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Öz: Bilindiği gibi tarımsal faaliyetler doğal çevre faktörlerinin yakın denetimi altındadır. Yüzey şekilleri, iklim ve toprak
tarım alanlarını yakından etkiler. Herhangi bir sahada bu faktörlerin uygunluğu ölçüsünde tarım yapılabilir. Bunlardan
iklim, diğerlerine göre daha farklı bir özelliğe sahiptir. İklimin tarıma uygun olduğu bölgelerde bile olumsuz hava şartları
görülebilir. Özellikle ekstrem hava olayları tarımsal faaliyetler için büyük bir risk oluşturur ve üretimde dalgalanmalara
neden olur. Çarşamba Ovası toprak ve yüzey şekilleri açısından yüksek bir tarımsal potansiyele sahiptir. Ancak bazı
yıllar ovada etkili olan olumsuz hava şartları tarım sektöründe önemli sorunlara neden olur. Yetiştirilen tarım ürünleri
uzun yıllık ortalamaların üzerindeki veya altındaki sıcaklık, güneşlenme, yağış, rüzgâr, kar, nem, dolu, don vb. hava
olaylarından zarar görür. Ekstrem değerlerin görüldüğü yıllarda tarımsal üretimde önemli azalma meydana gelir. Tarım
alanlarında ürün kalitesi düşer. Sanayi ve hizmet sektöründe belirgin bir durgunluk yaşanır. Tarımın yöre ekonomisindeki
katkısı azalır. Alınan önlemler kötü hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltmış ancak tamamen ortadan
kaldıramamıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekstrem hava olayları, Üretim, Ürün, Sebze, Meyve
Abstract: As is known, agricultural activities are under the close inspection of natural environmental factors. Surface
features play a determining role for climate and soil agricultural areas. Agriculture can be carried out in any field to the
extent of the compatibility of these factors. Among them, climate has a more distinctive feature. Negative weather
conditions can be observed even in regions where the climate is suitable for agriculture. Particularly extreme weather
events create a great risk in terms of agricultural activities and causes fluctuations in the production. The Çarşamba
Plain has a high agricultural potential in terms of its soil and surface features. However, the negative weather conditions
effective in some years lead to significant problems in the agricultural sector. The agricultural products grown are
damaged by weather events such as temperature above or below the long-term annual averages, sunshine, rain, wind,
snow, humidity, hail, frost, etc.. In years, when extreme values are observed, a significant decrease takes place in the
agricultural production. The product quality reduces in agricultural areas. A significant recession is experienced in the
industrial and service sector. The contribution of agriculture to the region economy decreases. The measures taken have
decreased the negative effects of bad weather conditions, but they have not completely removed them.
Keywords: Extreme weather events, production, product, vegetable, fruit

1. Giriş
Çarşamba Ovası Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü sınırları içinde yer alan bir delta
ovasıdır (Şekil 1.). Tekkeköy kasabasının bulunduğu yerde 4 km genişliğe sahip ova doğuya doğru büyümekte,
Terme Çayı doğusunda daralarak kıyı ovası özelliği kazanmaktadır (Özçağlar,1993: 93-95). Çarşamba
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Ovası’nın doğu ucunda Çaltı, batı ucunda Cıva burnu bulunur. Kuzeyinde akarsuların yatak değiştirmesi
sonucu oluşmuş sığ göller, bataklıklar ve lagünler yer alır. Bu nedenle ekili-dikili alanlar kuzeye doğru azalır.
Cıva Burnu’ndan Karadeniz’e dökülen Yeşilırmak ovanın oluşumunda önemli rol oynamıştır. Ova yüksek
tarımsal potansiyeli sayesinde bölge ve yöre ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Geniş alüvyal topraklar
ve ılıman Karadeniz İklimi ovanın tarımsal önemini artırır.

