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Öz: Son zamanlarda “Küresel Isınma ve İklim Değişimi” kavramı çok duyulan bir kavram olmuştur. Konu üzerine çok
sayıda bilimsel araştırma ve yayın olmasına rağmen hala alınan önlemler yetersizdir. Tarım sektörü ise kuşkusuz hem
doğrudan hem de dolaylı olarak değişimin olumsuz etkilerine maruz kalmaktadır. Çiftçiler, tarım alanları üzerinde etkili
olan diğer bir unsurdur. Bu yüzden onların küresel ısınma ve iklim değişiminin ne derece farkında oldukları ve üstlendiği
sorumluluklar önemlidir. Çalışma alanı Ankara’nın hem önemli bir üretim merkezi hem de geçmişte zengin su
kaynaklarına sahip bir ilçesi olan Polatlı’dır. Bu araştırmanın amacı, Ankara İli Polatlı İlçesinde çiftçilerin iklim
değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri hakkındaki algı ve uyum düzeylerini belirlemektir. Nitel araştırma çerçevesinde,
yerel halkın, ilgili yöneticilerin ve bilim adamlarının iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri konusunda
düşüncelerini değerlendirmek için yarı yapılandırılmış görüşme formuna bağlı kalınarak derinlemesine görüşmeler
yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; Polatlı’nın küresel ısınma ve iklim değişiminin etkilerine
maruz kaldığını ve çiftçilerin işbirliği konusunda yetersiz, geleneksel uygulamalar konusunda ısrarcı, organik gübre
kullanımına mesafeli, kimyevi ilaç kullanmaya ise eğilimli olduğunu göstermiştir. Tüm bu problemlerin temel nedeni
ilçede eğitim faaliyetlerinin yetersiz olmasıdır. 2017 yılı verilerine göre ilçede kuru tarım alanları sulu tarım alanlarından
4 kat daha büyüktür. Konu Polatlı’da en çok üretilen bitkisel ürünlere geldiğinde, kuru tarım için buğday ve arpa, sulu
tarım için pancar ve kuru soğan öne çıkmaktadır. Çiftçiler genel olarak sulu tarım alanlarında yağmurlama sulama
sistemini kullanmaktadırlar. Bu tercih değişen iklim koşullarıyla ve geliştirilen ekonomik uygulamalarla ilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, İklim Değişimi, Polatlı, Tarım, Ankara.
Abstract: The “Global Warming and Climate Change” notion is a very common expression in these days. Although there
are research and publications on the subject, the precautions are not still enough. Doubtlessly, agriculture exposure to
both directly and indirectly negative effects of change. Farmers are also another fact that be effective on agriculture
areas. So their perception level and responsibilities on global warming and climate change important. Study field is
Polatlı that a district both very important a production center and have a rich in water resources for Ankara province
until lately.. The aim of this research is to determine perception and adaptation levels of farmers about the impact of
climate change on agriculture in the Polatlı District of Ankara Province. In the framework of qualitative research,
specifically prepared interview for the interview was used to evaluate deeply thought of the local community, related
administrators and scientists about the impact of climate change on agriculture. According to the findings obtained as a
result of the research; Polatlı is exposed to global warming and climate change effects. Also the farmer’s cooperation is
inadequate, they insist on traditional practices, their use of organic fertilizers is timid and they tend to use chemical
drugs. Fundamental of all these problems' is insufficient training activities in the district. According to 2017’s data, dry
agricultural areas four times bigger than irrigated agricultural areas in Polatlı district. When it comes to the most
produced herbal products in Polatlı, wheat and barley for dry farming and beet and dried onion for irrigated farming
come forefront. Farmers generally use sprinkler irrigation system in the irrigated agriculture areas. This choice is
associated with changing climate conditions and developed economic practices.
Keywords: Global Warming, Climate Change, Polatlı District, Agriculture, Ankara.
