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Genel olarak bütün tarım ürünlerinin büyümesi için toprak, su, güneş ışığı ve sıcaklığa ihtiyaç vardır. 

İklim, sayılan bileşenlerin hepsine etki eden dinamik bir bileşendir. Bu nedenle tarım sektörü için 

yarattığı risk, içerdiği bilinmezlikler yüzünden çok yüksek seviyededir. İklim, tarımsal üretimi doğrudan 

etkileyen etmenlerin başında gelmektedir.  

İklim değişikliğinin etkileri ve sonuçları hissedilir şekilde yaşantımızı etkilemektedir. Bu durum; salgın 

hastalıklar, kuraklık, erozyon, çölleşme, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi, şiddetli hava olaylarının 

artması, deniz seviyesinin yükselmesi, doğal dengenin bozulması sonucu vahşi yaşam türlerinin zarar 

görmesi ve insan sağlığının bozulması gibi hususlarla karşımıza çıkmaktadır.  

Tarım, iklim değişikliğini etkileyen ve ondan etkilenen önemli bir sektördür. Tarımsal üretim sistemleri 

değişen iklim koşullarına nasıl tepki vereceği en başta ortaya konulması gereken konulardan biridir. 

Değişen iklime yönelik yeni tarımsal uygulamalar ve yeni tarım teknolojileri geliştirilmelidir.  

Öte yandan, sera gazı salınımını azaltıcı tarımsal uygulamalar geliştirilmesi konusu iklim değişikliği ile 

mücadelede önemli bir adımdır. İklim değişikliğinin tarımsal üretimdeki olumsuz etkilerini önlemek ve 

tarımsal üretimi iklim değişikliğine adapte etmek için Birleşmiş Milletler ’in (BM) Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçlarından 13. sü iklim eylemidir.  

Bu eylem ile iklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün 

ülkelerde güçlendirilmesi, iklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara 

entegre edilmesi, iklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı 

konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi temel 

hedefler olarak belirlenmiştir.  

Tarım sektöründe ise bu hedefler; açlığın sona ermesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir 

tarımın teşvik edilmesi, bitki desenlerinin dayanıklılığı ve üretim sistemlerinin iklim risklerine ve doğal 

afetlere uyumlu hale getirilmesi, tarım sistemlerinin iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi, 

sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin sağlanması, üretimin artırılması ve ekosistemlerin korunması 

eylemleri olarak öne çıkmaktadır. 

İklim değişikliğinin en önemli etkisinin su 

döngüsü üzerinde olacağı tüm bilimsel 

raporlarda ispatlanmıştır. Araştırmalar 2025 

yılından itibaren 3 milyardan fazla insanın su 

kıtlığı yaşayacağını ortaya koymaktadır. 

Ekonomik sulanabilir arazi varlığımız 8.5 

milyon ha ve sulamaya açılan arazi 

miktarımızda (2020) 6,7 milyon ha’dır (2020 

DSİ İstatistiki Bülteni).  

Su stresi yaşayan ülkemizin su kaynakları ise 

yerüstü suyu 98 Milyar m3 , yeraltı suyu 14 

Milyar m3 olup toplam kullanılabilir su (net) 

miktarı ise 112 Milyar m3 olarak tespit 

edilmiştir. Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.347 m3 /yıl’dır. Bu durum bizlere su zengini bir 

ülke olmadığımız ve hatta su stresi altında olan ülke konumunda olduğumuzu göstermektedir. Ülke 

genelinde sulamaya açılan alanlarda sulama oranı %65 ve sulama randımanı ise %45’dir. Ayrıca; 71 kg 

et için 15 ton su ve 1 fincan kahve için 170 kg suya ihtiyaç olduğu göz önünde bulundurulduğunda su 

kaynaklarının sürdürülebilir yönetilmesi gerektiğini daha da önemli kılmaktadır. 



İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri  

Sıcaklık Artışı 

Sıcaklık, yağış ve atmosferik CO2 konsantrasyonundaki 

değişikliklerin birleşik etkileri ürün verimini etkilemektedir 

ve bu etki bölgelere göre farklılık göstermektedir. Akdeniz 

Havzası’nın büyük bölümünde ürün veriminde azalma ve 

hayvancılık için artan bir risk öngörülmektedir (AÇA 

Raporu,2019). İklim projeksiyonları, Avrupa’nın çoğunun 

küresel ortalamadan daha yüksek düzeyde ısınma 

yaşayacağını göstermektedir. 