Şekil 1. Çarşamba Ovası’nın lokasyon haritası

1980’li yılların başlarına kadar taşkınların fazla, yeraltı su seviyesinin yüksek ve drenaj kanallarının
yetersiz olmasından dolayı ovadaki geniş alanlarda tarım yapılamıyordu. Bu yıldan sonra yapılan ıslah
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çalışmaları ve barajlar sayesinde ekili-dikili alanlar hızla genişleyerek tarımsal potansiyel artmıştır. Ovada
buğday, arpa, mısır, şeftali, çeltik, fındık, ayçiçeği, tütün, domates, hıyar, biber, patlıcan ve soya fasulyesi
yetiştirilir. 2010 yılından önce önemli tarım ürünleri arasında yer alan şeker pancarı günümüzde artık ekilmez.
Şeker pancarı tarımının azalmasıyla sebze tarım alanlarında hızlı bir artış olmuştur (Yulafcı ve Cinemre,
2007:261). Tarıma dayalı atölye imalatında fındık kırma ve çeltik işleme tesisleri faaliyet gösterir. Çarşamba
Sanayi Sitesi yöredeki en büyük istihdam sahalarından biri olup burada tarım alet ve makineleri üretimi
önemlidir. Ovada tarım en önemli ekonomik fonksiyon durumundadır. Tarımsal alanda yapılan sulama, toprak
ıslahı ve drenaj çalışmaları sayesinde verim ve ürün çeşitliliği artmıştır.
Bilindiği gibi tarımsal faaliyetler toprağa bağlı olduğundan sanayi faaliyetlerine göre doğal çevre
faktörlerinden daha fazla etkilenirler. Tarımsal faaliyetlerini etkileyen doğal çevre faktörlerinden biri de hava
olaylarıdır. Entansif türünde bile tarım doğa koşullarına bağlılık gösterir. Üreticiler doğal güçler karşısında bir
noktadan sonra çaresiz kalırlar. Bütün teknolojik gelişmelere rağmen günümüzde insanlar kuraklık, sağanak
yağışlar, düşük sıcaklık koşulları ile mücadele edememektedir (Tümertekin, 1994:70). Tarım alanlarında halen
olumsuz hava olaylarına bağlı olarak önemli sorunlar yaşanır. Güneşlenme, yağış, sıcaklık, rüzgâr, nem vb.
hava olaylarının uzun yıllık ortalamaların altında veya üstünde olduğu dönemlerde tarımsal üretim azalır. Ürün
kalitesi düşer ve tarım ürünlerinin fiyatı yükselir. Tarıma dayalı sanayi kollarında üretim yavaşlar ve daha az
işgücüne ihtiyaç duyulur. Bu nedenle ekstrem hava olayları ile tarımsal faaliyetler arasındaki bağlantı önem
arz eder. Olumsuz hava olaylarının hangi aylarda, hangi sıklıkta ve hangi ölçüde üretimi etkilediği tespit
edildiğinde alınabilecek önlemlerin başarı şansı artacaktır. Bunun neticesinde tarım sektöründeki verim ve
üretim düşüşünün neden olduğu ekonomik resesyonun etkileri azalacaktır. Ekstrem hava olaylarının ziraai
faaliyetler üzerindeki etkisini azaltmak için drenaj kanalları açılmış, melez tohumlar kullanılmış, taşkın önleme
ve sulama amaçlı barajlar inşa edilmiştir. Alınan önlemlere rağmen halen tarımsal faaliyetler hava olaylarına
sıkı bir bağlılık gösterir.
2. Amaç ve metot
Atmosfer olayları canlı hayatını etkileyen doğal çevre faktörlerinden biridir. Meteorolojik alanda
kaydedilen gelişmelere rağmen bu olaylar halen küçümsenmeyecek boyutlardadır. Bu çalışmada ekstrem hava
olaylarının zirai faaliyetler üzerindeki etkisi Çarşamba Ovası örneğinde incelenmiş ve elde edilen sonuçlar
paylaşılmıştır. Hava olayları teknolojik gelişmelere rağmen halen tarımsal faaliyetleri etkileyen en önemli
doğal çevre faktörleridir. Bu olayların önceden tahmin edilmesi bazı önlemlerin alınmasını kolaylaştırmakta,
verim ve üretim kaybının azalmasına olanak sağlamaktadır. Ekonomisi tarıma dayalı yörelerde bu tür önlemler
daha da önemlidir. Zira tarımsal üretimdeki azalma hizmet sektörünü yakından etkileyerek istihdam
alanlarında daralmaya neden olmakta ve tarım sektörünün katma değerini düşürmektedir.
