinin, iklim
kuşakları, canlıların doğal yaşam alanları ve insanların
toplumsal yaşamları üzerinde gerçekte büyük etkileri olur.

Atmosfer
Dünya atmosferini oluşturan temel gazlar azot (N2) ve
oksijendir (O2). Bu iki gazın yanı sıra argon (Ar), karbon dioksit
(CO2), metan (CH4), su buharı (H2O), eser miktarda başka
gazlar ve havada asılı küçük parçacıklar, ayresoller, bulunur.
Atmosferimiz, birbirinen farklı özellikler gösteren katmanlardan
oluşur. Gazların, her katmandaki oranları değişiktir. Ama ilk yüz
kilometre boyunca azotun (% 78) ve oksijenin (%20,5) oranları
pek değişmez. Yükseklik arttıkça katmanlardaki gazların
yoğunluğu (metreküpteki atom ya da molekül sayışı) da düşer.

Sera Etkisi
Dünya'ya gelen ışınların yaklaşık dörtte biri,
bulutlardan yansıyarak uzaya döner. Geri kalan
enerjinin yaklaşık dörtte birini (% 28) stratosferdeki
ozon tabakasıyla troposferdeki bulutlar ve su buharı
soğurur. Atmosferin soğurduğu ışınların % 90'ı bizim
göremediğimiz kızılötesi ve morötesi ışınlar, % 10'u
da görünür ışındır. Bir başka deyişle atmosfer,
Güneş'ten gelen görünür ışınların onda dokuzunun
yeryüzüne geçişini engellemez. Yeryüzüne ulaşan bu
ışınlar da onu ısıtır. Tropikal kuşaktan yükselen sıcak
hava kutuplara doğru, soğuk kutup havası da yüzeye
inip ekvatora doğru yönelir. Böylece atmosfer
olayları, su çevrimi, karbon çevrimi vb. süreçler
isteyerek dünyada yaşamın sürmesi sağlanır.

Gelen ışınlarla ısınan Dünya, tıpkı dev bir
radyatör gibi davranmaya başlar. Ancak bu
ısıyı Güneş gibi tüm dalgaboylarında
yayamaz; yalnızca kızılötesi ışınlar biçiminde
yayabilir. Ne ki yüzeyden yayılan bu ışınların
yalnızca küçük bir bölümü uzaya gidebilir.
Çünkü atmosferdeki su buharı, karbondioksit
ve metan molekülleri bu ışınları soğurur;
sonra da yüzeye doğru yansıtır. Böylece
Dünya'nın yüzeyi ve troposfer, olması
gerekenden daha sıcak olur. Bu olay, Güneş
ışınlarıyla ısınan ama içindeki ısıyı dışarıya
bırakmayan seraları andırır ve bu nedenle de
doğal sera etkisi olarak bilinir.

Dengeli bir sera etkisinin Dünya'daki yaşam için büyük bir önemi vardır.
Çünkü dünyayı sıcak ve yaşanabilir kılar. Eğer bu etki olmasaydı
yeryüzünde ortalama sıcaklık -18°C dolayında olurdu. Tıpkı Mars'takine
benzer bir durum. Öte yandan şiddetli bir sera etkisi de Dünya'yı çok
sıcak bir gezegen yapabilir; tıpkı Venüs gibi.
20. yüzyıl boyunca sera gazlarının atmosferdeki oranları
sürekli artti ve hala da artıyor. Bunlardaki artış da atmosferin ısı
tutma kapasitesini arttırıyor ve böylece küresel sıcaklığın
yükselmesine yol açıyor. Bu gazlar arasında en çekilişi su
buharı. Dünyadaki sera etkisinin % 75'inin su buharından
kaynaklandığı düşünülüyor. Bu durum, ilginç ve tehlikeli
olabilecek bir kısır döngü oluşturuyor. Çünkü dünya ısındıkça
okyanuslardan, deniz, göl ve ırmaklardan daha büyük
miktarlarda su, buharlaşıp atmosfere karışır. Atmosferdeki daha
çok su buharı da sera etkisinin artması yani dünyanın biraz
daha ısınması demektir. Ne ki insanların su çevrimi üzerinde
yapabilecekleri doğrudan bir etki yok. Ama sera etkisini arttıran
öteki gazların büyük bir bölümünü, insanlar üretiyor. Bunların
başında da karbon dioksit geliyor.

Günümüzde bilim adamları, 1860'tan bu yana görülen yaklaşık
0,7°C'lik küresel ısınmanın % 60'lık bölümünden, karbon dioksitin
sorumlu olduğu kanısındalar. Çünkü atmosferdeki karbon dioksit
miktarı son 200 000 yılın en üst düzeyinde. Bu kadar fazla karbon
dioksitin atmosfere karışmasından da kuşkusuz, otomobillerde,
fabrikalarda, elektrik santrallarında vb. fosil yakıtları yakan
insanlar sorumlu.

Okyanuslar her yıl atmosferden yaklaşık 104 milyar ton karbon dioksit çeker
ve 100 milyar ton kadar da karbon dioksit salar. Okyanusların karbon
çevrimindeki etkisi bilinmekle birlikte bu çevrimde yer alırken hangi iç
süreçlerin işlediği hala açıklığa kavuşmuş değil.