Kuraklık  

İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sorunlardan bir diğeri 

kuraklıktır. Kuraklık ürünü hem miktar hem de kalite 

açısından olumsuz etkilemektedir. Kuraklık sonucunda, bitki 

su ihtiyacı karşılanamamakta, yabancı ot ve haşere artışı ile 

birlikte ürün veriminde ve kalitesinde azalmalar 

yaşanmaktadır. 

Toprak Verimliliği ve Erozyon  

Erozyon toprağın, özellikle de verimli üst toprağın su ve 

rüzgar gibi doğal süreçler yanı sıra insan aktivitesiyle hızlı bir 

şekilde taşınmasıdır. Sıcaklık artışları ve toprağın işlenmesi, 

topraktaki bozulma hızını artırmaktadır. Bu durumda erozyon 

tehlikesi artmakta ve toprak verimliliği azalmaktadır. Yapılan 

araştırmalara göre Türkiye’nin toprak verimliliği son 10 yılda 

%23 azalmıştır.  

Bitki Besin Maddeleri Noksanlığı 

Toprak verimliliğinin azalmasıyla birlikte topraktaki organik 

yapı zayıflamakta ve dolayısıyla bitki besin elementlerinde 

azalmalar görülmektedir. Besin maddelerindeki azalma ise 

daha fazla kimyasal gübre kullanımı ile telafi edilmeye 

çalışılmakta olup bu durum nitrat kirliliğine ve atmosfere, bir 

sera gazı olan N2 O emisyonu salımına sebep olmaktadır.  

 

Su Kaynaklarında Azalma  

Su temel yaşam kaynağıdır. İklim değişikliğinin önemli 

sonuçlarından biri su kaynakları ve su döngüsü üzerinde 

yarattığı olumsuz etkilerdir. İklim değişikliği nedeniyle;  

• Su döngüsünde değişimler (artan atmosferik su buharı, yağış 

rejiminde değişiklik, kuraklık ve seller gibi aşırı sonuçlar, kutup 

ve dağ buzullarının geniş ölçüde erimesi, toprak neminde 

değişiklikler),  



• Yüksek hava sıcaklıklarının su miktarını ve kalitesini etkilemesi,  

• Deniz seviyesi yüksekliğinin, nehir ağzı ve kıyı yeraltı sularının tuzlanmasına yol açması, bu nedenle 

kıyı alanlarında insanların ve ekosistemlerin tatlı suya erişiminin azalması söz konusudur. 

Aşırı Yağış  

İklim değişikliği ile birlikte yağış şiddeti ve dağılımında 

değişimler gözlenmektedir. Birkaç ay içerisinde düşmesi 

gereken yağış birkaç saat içerisinde yağarak ciddi zararlara 

neden olmaktadır. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Batı ve 

Artan sıcaklık ve azalan yağış nedeniyle, kuraklık olaylarının 

şiddet, sıklık ve süresinde artış beklenmektedir.  

 

 

Doğal Bitki Örtüsü Değişimi  

Artan iklim değişikliği doğal bitki örtüsünde de değişiklilere 

neden olmaktadır. Bu durumun ülkemizde de, özellikle bozkır 

alanlarının genişlemesine ve mera alanlarının azalmasına 

neden olabileceği değerlendirilmektedir.  

 

 

 

Hastalık ve Zararlılar  

İklim değişikliği ile birlikte sıcaklık artışları veya yağış rejimindeki 

değişiklikler ile bitki hastalık ve zararlıları için uygun ortamlar 

oluşabilmektedir. Ani olarak gelişebilen bu hastalık ve zararlı 

istilası nedeniyle ürün miktarı ve kalitesi düşmektedir.  