Çalışmaya başlamadan Çarşamba Meteoroloji İstasyonu’ndan uzun yıllık ortalama rasatlar ve
Çarşamba İlçe Tarım Müdürlüğü’nden ekstrem hava olayları istatistikleri temin edilmiştir. Arazi gezileri
sırasında olumsuz hava olaylarına dair bulgulara rastlanmıştır. Yapılan istatistik analizleri sonucunda, ekstrem
değerlerin görüldüğü dönemlerde tarımsal üretimin azaldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca olumsuz hava olayları
ürün kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve ciddi ekonomik sorunlara neden olmaktadır. Tarımla geçinen
üreticiler bu olaylardan dolayı mağdur olmakta ve yeni yatırımlar için tereddüt etmektedir. Araştırmada gezigözlem, akıl yürütme, anket ve mülakat yöntemleri kullanılmıştır. Saha ile ilgili diğer kaynaklar tarandıktan
ve dokümanter veriler analiz edildikten sonra coğrafya ilminin temel düşünce ilkeleri olan dağılım, bağlantı
ve sebep-sonuç ilkeleri ile ifade tekniklerine bağlı kalınarak bildiri metni mevcut duruma getirilmiştir.
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Araştırmada elde edilen sonuçların zirai faaliyetlerle ilgili AR-GE çalışmalarına katkı sağlayacağı ve tarımsal
üretimdeki dalgalanmaları azaltacağı kanaatindeyiz.
3. Bulgular
Sıcaklık, nem, yağış, güneşlenme, rüzgâr, don, sis gibi hava olayları tarımsal faaliyetleri yakından
etkiler. Ekstrem değerlerin görüldüğü dönemlerde tarım alanlarında verim düşer ve üretim azalır. Sıcaklık
bitkilerin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Her ürünün yetişme devresinin çeşitli aşamalarında gelişmeyi
etkileyen minimum, optimum ve maksimum sıcak değerleri vardır (Tümertekin ve Özgüç, 2011:155). Sıcaklık
toprak ve havanın ısınmasını sağladığından bitkiler için yaşam kaynağıdır. Toprak sıcaklığı özellikle bitkinin
kök gelişimi açısından önem arz eder (Ceylan, 1998:189). Tohumların çimlenmesinde etkin rol oynayan en
önemli iklim elemanıdır (Karakurt vd., 2010:117). Yüksek sıcaklıklar bitkilerin çimlenme, büyüme, gelişme
ve olgunlaşmasını olumsuz etkiler. Çimlenme gecikir ve bazı tarlalarda yeterince gerçekleşmez. Büyüme yavaş
olur ve aynı tarla içinde farklılıklar gösterir (Özgür, 2003:9). Olgunlaşma erken gerçekleştiği için verim düşer.
Yapraklar üzerinde yanıklar oluşur. Sıcaklığın 30oC’den fazla olduğu günlerde şeker pancarı yumru içindeki
şekeri tüketmeye başlar (Özçağlar, 1992:32). Bitkinin ürün kalitesi düşer. Yeterli olgunlaşma olmadığından
verim azalır. Taze sürgün ve yapraklarda yanıklar oluşur. Bitkiler buharlaşma ile hızlı su kaybeder. Sulama
yapılamadığında canlılığını muhafaza edemez. Sıcaklık 27-32 oC civarında olduğunda bazı fasulye türleri
çiçeklerini döker ve döllenme sorunu yaşar (Özçelik vd., 2011: 30). Mısır bitkisi için ideal büyüme sıcaklığı
20-30 oC’dir. Sıcaklık bu değerin üzerine çıktığında sulamaya ihtiyaç duyulur (Kapar vd., 2011:5).