Gazların Çeşitli Sektörlere Göre Atmosfere Yayılımıyla Đlgili Oranlar
Sanayi %22
Yapılaşma %20
Tarım (özellikle çiftlik hayvanlarının sıvı atıkları ve metan yayılması) %19
Soğutucu gazlar %0,5
Enerji %11
Atıklar ve diğerleri %2

Sera gazlarının bu günkü sevide sabit tutulması
mümkün olsa dahi dünyamız ısınmaya devam edecektir.
Zira okyanusların atmosfer değişikliklerini izlemesi daha
uzun zaman almaktadır

•
•
•
•
•
•
•

SERA GAZLARI
Doğal sera gazları (su buharı
(H2O), CO2, CH2, N2O ve ozon
(O3)) ile endüstriyel üretim
sonucunda ortaya çıkan florlu
bileşikler, atmosferdeki sera
etkisini düzenleyen temel
maddelerdir.
UNFCCC Sözleşmesi, 1987
tarihli Birleşmiş Milletler Ozon
Tabakasının Korunması
Sözleşmesi Montreal Protokolü
ile kontrol altına alınamayan
bütün sera gazlarını
içermektedir.
Buna karşılık Kyoto Protokolü
aşağıda belirtilen sera
gazlarıyla ilgilidir:
- Karbon dioksit (CO2)
- Metan (CH4)
- Nitrik oksit (N2O)
- Hidroflorokarbon (HFC)
- Hidrokarbur perflor (PFC)
- Kükürt heksaflorit (SF6)
- Su buharı H2O)

Sera gazları

CO2

CH4

N2O

(atmosferik birikim)

(ppmv)

(ppbv)

(ppbv)

Sanayi öncesi(17501800)

~280

~700

~275

Günümüzde (1998)

365

1745

314

Yıllık değişim (birikim)

1.5

10

0.8

Atmosferik ömrü (yıl)

5-200

12

120

Küresel Isınma
Potansiyeli

1

21

310

KÜRESEL ISINMANIN
OKYANUSLAR ÜZERĐNE ETKĐSĐ

• Isınmayla birlikte okyanus daha
fazla su buharlaşacak ve dünya
daha rutubetli olacaktır. Bu da
yağışların artmasına neden
olacaktır. Kıtalar üzerine düşen
yağış miktarı son yüzyıl
içerisinde %1’lik bir artış
göstermiştir.
• Okyanus sularının ısıl
genleşmesi,deniz seviyeleri
artacak

EL NĐNO
• El Nino iklim hareketi her 4 ila 7 yıl aralığında,
Güney Amerika'nın batı kıyılarında Büyük
Okyanus'un olağandışı ısınmaya başlamasıyla
oluşuyor, bu sırada derinlerde soğuk sular yüzeye
yükselemiyor. El Nino kasırgası önceki yüzyıllık
periyotla karşılaştırıldığında son 20-30 yıllık süreçte
daha sık, uzun süreli ve şiddetli görülmeye
başlanmıştır. El Nino'nun etkisi "zayıf", "orta",
"güçlü", "çok güçlü" ve "olağanüstü" şeklinde
seviyelendiriliyor.Büyük Okyanus'ta şu anda "orta"
düzeyde El Nino etkisinin gözlendiği belirtiliyor

EL NĐNO

DENĐZLER ÜZERĐNE ETKĐSĐ
• 8 bin 200 metre kıyısı olan Türkiye için de
küresel ısınmanın en büyük etkisi deniz
seviyelerindeki yükselmeler olacaktır.
• Küresel ısınma önlenemediği taktirde Türkiye
Deniz seviyesinin 2030’da 30, 2050-2100
arasında da azami 100 santimetre yükselmesi
bekleniyor

• Yalılar

• Liman

• denize kıyısı olan otoyollar,tehlike
altındadır.

KIYI BÖLGELERĐ VE KÜÇÜK
ADALAR
• Kıyılara yakın temiz su kaynaklarının
denizle birleşmesi,yükselme kıyı alanlarda
tatlı su kaynaklarına zarar verecektir
• Simdiki koruma şartlarında deniz
seviyesinin 1 m. yükselmesi ile Uruguay’ın
%0.05 i, Mısır’ın %1 i, Hollanda’nın %6 sı
ve Bangladeş’in %17.5 inin sular altında
kalacağı tahmin edilmektedir.

2080 yılında deniz seviyesindeki yükselmeye karşı halen uygulanan
koruma yöntemlerinin devamı halinde risk altındaki insan sayısı ve kıyı
alanları

KIYILARDAKĐ TEHLĐKE VE KIYI
EROZYONU
• Yüksek deniz seviyesi; yüksek gel-git,
kuvvetli dalga ve sismik dalgalar (tsunami)
gibi ekstrem olaylara sebep olacaktır.
Kuvvetli dalgalardan oluşan seller çoğu
gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere
ortalama yılda 46 milyon insanı
etkilemektedir. Çalışmalar deniz seviyesinin
50 cm yükselmesinde bu rakamın 92 milyona
ulasacağını göstermektedir.
• Denizlerin karalar üzerinde ilerlemesi ile
oluşacak arazi kayıplarının yanında kıyı
erozyonlarında da artışlar görülecektir.

Deniz seviyesindeki artış senaryosu için risk altındaki insan sayısı
yüzdesi (solda halen uygulanan koruma sağda geliştirilmiş koruma)

EKONOMĐK SEKTÖRLERDEKĐ DURUM
Risk altındaki sektörler;
• Balıkçılık
Turizm
• Yerleşim
Sigorta

ĐNSAN SAĞLIĞINA ETKĐSĐ
Sel altında kalan topluluklardaki
göçlerde bulaşıcı hastalık, psikolojik
rahatsızlık ve diğer hastalıkların riski
artacaktır. Böcekler ve diğer hastalık
taşıyıcılar yeni alanlara yayılabilecektir.