 

 

Gıda Sektörüne Etkileri  

21. yüzyılın stratejik sektörleri arasında gösterilen tarım ve gıda sektörü, 2050’de 10 milyara ulaşacağı 

hesaplanan dünya nüfusunun beslenmesinde yetersiz kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Araştırmalar, 

2050 yılında dünya nüfusunu beslemek için, tarım ve gıda üretiminin, bugünkü düzeyinden en az %50 

oranında fazla olması gerektiğini belirtmektedir. IPCC’nin Değerlendirme Raporları, iklim değişikliğinin 

etkisiyle dünyada su kıtlığının ve kuraklığın artacağını, tarımsal verimliliğin düşeceğini, gıda fiyatlarında 

dünya genelinde %85’e varan artışların gerçekleşebileceğini öngörmektedir. Yağış rejiminin değişmesi 

nedeniyle bazı tarım alanlarının kuraklaştığı, tarımsal ürünlerin olgunlaşma sürelerinin değiştiği, bazı 

tarım alanlarının sel suları altında kalarak kullanılamaz hale geldiği ya da deniz suyunun yükselmesi ile 

tuzlandığı ve verimin düştüğü bilinmektedir. Yükselen sıcaklıklar da gıdalarda bakteri üretimini 

artıracaktır. Özetle iklim değişikliği gıda güvenliğini de tehdit etmektedir.  

 



TARIM SEKTÖRÜNDE AZALTIM VE UYUM  

İklim değişikliği ile mücadele sürecinde uygulamalar azaltım ve uyum olmak üzere iki ana başlık altında 

ele alınmakta ve iklim değişikliğine karşı, sonuç odaklı yapılan çalışmalar için, birbirinden ayrılmaz iki 

parça olarak değerlendirilmektedir. İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının hafifletilmesi anlamına 

gelen azaltım sera gazı emisyonlarının azaltılması ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Azaltım ve uyum 

arasındaki sinerjiyi değerlendirmek ve sürdürülebilir gıda güvenliği ve ekosistem sağlığı için düşük 

karbonlu ve iklime dayanıklı bir yol sağlamak üzere bir dizi entegre tarım sistemi önerilmektedir. 

Burada entegrasyon, bir tarımsal ekosistemin azaltım, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik işlevlerini 

geliştiren uygulamaların kullanımını ifade eder. Bu sistemler, arazi yönetim sistemlerinden biyofiziksel, 

sosyo-kültürel ve ekonomik faydalar elde etmek amacıyla bütüncül yaklaşım metodlarını izlemektedir. 

Bu entegre sistemler arasında agroekoloji, iklim dostu akıllı tarım, ekosistem tabanlı tarım, koruyucu 

tarım gibi doğa temelli çözümler de yer almaktadır. Sera gazı emisyonlarının azaltılarak iklim 

değişikliğinin etkilerini gidermek, her biri karbon yakalama ve depolama yeteneği bulunan ormanların, 

sulak alanların, deniz ve kıyı ekosistemlerinin, çayırların, tarımsal alanların ve turbalıkların mevcut 

durumlarının korunması ve iyileştirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Sayılan bütün bu sistemlerde 

temel hedefler toprak organik miktarının, artırılması suyun etkin kullanımı, arazi kullanım planlaması 

ve biyoçeşitliliğin arttırılmasına yönelik uygulamalardır. Aşağıda ülkemizde yaygın olarak yapılan 

uygulamaların bazıları yer almaktadır.  

Yağmur Hasadı  

Yağmur hasadı, yağışla yüzey akışına geçen suyun biriktirilip sulamada kullanılması için geliştirilen 

yöntemlerin bütünüdür. Yağmur hasadı; yeraltı suyunun beslenmesi, susuzluk nedeniyle kısıtlanan 

tarımsal üretimin ve verimin artırılması amaçlarının yanı sıra toprağın iyileştirilmesi, yer örtüsünün ve 

topraktaki organik içeriğin artırılması, göletler içinde balık ve uygun bitki üretimi, ayrıca su kuşlarına 

habitat oluşturma gibi yan uygulamalarla ekolojik faydalar sağlamaktadır. 

Tasarruflu Su Kullanımı  

Son yıllarda meydana gelen kuraklıklar ülkenin çeşitli bölgelerinde ürün kayıplarına sebep olmuş ve 

sulamaya olan ihtiyacı artırmıştır. Artan su ihtiyacını kısıtlı su kaynaklarıyla karşılayabilmek için basınçlı 

sulama yöntemleri kullanılmalıdır. 