Rasat süresince yaz mevsimindeki maksimum sıcaklıklar 25.7 gün 30 oC’nin üzerinde seyretmiştir.
Temmuz ve ağustos aylarındaki maksimum sıcaklıkların (19 gün) tahrip gücü yüksektir. 2007 yılı yaz
mevsiminde yaşanan sıcaklık artışı nedeniyle barajlardaki su seviyesi düşmüş, yeraltı sularında belirgin bir
azalma olmuştur. Bu dönemde bitkiler terleme yoluyla hızla su kaybetmiş, sulanamayan mısır, ayçiçeği, şeker
pancarı ve sebze tarım alanlarında verim düşmüştür. Toprak kuruyarak sertleşmiş ve yüzeyde çatlaklar
oluşmuştur. Fındık bahçelerinde meyveler hasat olgunluğuna erişemeden dökülmeye başlamıştır.
Sıcaklık, uzun yıllık ortalama değerlerin altına indiğinde de tarımsal faaliyetler zarar görür. Düşük
sıcaklıklar oluştukları devrelere ve frekanslarına göre bitki hayatı üzerinde olumsuz etki yaratır (Günal,
1999:214). Yeni ekilmiş tarlalarda toprak içindeki tohumların çimlenmesi güçleşir. Bitkilerde enzimler
yavaşlar, meyve ağaçlarında çiçeklenme ve meyve bağlama zayıf olur. Yaz mevsiminde yüksek sıcaklık
isteyen buğday, ayçiçeği ve sebze tarım alanlarında rekolte düşer. Çeltik mayıs ayında ekilir ve çimlenebilmesi
için minimum sıcaklığın 9 oC’nin üzerinde olması gerekir (Sezer ve Mut, 2004:60). Düşük sıcaklık çeltikte
çimlenmeyi geciktirir, bitkinin fizyolojik gelişiminde ve metabolik reaksiyonlarında yavaşlamalara neden olur.
Salkım oluşumunun başlangıcı ile salkım çıkarma devresi arsındaki sürede tohum bağlama sayısını azalttığı
için tane verimini düşürür (Taşlıgil ve Şahin, 2011:183-184).
Minimum sıcaklık değerleri 2 Mayıs 1976’da 3.4 oC’ye ve 2 Haziran 1976’da 5.9 oC’ye kadar inmiştir
(Çizelge 1). Çeltik tarlalarında çimlenme sorunu yaşanmış, bazı tarlalar yeniden ekilmiştir. Domates ve hıyar
yetiştiriciliği yapılan seralarda 12 oC’ den az sıcaklık bitki gelişimini olumsuz etkiler (Magein, 1992:61-64).
Özellikle büyüme ve olgunlaşma dönemindeki minimum sıcaklık değerleri tarım alanlarında verimi düşürür.
Turfanda seracılığın yaygın olduğu Çarşamba Ovası’nda sıcaklık değerleri 12 oC’nin altına indiğinde
sebzelerin çiçek açması gecikir, bitkilerin fizyolojik faaliyetleri yavaşlar. Yaz mevsiminde ise sebzelerin
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büyümesi durur. Ovaya ait rasatlar incelendiğinde ortalama sıcaklığın mart ayında 8.3 olduğu görülür. Bu
değer birçok bitki türünün büyüme gelişmesi için gerekli limitlerin altındadır.
Çizelge 1. Çarşamba’da tarımsal faaliyetler açısından önem arz eden iklim elemanlarının yıl içindeki seyri
AYLAR
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Kaynak: DMİGM Çarşamba Meteoroloji İstasyonu(1966-1992)

Çarşamba Meteoroloji İstasyonu rasatlarına göre (1966-1992) yılda ortalama 32 gün yağış miktarı 10
mm’nin üzerine çıkar. Maksimum yağış miktarı temmuzda 116.9 mm ve ağustosta 125.8 mm olmuştur
(Çizelge 1). 27 Mayıs 2000 tarihinde etkili olan yağışlar ovada taşkınlara neden olmuş ve tarım alanları su
altında kalmıştır (Foto 1). Çarşamba Ovası ve yakın çevresindeki tarım alanları selden etkilenmiştir. Çarşamba,
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Terme ve Salıpazarı ilçelerinin 112 köyünde 290 bin dekar sebze, meyve, fındık, çeltik ve mısır tarım alanında
zarar meydana gelmiştir. Ovanın toprak yapısı yeraltı su seviyesinin yükselmesini tetiklemiş ve taşkın sularının
etrafa yayılmasını kolaylaştırmıştır (Şahin, 2002:80-85). Eğim azlığından dolayı yüzey suları tahliye
olamamış, toprak bir müddet bataklık görünümü kazanmış ve toprağın havalanması zayıflamıştır.