Su kirliliği ile gelen hastalıklar :
Bulaşıcı hastalıkların çoğu kirli sulardan kaynaklanmakta ve
su ile yayılmaktadır.
Su varlığındaki değişiklikten ve ısı stresinden kaynaklanan
enfeksiyonlar ,sıcak havalar, su kaynaklarında azalma kolera
tipi hastalıkların yayılmasına neden olur. Üretimdeki bölgesel
azalmalar sonucu ise açlık ve kötü beslenmede artışlar
görülmektedir. Bütün bu şartlar uzun vadede özellikle
çocuklar için sağlık problemleri doğuracaktır. Astım, allerjik
hastalıklar ve kalp-solunum yolu hastalıklarının görülme
sıklığı ile iklim değişimi arasında kuvvetli bir ilişki
görülmektedir.

• Su kaynakları potansiyelinin % 20 den
fazlasını kullanan ülkelerde iklim
değişiminden dolayı su kaynaklarında
meydana gelen değişim:

DENĐZE KIYISI OLAN ĐLLER
• 27 ilimizin deniz kıyısında olması
nedeniyle, bu illerdeki kıyı yapıları,
balıkçılık, turizm gibi ticari faaliyetler,
ciddi zarar görecektir.

Đklim değişiminden dolayı ekstrem su sıkıntısından etkilenen nüfusta
meydana gelecek değişim

• Yapılan çalışmalar Türkiye'deki toplam 2,5 milyon
hektarlık sulak alanın, 1 milyon 300 bin hektarının
son 40 yılda kaybedildiğini söylüyor.
• Tehlikede olan göllerimiz şunlar: Kırşehir Seyfe Gölü
Konya'daki Eşmekaya Sazlığı, Hotamış Sazlıkları,
Suğla Gölü, Samsam Gölü, Akşehir Gölü, Tuz Gölü,
Kayseri Sultansazlığı, Burdur Kestel Gölü,
Kahramanmaraş Gavur Gölü, Afyon Eber Gölü,
Isparta Beyşehir Gölü.

Akşehir gölü,tamamen kurudu

Tuz gölü uydu fotoğrafı

Van gölü kuruyor

BARAJLAR,NEHĐRLER
Yağışlar azalınca, başta GAP bölgesi
olmak üzere, tüm nehirlerin taşıdığı su
miktarı düşecek. Baraj göllerinin ve
nehirlerin su seviyesi azalacak,
hidroelektrik enerji üretimi ciddi oranda
aksayacak.

ĐÇME SUYU
• Đçme suyu kaynakları tehlike altında
Yeryüzündeki suların yüzde 98'inden içme ve sulama
suyu olarak doğrudan doğruya yararlanılamayan tuzlu
sular' olması
• Dünyadaki suyun yeterliliği
*Yeterli içme suyundan yoksun insan sayısı:1.5 milyar
kişi
*Sağlıklı suya hasret insan sayısı: 2.3 milyar kişi
*Suyla ilgili hastalıklardan ölen insan sayısı: 7 milyon
kişi/yıl
• Dünyadaki su sorunları ile ilgili olarak yapılan
araştırmalarda, halen 26 ülkede 350 milyon kişinin
susuzluk çektiği, 1,2 milyar civarında insanın ise
yeterli su kaynağına sahip olmadığı

SUDA YAŞAYAN CANLILAR
•

yüzlerce canlı türünün eski yayılma alanları değişmiş,
ekosistemler bozulmuş durumda, kuzey ve güney
kutuplarındaki canlı türlerinin yaşam biçimlerinde çok
büyük değişiklikler başlamıştır.

•

Su sıcaklığı; balık türlerinin üremesi ve ideal yaşam
alanı oluşturması nedeniyle en belirleyici faktörlerin
başında gelir.

•

Mıgrı, Baraküda, Peygamber balığı,300 civarında
kızıldeniz kökenli tür Akdeniz’dedir.Bunun nedeni
Karadeniz’in Akdenizleşmesi süreci hızla devam
etmesidir. Yani tuzluluk ve sıcaklığın
artmasıdır.Akdeniz’de yaşayan ve Karadeniz ve
Marmara’ da 20 yıl önce nadir görülen Sardalya, Kupes
ve Salpa gibi balıkların bu denizlerde sıkça görülmeye
başlanmıştır.Akdeni’e 90 yeni balık türü giriş
yapmıştır.

•

• Isınan sular ayrıca, denizlerdeki türleri
kutuplara doğru yönlenmeye zorladı,
Afrika göllerindeki balık miktarlarında
da düşüşler oldu
• Kalifornia kıyılarında binlerce deniz
kuşu, denizlerin ısınmasının yol açtığı
besin kıtlığı yüzünden öldü.

• Kuzey Pasifik'te somon balığı
popülasyonunda, bölgedeki sıcaklığın
normalden 6 derece artması yüzünden
büyük düşüş görüldü.

• Isınan deniz suları da çeşitli türlerin zengin bir uyum
içerisinde yaşadıkları mercan resiflerinin
beyazlaşmasına ve ölmesine yol açmaya başladı.

Hamsi yok olabilir

SULAK ALANLARIN KĐRLENMESĐ
•

Erozyonla birlikte yüzey akışları ile taşınan bitki besin
maddeleri (gübre dahil) ve tarım ilaçları su kaynaklarının
kirlenmesine neden olmaktadır.