Azaltılmış Toprak İşleme  

Toprak işleme en eski toprak yönetimi sistemi olarak kabul edilir. Günümüz dünyasında toprak 

işlemesiz tarım veya azaltılmış toprak işleme gibi tarım teknikleri;  

• Erozyonu önlemek,  

• Topraktaki nem içeriğini korumak,  

• Toprağın organik madde içeriğini arttırmak gibi nedenlerle tercih edilmektedir.  

Son yıllarda yapılan çalışmalar, atmosferdeki CO2 miktarını azaltmak için azaltılmış sürüm ya da toprak 

işlemesiz tarım uygulamalarının etkili önlemler arasında olduğunu ortaya koymaktadır.  

Doğrudan Ekim Yöntemi  

Doğrudan ekim yöntemi, ekim öncesinde toprağı işlemeye gerek kalmadan tek seferde ekim 

yapılabilen bir yöntem olup, ekim bir önceki ürüne ait anızla kaplı alan üzerine özel mibzerler ile 

gerçekleştirilir. Doğrudan ekimin faydaları;  



• Toprakta su tutumunun artırılması,  

• Erozyonun önlenmesi,  

• Toprağın yapısının iyileşmesi ve karbon tutumu,  

• Yakıt tüketiminin dikkate değer oranda düşmesidir.  

Rüzgar Perdesi  

Rüzgar perdesinde toprağın rüzgar erozyonu ile kaybını engellemek için, canlı bitkiler kullanılır. Rüzgar 

perdeleri tarım ürünlerini, hayvanları, yabani hayatı ve insanları rüzgarın etkisinden korur. Rüzgar 

perdesi yapmak için ağaçlar, çalılar veya otsu bitkiler kullanılabilir. Bu bitkiler tek veya birbirine paralel 

sıralar halinde, hakim rüzgar yönüne dik olarak dikilir. 

Gübreleme  

Gübrelemede esas olan, verim ve kaliteyi optimum noktaya taşıyacak şekilde, toprakta eksik olan besin 

maddesinin verilmesidir. Gübrelemenin uygun miktarda, uygun zamanda ve uygun şekilde yapılması, 

bitki besin maddelerinin bitkilere ulaşmasını sağlayarak N2 O emisyonlarının azalmasına katkı sağlar. 

Efektif gübreleme yöntemleri arasında yavaş emisyonlu gübre kullanmak veya nitrifikasyon 

inhibitörleri kullanmak, kaybın en az yaşanacağı dönemde azot uygulamak, ürünlerin köklerinin daha 

iyi ulaşabileceği şekilde gübrelemeyi gerçekleştirmek gibi yöntemler sıralanabilir. Kimyasal gübre 

yerine hayvansal gübre kullanmak, toprak işlemesiz ekim yöntemi uygulamaları, bitkilerin artıklarını da 

organik madde miktarını artırmak için kullanmak, uyum ve azaltım açısından önemli tedbirlerdendir.  

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele  

Kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde, gerekli tedbirlerin alınması ve kriz dönemlerinde etkin mücadele 

programı uygulayarak kuraklığın etkilerini en aza indirmek için oluşturulan “Tarımsal Kuraklıkla 

Mücadele Stratejisi Eylem Planı” Bakanlığımız tarafından uygulanmaktadır. Kuraklıkla mücadelede 

sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlaması, kamuoyu bilinç düzeyinin artırılması, tüm 

paydaşların sürece dahil edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda; ülke genelinde hububatın 

fenolojik gözlem sonuçları, meteorolojik veriler ve barajlarımızdaki doluluk oranlarını bir bütün olarak 

izlenmekte, değerlendirilmekte ve gerekli tedbirler çiftçilerimize ulaştırılmaktadır.  

Arazi Toplulaştırma  

Küçük ve şekilsiz tarım arazilerinin birleştirilerek düzgün ve optimal parseller haline getirilmesi tarımsal 

üretimde önemli faydalar sağlamaktadır. Toplulaştırma ile küçük parseller bir araya getirileceği için 

işletme merkezi ile parseller arasındaki uzaklık azalmakta ve buna bağlı olarak tarla içi ulaşımda 

emisyon azalması ve yakıttan tasarruf sağlanmaktadır. Ayrıca parsel sayısı azaldığı, şekilleri düzeldiği 

ve büyüklükleri arttığı için verimlilik artmakta ve tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdilerdeki kayıplar 

azalmaktadır. Bu kayıpların azalması, her bir tarımsal girdinin üretilmesi esnasında oluşan emisyonun 

da azalması anlamına gelmektedir. 