Foto 1. Eylül 2015 tarihinde etkili olan yağışlar fındık bahçelerinde rekolteyi düşürdü.
(http://www.haberexen.com/findik-bahceleri-yagmura-teslim-889449h.htm)

Yağışa bağlı olarak ortaya çıkan doğal afet mısır, buğday, ayçiçeği ve sebze tarım alanlarında fiziksel
tahribat yapmıştır. Bitkilerin gövdeleri devrilmiş, dal ve yaprakları kırılmıştır. Toprak çamur halini aldığından
tarlalarda bir müddet çalışılamamıştır. İlkbahar mevsiminde uzun süre etkili olan yağışlar yeni ekilen
tarlalardaki tohumların ve çimlenmiş tarlalardaki bitki köklerinin çürümesine neden olur. Eksik çimlenmeden
dolayı tarlalarda yer yer boşluklar meydana gelir. Çiçeklenme döneminden sonra düşen yağışlar bitki
yapraklarını çiçek özüne yapıştırarak döllenmeyi engeller (Kadıoğlu, 2007:172).
Uzun süre etkili olan yağışlar bitki zararlıları ile mücadeleyi zorlaştırır. Meyve ve sebzelere
çiçeklenme döneminde zararlı böcekler için atılan ilaçlar yağışla yıkanır. Böylesi havalarda ilaçlama tekrar
edildiğinden zararlılarla mücadelede maliyetler artar. Buğday yaz mevsimindeki yağışlardan hoşlanmaz. Her
mevsimi yağışlı bölgeler buğday tarımına uygun değildir (Tanoğlu, 1968:1991). Başak bağlama ve tanelerin
olgunlaşma devresindeki yağışlardan zarar görür. Tütün olgunlaşma dönemi olan yaz mevsiminin ortalarında
hiç yağış istemez (Doğanay, 2007:101-185). Yaz mevsimindeki yağışlar tütünün kalitesini düşürür. Ovadaki
yağışların %17.5’i (179.8 mm) yaz mevsiminde düşer. Tütün tarlalarında bitkilerin boyu uzar, yaprakları
genişler. Buğday tarlalarında ağırlaşan başaklar yağışların etkisiyle devrilir. Taneler dökülmeye başlar ve
küflenme belirtileri ortaya çıkar. Hasat dönemine yakın zamanlarda meydana gelen yağışlar verim ve kaliteyi
düşürür (Boyer, 1998:48). 2016 yılı mayıs ve haziran aylarında yağışların uzun süre devam etmesinden dolayı
hasat olgunluğundaki sebze ve meyvelerde çürüme olmuş, ürün kalitesi düşmüştür. Çarşamba Ziraat Odası
istatistiklerine göre 1988 yılından sonra tarım alanlarında yağmura bağlı en büyük zarar meydana gelmiştir.
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Foto 2. 26-29 Mayıs 2016 tarihindeki etkili olan yağış sonrası sera tarım alanlarından bir görünüm

Yağış azlığı da tarımda verim ve kaliteyi düşürür. Mısır tarımı yapılan bölgelerde yaz mevsiminin
yağışlı ve yağışın aylara düzenli dağılmış olması gerekir. Mevsim başı ve mevsim sonundaki yağışlar mısır
bitkisi için yeterli değildir. Örneğin 1945 yılında Rize dışındaki Karadeniz kıyılarında yağış yetersizliğinden
dolayı mısır üretiminde önemli bir azalma olmuştur (Öngör, 1956:68). Soya fasulyesi yetiştirilen bölgelerde
yağışın %75-80’i bitkinin gelişme devresi olan ilkbahar ve yaz mevsiminde düşmelidir (Doğanay, 2007:166).