•

Su kirliliği ile gelen hastalıklar :

•

Bulaşıcı hastalıkların çoğu kirli sulardan kaynaklanmakta
ve su ile yayılmaktadır.
Su varlığındaki değişiklikten ve ısı stresinden kaynaklanan
enfeksiyonlar ,sıcak havalar, su kaynaklarında azalma
kolera tipi hastalıkların yayılmasına neden olur. Üretimdeki
bölgesel azalmalar sonucu ise açlık ve kötü beslenmede
artışlar görülmektedir. Bütün bu şartlar uzun vadede
özellikle çocuklar için sağlık problemleri doğuracaktır.
Astım, allerjik hastalıklar ve kalp-solunum yolu
hastalıklarının görülme sıklığı ile iklim değişimi arasında
kuvvetli bir ilişki görülmektedir.

•

ASĐT YAĞMURLARININ SU
ALANLARINA ETKĐSĐ
Asit yağmurları, fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne karışmasıyla
oluşur. görülmüştür.Asit yağışları; göller, dereler, nehirler, küçük
körfezler, havuzlar ve diğer su oluşumlarının asiditesini artırarak; balık
ve diğer su canlıların uzun süre yaşayamayacakları biçimde
etkilerler.Göl ve nehirlerin çoğunun sudaki pH’ı 6-8
arasındadır.1970’lerde asit yağışı nedeni ile cıva, alüminyum ve
kadmiyum gibi ağır toksik metallerin yüksek konsantrasyonlarda asidik
göllerde toplandığı görülmüştür.Su bitkileri en iyi pH 7.0 ve 9.2 arasında
yetişir. Asidite arttığında, su içindeki bitkiler azalır ve su kuşları temel
yiyecek kaynaklarından yoksun kalır. pH 6’da, taze su karidesi
yaşayamaz

KÜRESEL ISINMANIN SU
ALANLARINA ETKĐSĐNĐ AZALTMAK
ĐÇĐN YAPILMASI GEREKENLER
Bilinçli su kullanımıyla, yaşam kalitemizi
bozmadan alacağımız basit önlemlerle su
kaynaklarımızın kirlenmesini ve
tükenmesini önleyebiliriz.
• Su kaynaklarını arttırmaktan daha
önemlisi, bu kaynakların insanlarımız
tarafından en verimli şekilde kullanılması
bilincinin oluşturulmasıdır

•

•
•
•
•
•
•

Diş fırçalama, bulaşık yıkama, traş esnasında musluk açık
bırakılmamalı. Evimizdeki musluklara takacağımız "DÜŞÜK AKIŞ
MUSLUK HAVALANDIRICISI" ile %50 oranında daha ekonomik su
kullanımı mümkün olacaktır.
Daha az su tüketen yeni teknoloji klozetler kullanılmalı.
Sifon çekildiğinde suyu renklendirsin ve temizlesin diye tuvalete
asılan maddeleri kullanmayın. Bunlar kanalizasyona karışarak
kirliliğe sebep olur.
Akan tesisatlar onarılmalı.
Arabamızı ya oto yıkama tesislerinde yıkatalım, ya da hortum
kullanmak yerine,kovaya su doldurarak kendimiz yıkayalım.
Suyu, kireç ve bakterilerden arındıran filtreler kullanılmalı.
Bahçeleri günün erken saatlerinde, toprak ısınmadan sulayarak
gereksiz yere suyun buharlaşmasını önleyelim

• Göllerimizi, barajlarımızı, nehirlerimizi, yeraltı
sularımızı ve denizlerimizi çok iyi
değerlendirmeli, temiz tutmalıyız. Arıtma
tesislerini yaygınlaştırmalı, sulamalarımızı
evsel ve endüstriyel atıklarla kirletmemeliyiz.

Aşırı gübreleme, bilinçsiz kullanılan zirai
mücadele ilaçlarından sakınmalıyız.
Đnsanlarımıza su kaynaklarını kirletmeden
kullanmaları bilinci yerleştirilmeli.
Đnsanlarda "su tasarrufu" bilinci
oluşturulmalıdır. Bunun için içme,
kullanma, sulama, endüstri vb. her alanda,
toplumsal eğitime önem verilmelidir.
Küresel projeler üretilmeli,gerekli destek
sağlanmalıdır

•

Akarsular üzerindeki baraj ve gölet sayıları arttırılmalıdır. Ancak bu
yapılaşma asla akarsuların doğal akışını ve doğanın dengesini büyük
ölçüde etkileyecek yapılaşmalar olmamalıdır.

•

Küçük birikimler sağlayacak göletlerin yapımına ağırlık verilmelidir.