Organik Tarım  

Organik tarımın en önemli özelliği toprak için gerekli olan besin maddelerini ve organik karbonu 

toprağa yeniden kazandırmaya eğilimli olmasıdır. Dolayısıyla yapılan uygulamalar verimli üst toprağın 

erozyonunu önlemek için hayvan gübresinin doğrudan geri kazanımını, ürün artıkları için etkili 

kompostlama tekniklerini ve ürün atığını yeşil gübre ile birbirine karıştırmayı içermektedir. Bu 

yöntemlerle toprak yapısının iyileştirilmesi, sera gazı emisyonunu azaltmaya yardımcı olur. Avrupa 

Birliği’ne uyum çerçevesinde 2004 yılında “5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu” çıkarılmıştır.  



Tarım Sigortaları  

Tarımsal faaliyetlerin doğal afetlere karşı sigortalanması ile sektörün kırılganlığının azaltılması, çiftçinin 

gelir dengesinin sağlanarak sektörde kalmalarının temini iklim değişikliğine uyumda önemli 

tedbirlerinden biridir. 2020 yılında; ilçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında 

yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile 

bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında (dolu paketi dışındaki) kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava 

dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışlarının Tarım Sigortaları Havuzu 

tarafından teminata alınması iklim değişikliğine uyum çalışmaları kapsamındaki önemli 

uygulamalarındandır.  

Biyoenerji Kaynakları  

Elektrik üretmekte, doğrudan ısı sağlamakta ve ulaştırma sektöründe yakıt olarak kullanılan biyoenerji; 

katı biyokütle, biyogaz veya sıvı biyoyakıtlardan üretilen bir yenilenebilir enerji türü olup, kaynağı 

ormancılık, tarım, organik atık ve artıklardır. Mısır, şeker kamışı ya da şeker pancarı gibi enerji bitkileri, 

odun, odun artıkları hayvansal ve tarımsal atıklar, kentsel katı atıklar ve diğer atık yığınlarındaki organik 

öğeler biyokütle olarak adlandırılır. Biyokütleden doğrudan elektrik, ısı üretimi ya da dolaylı olarak sıvı, 

katı veya gaz formunda yakıtların üretilmesi için yararlanılır. Tarım ve ormancılık faaliyetlerinden elde 

edilen biyoenerji, iklim değişikliğiyle mücadelede ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasında 

kullanılmaktadır. Biyokütle, biyogaz ve biyoyakıtlar depolanabilmektedir.  

Karbon Çiftçiliği ve Tarımsal Ormancılık  

Agro-ekolojik çiftçilik, gıda ormancılığı, toprağı işlemeden ekim, bitki örtülü ürünlerin ve uzun ömürlü 

bitkilerin kullanılması, ürün rotasyon döngülerinin iyileştirilmesi ve kalıcı tarım tasarım tekniklerinin 

kullanımı, toprak tarafından depolanan karbon miktarını artırma ve iklim değişikliğinin azaltılmasında 

önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Çiftçilere, karbon depolanmasını artıran ve sera gazı emisyonlarını 

azaltan çiftçilik tekniklerini benimsemeleri için teşvikler verilebilir. 

 

 



MARMARA BÖLGESİ  

Marmara Bölgesi ülkemizin 

kuzey batısında yer alır. Ülke 

yüz ölçümünün %8,5’i ile altıncı 

sıradadır. Yaklaşık olarak 

66.000 km² alan kaplar. 

Karadeniz, Marmara ve Ege 

olmak üzere iki denize 

komşudur. İstanbul ve 

Çanakkale boğazları bu 

bölgede yer alır. Asya ve 

Avrupa kıtasını bağlar.  

Türkiye’nin ortalama yükseltisi 

en az olan bölgesidir.  