Çarşamba Ovası’nda bu mevsimlerde yıllık ortalama yağışın %39.5’i (404.3mm) düşer. Bu yüzden yaz
mevsiminde soya tarım alanlarında sulamaya ihtiyaç duyulur. Sonbahar mevsimindeki yağış azlığı fındık
bahçelerinde erkek çiçeklerin gelişimini engeller. Tozlaşma zayıf kalır (Doğanay, 1992:219).
Dolu yağışı fiziki tahribat yapar. Seraların naylonlarını yırtar, bitkilerin dallarını kırar, gövdelerini
devirir, çiçekleri ve meyveleri döker (Foto 3). Rüzgârlı havadaki dolu yağışının tahrip gücü daha fazladır.
Genellikle şiddetli rüzgârlarla birlikte yağan ve tanelerinin çapı ortalama 20 mm’nin üzerinde olan dolu
tahripkâr bir yağış türüdür (Şahin ve Sipahioğlu, 2003:187). Nitekim 3 Haziran 2016 tarihinde etkili olan dolu
yağışı meyve bahçelerinde önemli hasar yapmıştır. Fındık ve ceviz ağaçlarında henüz hasat olgunluğuna
ulaşmamış meyvelerin bir kısmı dökülmüş, dalda kalan meyveler zedelenmiştir. Benzer olaylar diğer meyve
ağaçlarında görülmüştür. Bazı meyve ağaçları gövde ve dallarında oluşan büyük hasarlar nedeniyle canlılığını
kaybetmiştir. Seralar tahrip olmuş ve sebzeler zarar görmüştür. En fazla dolu yağışı kış mevsiminde (ortalama
0.8 gün) görülür. Ancak bu mevsimdeki dolu yağışı tarımsal faaliyetler açısından zararlı değildir. Buna karşılık
ilkbahar mevsimindeki dolu yağışları çiçek açma ve büyüme dönemindeki bitkilere zarar verir.

İlkbahar ve yaz mevsimindeki şiddetli rüzgârlar tarım alanlarında zararlı etkiler yapar. Meyve
bahçelerinde, mısır ve buğday tarlalarında ciddi hasar meydana getirirler. Boyu uzun, geniş ve sık yapraklı
bitkiler üzerinde rüzgârın sürtünme gücü daha fazladır. Bu neden mısır ve ayçiçeği tarlaları şiddetli
rüzgârlardan daha fazla etkilenir. Olgunlaşma dönemindeki bitkiler ayakta duramaz. Ocak ve aralık ayları
dışında aylık maksimum rüzgâr hızı 9.4 m/sn’dir. Melez tohumlar sayesinde rüzgâra dayanıklı türler ekilmeye
başlanmış ve rüzgâra bağlı maddi hasarlar azaltılmıştır. Özellikle mısır tarlalarında melez tohumlar rüzgâra
bağlı fiziki tahribatı kısmen önlemiştir. Ayrıca sıcak esen rüzgârlar buharlaşmayı artırarak bitkilerin su kaybını
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hızlandırır. Bitkiler ihtiyacı olan suyu alamadıkları zaman yapraklarda sararma başlar ve büyüme durur. Her
bitkinin susuzluğa dayanabileceği kritik bir eşik söz vardır. Bu eşik aşıldığında bitkinin yaşamı tehlikeye girer.