•

Kuraklığın şiddetli görüldüğü devrelerde yeraltı sularına fazla yüklenmemek,
yerüstü su kaynaklarını bu dönemlerde devreye sokmak yararlı olacaktır.
Özellikle denizlere yakın bölgelerde yeraltı sularında aşırı kullanım, deniz
sularının bu alanlara ilerlemesine neden olmaktadır ve tuzlanan bu
kaynakları tekrar geri kazanmak mümkün olmamaktadır

•

Sürdürülebilir su yönetimi ve alternatif su kaynaklarının geliştirilmelidir

TARIM TARĐHĐ VE ÖNEMĐ
Tarım, insanla doğa arasındaki ilk ilişkiyi
doğuran faktördür. Đhtiyaçtan doğan alet
kullanma ile başlayan ve bugün en üst düzeyde
teknoloji geliştiren insanın ilk yaşama kaygısı ile
başlattığı süreç bugün aynı şekilde devam
etmektedir. Đnsanlık tarihinin çeşitli aşamalarını
ve bu aşamaların meydana gelmesinde ve tarım
süreci ile olan ilişkisi incelenmesi bilim tarihinin
ilgisini çekmektedir. Đnsanın insan olma
sürecinden günümüze kadarki süreç insanın
başta beslenme, barınma ve korunmasını
hedeflemektedir. Bütün bu ihtiyaçlar tarımsal
kaynaklı olması nedeniyle insanın bütün
yaşamsal kavgası sürdürülebilirliğini garanti
altına almak için toplayıcılıktan bugünkü modern
tarım tekniklerine kadar hepsi aynı amacı
hedeflemiştir. Tarımdaki ilerleme bugünkü
sosyal yapıların oluşmasında ve sistemlerin
gelişmesinde belki de en etkin rolü üstlenmiştir.
Đnsanın ihtiyaçlarının çoğalması veya
zenginleşmesinin yarattığı sonucun insan evrimi
ve gelişimi üzerindeki etkilerinin bilinmesi
insanın insan olma sürecinin daha iyi
anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Đlkel tarımın tam olarak ne zaman başladığı bilinmiyor ama insan
toplulukları,ilkel tarımı, yani tohumunu kendisinin ektiği ürünün büyümesini,
gözleyebiliyor ve bunu yiyecek olarak kullanabiliyordu. Ama ektiği ürünün
sağlıklı bir şekildebüyüyebilmesi, sulanması gibi zorunluluklardan daha
önemlisi diğer hayvanlara yem olmaması için ürünü koruyabilmesi
gerekiyordu. Bu ise göçebe bir topluluk için çok zordu. Yeterli besin
sağlanamadığından nüfus artışı sınırlanıyordu. Bu doğal sınırlamalardan
dolayı, düzenli tarıma ilk geçilen yerler, ürün ve beslenme kaynaklarının
doğal olarak fazla olduğu,Mezopotamya ve Nil havzası gibi sulak alanlar
olmuştur. Nehir kenarlarına, avlanabilecek hayvanlar geliyor, sulama
problemi olmadığı için etrafta daha fazla bitki ve ağaç dolayısıyla
toplanabilecek daha fazla nişasta-karbonhidrat bazlı ürünler oluyordu.

Bilimsel düşünmenin kökeninde iki temel ihtiyaç yatmaktadır;
1-Güvenilir ve rahat yaşam isteği (teknik geleneği)
2- Yaşadığımız Dünyayı ve içinde bulunduğumuz evreni tanıma isteği (kültür geleneği)
O zaman tarım nedir?Tarım, insanlara besin maddeleri ve ham madde sağlamak
amacı ile bitkisel ve hayvansal varlıkların biyolojik üretim yeteneklerini planlı ve
yönlendirilmiş şekilde kullanmaktır. Đnsanın topraktan yararlanma şekilleri: Toplayıcılık -Đlkel Tarım şekilleri Kara-Avcılığı ve Balıkçılık -Yerleşik Hayata geçiş
Toplayıcılık döneminde doğanın insana sunduğu yiyecekler bitince insanlar başka
yiyeceklerin bulunduğu alanlara geçmekte bu arada bir birleri ile karşılaşan insan
toplulukları bir birlerinden geliştirdikleri teknikleri yanında gıda değiş tokuş'u
yapabilmekteydiler. Tabii doğal olarak yiyecek alanlarının tükenmesi ve insan
topluluklarının sık sık besin kavgasına tutuşmaları yeni alanların daralması
beraberinde insanların beyninde yeni arayışlara neden olmaktadır. Belki de insanın ilk
insan olma sürecine yeni ihtiyaçlar büyük katkıda bulunmuştur.

Türkiye tarıma ne verdi,
karşılığında ne kazandı?
Tarım yıllardır ülkemiz insanının gıda
güvenliğini sağlamış, nüfusun yarısından
çoğunun geçimini temin etmiş, ayrıca ucuz
hammadde üreterek sanayimizin gelişmesine
katkıda bulunmuş bir sektördür. Tarımın
ülkemiz ekonomisine katkısı sanayi ve hizmet
sektörlerindeki gelişmenin sonucunda, göreli
olarak azalmıştır. Ancak mutlak değerler
itibariyle önem ve büyüklüğünü artarak
sürdürmektedir.
Uzmanlara göre geçen yüzyılın stratejik
ürünü petrol, 21.Yüzyıl’da yerini gıdaya
bırakacaktır. Buna göre tarım sektörünün gıda
güvenliğinden kaynaklanan stratejik önemi
gelecekte daha da artacak demektir. Bunu
anlayabilmek için, gelişmiş ülkelerin ekonomik
anlamda ihtiyaçları olmamasına karşın
tarımlarına yaptıkları desteklere bakmak
yeterlidir. Bu ülkeler, önderlik ettikleri
uluslararası anlaşmaları çiğneyerek bu
desteklerini ısrarla sürdürmekte, tarımlarının
küresel rekabet güçlerini artırmaya
çalışmaktadır.