Trakya’nın kuzeyinde, Kocaeli Yarımadası’nda, Güney Marmara’nın doğusu ve güneyinde, asitli, koyu 

renkli ve organik madde bakımından zengin topraklar bulunur. Ergene Çayı Havzası ile Güney Marmara 

Bölümü’ndeki ovalarda vertisol topraklar, Trakya’nın batısı, Gelibolu ve Biga Yarımadası çevresinde ise 

rendzina adı verilen kireçli topraklar yer alır.  

Marmara Bölgesi ikliminin en önemli özelliği bir geçiş iklimi karakteri göstermesidir. Bölgeye ortalama 

600 - 700 mm yağış düşmektedir. Yıllık ortalama sıcaklığı ise 15-16°C dir. Trakya’da karasal iklim 

özellikleri görülür. Yıldız Dağları Karadeniz’in nemli havasının iç kısımlara girmesini engeller. Balkanlar 

üzerinden gelen nemli hava kütlesi, nemini Balkan Dağları’nda bıraktığından, Trakya’ya nemden yoksun 

ve kuru olarak eserler. Balkanlar’dan gelen hava kütleleri Marmara Denizi üzerinden geçerken nem alır 

ve bu nemi Güney Marmara kıyılarına taşır. Dolayısıyla Güney Marmara denizel iklime sahiptir.  

Güney Marmara’da kışların ılık geçmesi zeytin yetiştirilen alanların yaygınlaşmasını sağlamış, yazların 

sıcak ve kurak geçmesi pamuk tarımını kolaylaştırmıştır.  

Bol yağış alan yerler ormanlarla kaplı iken, yağış miktarının azaldığı yerlerde stepler görülür. Kuzey 

Marmara’da ormanlar, Trakya’da stepler, Güney Marmara’da ise maki bitki örtüsü yaygındır.  

Türkiye’de bölge yüz ölçümüne göre, ekili-dikili alanın en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi’dir. Buna 

yol açan faktör, arazinin fazla engebeli olmaması, düzlüklerin geniş yer kaplaması ve makineli tarımın 

yaygın olmasıdır. Bölgede tarımın gelişmesinde ulaşım kolaylığı, sulamanın yaygınlığı, tüketici nüfusun 

fazla olması rol oynamıştır. Bölgede aynı anda, üç değişik iklim tipinin görülmesi, tarım ürün çeşidini 

artırmaktadır.  

Bölgede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri zeytin, pamuk, tütün, ayçiçeği, şeker pancarı, buğday, pirinç 

ve mısırdır. Bölgede meyvecilik çok gelişmiştir. Özellikle Bursa çevresinde çilek, elma, armut, kiraz, 

şeftali ve kestane üretimi oldukça fazladır.  

Bölgede hayvancılık büyük ölçeklidir. Ahır hayvancılığının gelişmesinde, tüketici nüfusun fazlalığı ve 

pazarlama sorununun çözülmüş olması gösterilebilir. Bununla beraber bölgede yer şekillerinin ve iklim 

şartlarının elverişliliği de etkilidir. Bölgede makineli tarımın yaygın olması mera ve otlakların 

daralmasına yol açmıştır. Bölgede ahır hayvancılığının yanında mera hayvancılığı da yaygındır. Yıldız 

Dağları çevresi ile Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale dolayında mera hayvancılığı yaygındır. 

 



MARMARA BÖLGESİ İLLERİ  

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir 

 MEVCUT DURUM  

Bilindiği üzere Marmara Bölgesi, iklim ve bitki örtüsü bakımından tam bir geçiş alanıdır.  

Şöyle ki, Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim etkilerinin tamamına bölgenin çeşitli yerlerinde 

rastlanılmaktadır. Bu bağlamda iklim değişikliği bölge genelinde; ekim, hasat-harman, toprak işleme, 

gübreleme, sulama suyunun temininde rastlanan olumsuzluklar; hasat zamanında kaymalar-

değişiklikler, hastalık ve zararlı kompozisyonu ile fizyolojik strese bağlı problemlerde ve ürün 

kalitesinde azalış olarak kendini göstermektedir. Sıcaklık; deniz ve doğal göllerin su sıcaklığında artışa 

sebep olmakta bu durumda deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkilemektedir. 