Foto 3. 03 Haziran 2016 tarihindeki dolu yağışı sonrası ceviz bahçelerinden bir görünüm

Ovada nadiren de olsa don ve kar yağışı da bazı yıllar tarım alanlarında etkili olur. Yıllık ortalama kar
yağışlı gün sayısı 8.7’dir. En fazla kar yağışı kış aylarında görülür. Bu aylarda en fazla seralar zarar görür. 3031 Aralık 2015 tarihlerinde etkili olan kar yağışı Damlataş, Turgutlu, Bölmeçayırı, Karabahçe, Kuşhane
köylerindeki seralarda önemli maddi hasar meydana getirmiştir. Seraların bir kısmında taşıyıcı sistem zarar
görmüş ve çatı çökmüştür (Foto 4). Ürünler telef olmuş ve verim düşmüştür. Meydana gelen zararın telafisi
için hasat tespit çalışmaları yapılmıştır. Ovada ilkbahar geç ve sonbahar erken donları sebze ve meyve
bahçelerine zarar verir. İlkbahar mevsimindeki don olayları fındık bahçelerinde verimi %40 civarında düşürür.
Bu mevsimdeki muhtemel don olayları taze sürgünlerin ve dişi çiçeklerin donmasına yol açar (Doğanay,
1992:219). Sahadaki rasatlar incelendiğinde mart ayında ortalama 1.3 günün donlu geçtiği görülür.
Bulutluluk güneşlenmeyi etkilediğinden tarımsal faaliyetler açısından önem arz eder. Çarşamba
Ovası’nda yıllık ortalama bulutlu gün sayısı 102.4’tür. Bulutlu günlerin %49’u (50.2 gün) mayıs-eylül
devresine tekabül eder. Aynı devrede kapalı gün ortalaması 47.1 gündür. Bu devre, bitkilerin güneş ışınlarına
ihtiyaç duyduğu büyüme, gelişme ve olgunlaşma dönemidir. Bulutlu ve kapalı günlerde bazı bitkiler gerekli
sıcaklık ve güneş ışığından mahrum kalır. Düşük sıcaklık bitkinin tomurcuk ve yaprak açımını geciktirir.
Büyümeyi yavaşlatır. Işık yetersizliği yapraklarda erken dökülmeye ve renk bozukluğuna yol açar. Bitkilerdeki
gelişim bozukluğu verim ve kaliteyi düşürür.
Yüksek nem oranı yaz mevsiminde tahıl, sebze, tütün ve meyve tarım alanlarında zararlı böceklerin
üremesine ve çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Günümüzde artık ekilmeyen ancak 2010
yılından önce önemli bir tarım ürünü olan şeker pancarı gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının az olduğu
bölgelerde geceleyin de fizyolojik faaliyetlerine devam ettiği için ideal gelişme ortamı bulamaz. Bu tür
bölgelerde bitki yumru içindeki şekeri tüketerek pancarın kalitesini düşürür (Gediz, 1953:21). Sıcaklığın gece
15oC, gündüz 20-23 oC olduğu zamanlarda pancarda şeker yoğunluğu maksimum düzeye çıkar. Bu değerlerinin
yükselmesi durumunda şeker birikimi azalır (Johnson vd., 1977:29-30). Çarşamba Ovası’nda gün içindeki
sıcaklık farkı hakkında fikir vermesi için sabah saat 7.00’de ve öğle saat 14.00’da ölçülen sıcaklık değerleri
karşılaştırılmış ve yaz aylarında yaklaşık 5.5 oC’lik bir sıcaklık farkı olduğu görülmüştür. Bu değer şeker
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pancarı tarımının yaygın olduğu Uşak’ta aynı aylarda ortalama 9.6 oC’dir. Yumru bağlama ve olgunlaşma
dönemi olan ağustos ve eylül aylarında gece ve gündüz sıcaklık farklarının belirginleşmesi gerekir. Bu devrede
yumru şeker biriktirdiğinden gündüzleri havanın ılık ve açık, geceleri serin geçmesi istenir (Doğanay,
2007:150-151). Tütün, buğday gibi tarım ürünleri olgunlaşma döneminde yüksem nemden zarar görür

Foto 4. 30-31 Aralık 2015 tarihinde etkili olan kar yağışı seraları zarar vermiştir.
(Kaynak: http://www.habergazetesi.com.tr/haber/15496/beyaz-afet-tarimi-da-vurdu)

.