Ülkemizde bazı çevreler bu gibi örnekleri dikkate
almayarak tarımın önemini görmezden gelmektedir. Ayrıca tarımın
ülkemiz ekonomisine yapmış olduğu katkıyı küçümseyerek sektörü
ekonominin kamburu olarak görmekte ve ekonomiye katkısının
artarak sürdürülmesini sağlayacak yöntem ve politikalara karşı
çıkmaktadırlar.
• · Türkiye tarımı bu kesimin savunduğu gibi, ekonomik
gelişmenin önündeki bir engel, dolayısıyla giderek küçülmesi
gereken bir sektör müdür?
• · Yoksa stratejik önemi gelecekte daha da büyüyecek, ayrıca
ekonomik kalkınmamıza çok daha fazla katkı sağlayabilecek
potansiyel bir güç müdür?
Kimi zaman alevlenen, kimi zaman durulan ancak ülkemiz
gündeminde daima var olan bu tartışmanın kısır döngüden
kurtarılıp, verimli kılınabilmesi için sağlam bir zemine
oturtulması gereklidir. Bunun için öncelikle şu sorunun kısa ve
net cevabı bulunmalıdır:

TARIMIN TÜRKĐYE
EKONOMĐSĐNDEKĐ ÖNEMĐ
1)Nüfus ve işi gücü katkısı;
Nüfusta ki artışın ekonomik gelişmelere önemli katkısı
vardır.Üretim ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan
en önemli faktörlerden biri de iş gücüdür.Ülkemizde
olduğu gibi tarımda işlenebilir arazilerinin sınırına
varılması,teknolojik gelişmeler nüfuzun hızlı
artışı,sanayinin gelişmesi ve bunlara bağlı olarakta iş
gücüne ihtiyacın artması nüfusun sektörler arasında ki
hareketin başlıca nedenlerindendir.Ülkemiz tarım
sektöründe gelişmiş ülkelere kıyaslandığında büyük bir
nufus hizmet etmektedir.Bu da hem ülke ekonomisine
katkıda hem de kırsal kesimde yaşayanlara iş imkanı
sunmaktadır.

2)Toplum beslenmesine katkısı
Sağlıklı ve dengeli beslenme toplumda ki
fertlerin sağlıklı gelişimine ve üretime katkıda
bulunur.Yani toplum sağlığı ve sosyo-ekonomik
gelişmenin sağlanması toplum beslenmesiyle
yakından ilişkilidir.Đnsanların yeterli
beslenebilmesi için gıdaları temin edecek yeterli
gelire ve gıdaların yeterli düzeyde bulunması
gerekir.
3)Sanayi sektörüne katkısı
Her ülkede değişik oranlarda olmak üzere tarım
sektörünün ekonomiye katkısı vardır.Bu açıdan
bakıldığında tarım sektörünün tarıma dayalı
sanayinin gelişmesinde önemli katkısı vardır.

4)Dış satıma katkısı
Ülkemizde sanayide ki gelişme paralelinde,ihracatta
sanayi ürünlerinin payı mutlak ölçüde artış
göstermiştir.Tarım ürünleri ihracatı ise yıllara göre
dalgalanma göstermiştir.
5)GSMH Đçinde Tarımın yeri
Gayri milli hasıla bir Gayrisafi milli hasıla bir ülkede
bir yıl içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin piyasa
fiyatları ile ifade edilen parasal tutarıdır. Ulusal ekonomi
geliştikçe gayrisafi milli hasılayı oluşturan tüm üretim
kesimlerinde farklı oranlarda olmakla birlikte bir ürün
artışı olmaktadır. Tarım kesimi özellikleri gereği, gelişme
hızıdiğer üretim kesimlerine oranla daha düşük olan bir
sektördür (Tufan, 1997).Ancak, gelişmenin başlangıç
aşamalarında ulusal ürünün yarısını veya dahafazlasını
tarım sektörü oluşturduğu için, gelişme hızını belirlemesi
bakımından büyük önem taşımaktadır .

KÜRESEL ISINMANIN TARIM
ALANLARINA ETKĐSĐ

Temel etkisi, yağmur rejiminin değişmesi ve
yeryüzüne düşen yağmur miktarının azalması
olacaktır. Bazı bölgeler daha fazla yağmur
alabilecek, ancak değişimler o bölgenin yapısını
zorlayacağı için tarımsal mahsul üzerinde
olumsuz etki yaratacak.Tarım arazilerimizin
yaklaşık 2/3’ ünde toprak kaynaklarımızı kemiren
ve azaltan erozyon tehlikesi vardır. Yine yapılan
bir araştırmaya göre yılda 500 milyon ton
toprağın akarsularla denizlere taşındığı
belirlenmiştir

Temelde 3 büyük sorun:
• Tarımsal üretim potansiyeli değişebilir (bu
değişiklik bölgesel ve mevsimsel farklılıklarla
birlikte, türlere göre bir artış ya da azalış
biçiminde olabilir);
• Doğal karasal ekosistemler ve tarımsal üretim
sistemleri, zararlılardaki ve hastalıklardaki
artışlardan zarar görebileceklerdir;
• Kurak ve yarıkurak alanların genişlemesine ek
olarak, yaz kuraklığının süresinde ve
şiddetindeki artışlar, çölleşme süreçlerini,
tuzlanma ve erozyonu destekleyecektir;

• Küresel ısınma önlenmezse Akdeniz havzasında
bulunan Türkiye’de Tarım alanlarının ise yüzde 40’ı
kuruyacak .
• Anadolu, çölleşme tehlikesi derecesi "yüksek" ve "çok
yüksek" sınıfındadır.Ayrıca kıyı şeridinde ve
deltalardaki tarım alanları kullanılamaz hale gelecek.