Yine bölge genelindeki illerde iklim değişikliği yağış rejimini olumsuz etkileyerek; tarımsal üretimi ve 

toprakları olumsuz etkilemektedir. Toprağın kapasitesini aşan yoğun yağışlar taşkınları ve verimli üst 

toprağın su erozyonu ile kaybına neden olmaktadır. Dolu yağışında artma kar yağışlarında azalma 

bulunmaktadır. Donlar ve aşırı ısınmalar bitki gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu durum özellikle 

bölgedeki ayçiçeği ve çeltik üretimini olumsuz olarak etkilemiştir.  

Ayrıca otlakların verimlerinin azalması hayvanlar için su ve besin temin edilememesi, orman 

ürünlerinde kayıplar, orman yangınları ve orman alanlarında verimlerin azalması, su ürünlerinde 

kayıplar ile su ve rüzgar erozyonunda artış, su kalitesinde bozulma ve hayvanların doğal yaşam 

alanlarının daralması ve dolayısıyla çiftçi gelirlerinde kayıplar ve tarımsal üretimin doğrudan bağlı 

olduğu endüstrilerde kayıplar şeklinde ortaya çıkmaktadır.  

Hayvansal üretimde yanlış uygulanan gübre yönetimi, sürdürülebilir ve koruyucu olmayan toprak 

işlemeli tarım uygulamalar ve arazi kullanım planlamasına bağlı olmayan yanlış arazi kullanılması ve 

ormansızlaşmanın bölgede iklim değişikliğini olumsuz manada etkilediği belirtilmiştir.  

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

Bölgede, tarıma elverişli toprakların fazla oluşu ve iklimin de olumlu etkisiyle tarımsal faaliyetler 

oldukça yoğundur.  

• Türkiye buğday üretiminin yaklaşık beşte biri,  

• Ayçiçeği ve bakla üretiminin dörtte üçü bu bölgede gerçekleştirilmektedir.  

• Türkiye’nin sofralık zeytin ihtiyacının önemli bir kısmını Marmara Bölgesi’nden karşılanmaktadır.  

• Mısır ve fındık üretimi önemli ölçüdedir.  

• Meyve üretimi oldukça yaygı olup bölge yumurta ve tavuk üretiminde de ilk sırada yer alır.  

İklim değişikliğinin tarımsal üretimi ve doğal kaynakları olumsuz etkilememesi için ise su tüketimini 

azaltmak amacıyla meyvecilikte damlama sulama yöntemleri kullanılmaktadır.  

Ayrıca meyve bahçeleri tesislerinin arttırılması ve daha da yaygınlaştırılması gerekmektedir. Yine 

bölgede ekonomik getirisi en yüksek ürün olan zeytin gelmekle birlikte kivi ve süs bitkileri 

yetiştiriciliğinde sulama suyu kısıtlayıcı faktör olup tarımsal amaçla kullanılan su kaynaklarının yönetimi 

sürdürülebilir kılınmalı su tasarrufu sağlayacak, modern sulama yöntemlerinin kullanılması 

desteklenmesi ve sulama yönetimi konusunda çiftçi eğitiminin daha uygulanabilir olması sağlanması 

gerekliliği belirtilmiştir.  



Bölge illerinde çeltik üretimi oldukça yaygındır. İklim değişikliğine uyum ve azaltım için su tasarrufu 

sağlayan ve toprak tuzlanmasını önlemek amacıyla damla sulama sisteminin yayınlaştırılması ve 

destekleme oranın daha da arttırılması öne çıkan konular arasındadır.  

Tüm bunlara ilaveten; aşırı gübre kullanımını engellemek için toprak tahliline dayalı gübreleme 

yapmaları doğrultusunda çiftçilerin eğitilmesi, bölgede bulunan su kanallarının, dere yataklarının vb. 

yapıların genişletilmesi ve temiz tutulması, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin desteklenmesi, rüzgar perdesi 

ile iklim dostu tarım projelerin yaygınlaştırılması, biyogaz tesislerinin, yağmur hasadı projeleri 

desteklenmesi, toprak işlemesiz tarımın yaygınlaştırılması ve neticede iklim değişikliği ve tarım 

konusunda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla yayım çalışmalarının artırılması gerektiği 

belirtilmiştir. 