Güneşlenme süresi tarımsal faaliyetleri yakından etkiler. Sıcaklığı denetim altında tutarak vejetasyon
süresi üzerinde belirleyici rol oynar. Bazı bitkiler yaz mevsiminde uzun güneşlenme süresine ihtiyaç duyar.
Ovada güneşlenme süresi yaz mevsiminde 24 saat 52 dakika ile maksimum, kış mevsiminde 8 saat 37 dakika
ile minimum değerdedir. Yaz mevsimindeki güneşlenme süresi Akdeniz ikliminin etkili olduğu İzmir’den 11
saat 26 dakika daha azdır. Yetersiz güneşlenmeden dolayı Çarşamba Ovası’nda vejetasyon süresi Akdeniz ve
Ege kıyılarına göre daha kısadır. Bu nedenle Akdeniz bölgesindeki tarla ürünleri Çarşamba Ovası’na göre daha
erken pazara çıkar ve sezon daha uzun sürer. Akdeniz bölgesinde yıl içinde birden fazla ürün alma olanağı
vardır. Çarşamba Ovası’nda güneşlenme süresi buğday, şeker pancarı, tütün ve sebze türleri için optimum
değerde değildir. Bu nedenle bitkilerin büyümesi ve ürünlerin olgunlaşması gecikir. Nitekim domatesin
olgunlaşması ancak temmuz ayında olur. Güneşlenmenin azalmasıyla eylül ayından sonra birçok sebze için
sezon sona erer. Oysa Akdeniz Bölgesinde sezon ekim ayı ortalarına kadar devam eder.
4. Sonuç ve öneriler
Ekstrem hava olaylarının zirai faaliyetler üzerindeki etkisini azaltmak için drenaj kanalları açılmış,
melez tohumlar kullanılmış, taşkın önleme ve sulama amaçlı barajlar inşa edilmiştir. Ancak alınan önlemlere
rağmen halen tarımsal faaliyetler hava olaylarına sıkı bir bağlılık gösterir. Olumsuz hava şartlarının etkili
olduğu yıllarda tarımsal üretim düşer. Tarım ürünlerinin fiyatı yükselir. Tarıma dayalı sanayi kollarında üretim
yavaşlar ve işgücü ihtiyacı azalır. Melez tohumlar sayesinde mısır, buğday, çeltik ve diğer bitkilerinin yöredeki
doğal koşullara dayanıklılığı artırılmıştır. Ancak bu tür tohumların zirai ilaçlama gereksinimi yerli tohumlara
göre fazladır. Bununla birlikte gelişmiş erken uyarı sistemleri sayesinde ekstrem hava olaylarının zararlarını
kısmen de olsa azaltmak mümkündür. İdeal ekim ve sulama zamanı belirlendiğinde, ekim dönemindeki
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muhtemel don riski minimum düzeye indirilebilmektedir. Ova içindeki drenaj kanallarına ilave olarak eğim
yönünde yeni drenaj kanalları açılmalı ve taşkın dönemlerinde suyun toprak üzerinde birikmesi önlenmelidir.
Ovanın tamamında halen sulu tarım yapılamaz. Yüksek sıcaklıkların görüldüğü yıllarda sulama ihtiyacı artar.
Yapılacak yatırımlarla sulanabilen alanlar genişletilmeli, zengin yeraltı su potansiyelinden daha fazla
yararlanılmalıdır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü
işbirliği yaparak olumsuz hava olaylarına karşı alınabilecek önlemler araştırılmalıdır. Karadeniz Tarımsal
Araştırmalar Enstitüsü AR-GE çalışmalarında hava olaylarının tarımsal faaliyetler üzerindeki etkilerine daha
fazla ağırlık vermeli, yerli tohumların verimliliğini artıracak çalışmalar yapmalıdır. Rüzgârın olumsuz
etkilerinden korunmak için hakim rüzgâr yönüne dönük alanlarda tarım yapmaktan kaçınılmalı, zorunlu
durumlarda tarlaların etrafına rüzgâr hızını kesecek perdeler yapılmalıdır.
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