• Türkiye'de en riskli yerleri;
Seyhan, Ceyhan, Göksu, Patara, Eşen Çayı, Fethiye,
Büyük Menderes, Küçük Menderes, Bakırçay ve
Gediz gibi Akdeniz deltaları
• Avrupa tarımı 2003 yılında büyük darbe almış, Fransa
%20, diğer bazı Avrupa ülkeleri de %10-80 arasında
verim kaybına uğramıştı. Son yıllarda kişi başına
düşen tarım arazisi gelişmiş ülkelerde %14,3 azalırken,
gelişmekte olan ülkelerde %40 oranında azalmıştır

• 1995 yılı itibarıyla dünyada sulanan tarım
alanları 253 milyon hektar iken, 2010
yılında 290 milyon hektara,2025 yılında ise
330 milyon hektara ulaşması
beklenmektedir. 2025'e gelindiğinde su
kaynaklarıyla birlikte sulanabilen tarım
alanlarının değeri giderek artacaktır.

Tarım toprakları üzerinde hızlı kentleşme ve sanayileşme yaşanan Bursa,
Sakarya ovaları, Çukurova, Đzmir, Manisa, Kocaeli ve Đstanbul, Türkiye'nin
en hızlı çölleşen yöreleri

• Küresel ısınmaya bağlı yağış azlığının toprakta
tuzlanmayı hızlandırıcı etki yaparak bu yıl
ürünlerde yüzde 50'ye kadar verim kaybına yol
açacaktır. Örneğin, Çukurova, Gediz, Söke ve
Amik Ovaları
• Türkiye'nin en hızlı çölleşen yöreleri ;
Tarım toprakları üzerinde hızlı kentleşme ve
sanayileşme yaşanan Bursa, Sakarya ovaları,
Çukurova, Đzmir, Manisa, Kocaeli ve Đstanbul

AMĐK OVASI TEHDĐT ALTINDA

HARRAN OVASI

• Dünya genelinde
erozyonla kaybedilen
toprak miktarı 24 milyar
tondur. Ülkemizde her yıl
kaybolan 500 milyon tona
yakın verimli topraklarla
birlikte 9 milyon ton bitki
besin maddesi de
yitirilmektedir. Bu özelli ğ
i ile de erozyon,
ekosistemin ve suların
kirletilmesinde en büyük
etken olmaktadır.

KÜRESEL ISINMANIN TARIM
ÜRÜN VE ÇEŞĐDĐNE ETKĐSĐ
• Kavurucu sıcaklar ve kuraklık tarımsal
ürünlerin hem çeşidinin hem de
miktarının azalmasına neden olacak.
• Đklim ısındığından şu andakinden daha
fazla tarım ürünü
üretilebilecektir;fakat şu anki verimli
bölgelerde değil kuzeye doğru
hareketlenecek, göç yolları üzerinde
kimyasallar kullanılarak tarım yapılan
büyük tarlalarla ya da kentlerle
karşılaşan bitki türleri bunları
aşamayacaklarından dolayı yok
olacak. Türkiye'de bitkisel üretim
miktarı yaşanacak kuraklıkla birlikte
azalacak.Daha sık ve uzun süreli
kuraklıklar olacak.

• Şekerimiz düşecek
• CO2 oranının artması pirinç üretimini arttıracaktır.CO2
oranının 2 katına çıkması dünyada alınan tarım ürününü % 10
ile % 50 arasında arttıracağı tahmin ediliyor
• Pamuk kuzeye göçecek -Karadeniz,Marmara

• Fındık,çay kuzeye gidecek

Yağışsız geçen kış ayları, tahıl üretimi başta olmak
üzere,
erik, kiraz, kayısı, pamuk, zeytin ve üzüm üretimini
sekteye uğrattı. Kışlık tahıllarda en az yüzde 10-15
seviyesinde düşüş tahmin ediliyor. Ayrıca yağmurların
yağmaması ve barajları besleyen dağlardaki karların
oluşmaması su kıtlığı yaratırken yaz dönemi ekilecek
mısır, soya, ayçiçeği ve yerfıstığı ile yazlık yaş sebze
meyvede risk altına girecektir.

Tarımda uygulanan tarımsal
üretim modeli, iklim
değişikliğinin yaygınlaşmasını
önleyebilir de, şiddetlendirebilir
de. Endüstriyel tarım modeli
bugün küresel ısınmanın en
önemli nedenlerinden
birisidir.Bunun yerine organik
tarıma geçiş yapılabilinir.
Küresel ısınmaya rağmen yapay
ortamlarda tarımsal üretim
yapılması (topraksız seralar vs.)
büyük ekonomik yatırımlar
sonucunda ancak 'şimdilik'
mümkün olabilir

ASĐT YAĞMURLARI
Asit yağışları toprak içine girdiklerinde,
Ca, K ve Mg gibi vital bitkilerin
büyümeleri için gerekli olan maddeleri
kimyasal reaksiyonlarla yağmalar ve
gelecekteki orman üretkenliği için
potansiyel bir tehlike oluştururlar. Dahası,
organik materyallerin çürüyerek besin
haline gelmesinde önemli rolleri olan pek
çok mikroorganizma da azalır.Toprakta
Fe,Cu,F birikmesi olur. Yiyecek kaynağı
olan tüm hayvanlar, bitkilerle birlikte
öldüğünde insanlar da ölecektir.

EKONOMĐYE ETKĐSĐ
• Tarım kaynaklı göç ve işsizlik en dayanılmaz seviyededir. Çin’de pirinç
tarlalarının kuruması, bu ülkenin önemli bir besin kaynağının azalmasına
neden olacak
• Küresel ısınmanın etkileri, yaş sebze ve meyvede görüldü. Fiyat artışı
olarak vatandaşa yansıyan bu durum, satışların Mart ayı başına kadar yüzde
30 düşmesine yol açtı.
• Küresel ısınmanın yol açacağı rekolte sofralara konulan gıdalarda
zincirleme bir etki yaratarak, üreticiden, komisyoncuya, satıcıya ve
tüketiciye olumsuz etki yaratacak.Küresel ısınmanın tarım sektöründe 4-5
milyar dolarlık bir kayba yol açacağı tahmin ediliyor.
• erik, kiraz, kayısı, pamuk, zeytin ve üzüm üretimini sekteye uğradı.Bu da
fiyatlara yansıdı
• tahin, pekmek, helva gibi enerji veren gıdalarla, kurufasulye, nohut
gibi kuru bakliyat satışlarında düşüş görüldü.

ÇĐFTÇĐLERE ETKĐSĐ
• Dünyanın pek çok bölgesinde
çiftçinin hasadı zarar gördü ya da
tamamı ile yok oldu. Kış boyu,
beyaz karın yorgan gibi tarlalarının
üstünü örtmesi umudunu taşıyan
çiftçi, zor bir dönem geçiriyor.
• Topraktaki tuzlanmaya bağlı verim
kaybını azaltmak için geçen yıllarda
kullanılan gübrenin yarısı
kullanılmalıdır.Çünkü gübre
topraktaki tuzlanmayı arttırıyor.

HANGĐ BÖLGELER NASIL
ETKĐLENECEK?
• Türkiye'de en riskli yerler
Seyhan, Ceyhan, Göksu, Patara, Eşen
Çayı, Fethiye, Büyük Menderes, Küçük
Menderes, Bakırçay ve Gediz gibi Akdeniz
deltaları olacak.Isınma Avrupa’yı bölecek.
Kuzey, turizmle zenginleşirken, güneydeki
kuraklık, toprakları verimsizleştirip, refahın
düşmesine neden olacak.

YARI KURAK BÖLGELER
• Đlk önce Türkiye'nin yarı kurak iklimlerinin yaygın olduğu
bölgeler, etkilenecektir.Đklim etmenleri ve bitki örtüsü
dikkate alındığında, Türkiye’nin güneydoğusu ve karasal
iç bölgeleri çölleşmeye eğilimli kurak alanlardır.
• Yüksek ve parçalı yeryüzü şekilleri, tarım arazilerinin
yıldaki tarım dışı kullanımı, sanayi, turizm ve orman
yangınları gibi iyi bilinen doğal ve insan kaynaklı göz
önüne alındığında ise, Akdeniz ve Ege bölgeleri gelecekte
çölleşme sürecinden daha fazla etkilenebilecek yarı nemli
bölgeler gibi görünmektedir.
• Bazı bölgeler daha fazla yağmur alabilecek, ancak
değişimler o bölgenin yapısını zorlayacağı için tarımsal
mahsul üzerinde olumsuz etki yaratacak.

KUZEY BÖLGELER
Yükselen sıcaklıklar tropiklerde ürün kaybına
neden olurken, tahıl üretimi için çok soğuk olan
kuzey bölgeleri tarım için elverişli hale
getirecek.Sibirya, Kanada, hatta kimilerine göre
Alaska’da artık orta kuşak bitkileri yetişebilecek.
azalacak yağışın, sulu tarım yapılmayan
alanlarda belirgin verim kayıplarına yol
açacaktır.Bu durumun, ülkemizin tahıl üretimini
etkileyeceği ve tahıl ithaline kadar
gidilebileceğini göstermektedir.

KÜRESEL ISINMANIN TARIM ALANLARINA
ETKĐSĐNĐ AZALTMAK ĐÇĐN YAPILMASI
GEREKENLER
• Gelecekteki daha sıcak ve kurak koşullar dikkate
alınarak,buna uygun tarımsal bitki çeşitleri
belirlenmelidir.Tarım bölgeleri,toprak, su ve iklim
koşulları dikkate alınarak belirlenmeli ve bölgelere uygun
çeşit seçimi yapılmalı ve geliştirilmelidir.
• Yasal tarım sigortası sistemi hazırlanmalı ve tarımsal
üretim devlet tarafından desteklenmelidir
• Kuraklığa dayalı tohumlar geliştirilmelidir.
• Küresel ısınmanın sonuçlarına bağlı olarak arazi
kullanım şekli ve tarım metodlarına özen gösterilmelidir.

• Organik tarım yaygınlaştırılmalıdır.
• Kuraklık afet yasası kapsamına alınmalıdır.
• Sulu tarım yapılacak yerler iyi seçilmeli,toprağın
tuzlanmasına ve çölleşmeye neden olacak
yerlerde tarıma son verilmelidir.
• Çiftçiler korunmalı ve desteklenmelidir.
• Başta çiftçiler olmak üzere toplumun her kesimi
bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.
• Bütün bunları içeren kısa orta ve uzun vadeli
ulusal iklim değikliği politikası ilgili kamu
kurumları,üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları
katkılarıyla hazırlanmalıdır.
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