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1. Giriş
Küresel iklim değişimi sanayi devriminden sonra sanayileşme süreçleri ve insanların doğaya olan
müdahaleleri sonucunda türemiştir. Dünyada üretim faaliyetleri arttıkça üretimin en büyük girdisi olan enerji
ihtiyacı da artmıştır. Buna bağlı olarak fosil yakıt kullanımı artıp, araziler yanlış kullanılmaya ve sera gazı
yutak alanları tahrip edilmeye başlayınca sera gazları atmosferde birikmeye başlamıştır. Özellikle 1990’lı
yıllardan itibaren çevresel sorunlar belirgin hale gelmiş ve iklim değişikliği sorunu daha geniş kitlelerde yankı
bulmaya başlamıştır (Karakaya vd., 2015).
Küresel ısınma ve iklim değişiminin en fazla tehdit yarattığı alanlardan belki de en önemlisi tarımdır.
Tarım atmosferik değişimlerden en fazla etkilenen sektördür. Bu nedenle iklim değişimine uyum stratejileri
kapsamında yapılacak uygulamalar önem arz eder. Tarım, iklim değişikliğini başta kullanılan kimyasal
gübreler ve kimyevi ilaçlar olmak üzere yanlış her tür uygulama vasıtasıyla etkiler. İlerleme kaydedilmek için
insanların konu hakkında sahip olduğu algı ve sergiledikleri tutum büyük önem teşkil etmektedir. Sektörün
temel elemanları olan çiftçiler tarım alanlarında yapılan yanlış uygulamalar konusunda ve tarım alanlarında
iklim değişikliğine hem uyum hem azaltım kapsamında devletten sonra en çok öne çıkan aktör durumundadır.
Bu çalışmada iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkileri ve çiftçilerin süreç karşısındaki tutumları
ve uyum düzeyleri Ankara’nın Polatlı ilçesi üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın amacı ise iklim değişikliğinin tarım alanlarına olan etkisini Ankara’nın Polatlı ilçesi
üzerinden inceleyerek çiftçilerin iklim değişimi hakkında ne derece fikir sahibi oldukları ve iklim değişikliğine
uyum konusunda gerçekleştirdikleri eylemler tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışma ile iklim değişikliği-tarım
ilişkisi konusunda örnek bir alan çalışması ile literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır.
IPCC (Interngovermental Panel on Climate Change / Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli)
raporlarına göre Akdeniz havzası iklim değişiminden en fazla etkilenen bölgedir ve ülkemiz bu bölge
içerisinde yer almaktadır. İklim değişikliği ister küresel isterse bölgesel ölçekte olsun meteorolojik olayların
sıklığında, şiddetinde, dağılış ve zamanlamasında değişiklikler meydana getirmektedir (Türkeş, 2012).
Dünya’da sayısız bilim insanı sayısız iklim çalışmaları yaparak içinde bulunduğumuz ve etkileri artarak devam
etmesi muhtemel olan süreci yavaşlatmak ve uyum sağlamak adına çözüm aramaktadır.
1.1.

Küresel Isınma ve İklim Değişimi

Küresel ısınma ve iklim değişimi birbirleriyle bağlantılı ama birbirinden farklı iki kavramdır. Küresel
ısınma, atmosferdeki CO2, CH4, N2O gibi sera gazlarının yoğunluklarının artmasıyla bu moleküllerin güneş
ışınlarını hapsederek yeryüzü sıcaklığını sistematik olarak yükseltmesidir (Korkmaz, 2007; Bayraç vd., 2016).
İklim değişikliği ise uzun bir süre sonunda (on yıl veya daha uzun bir süre) iklim süreçlerinde (örneğin ekstrem
hava olayları) sıklık ve yoğunluk değişimine neden olan iklim elemanlarındaki (sıcaklık, yağış, rüzgar gibi)
anlamlı değer değişimi olarak ifade edilir (Çiçek, 2016). İklimler kısa ve uzun zaman aralıklarında çeşitli
nedenlere bağlı olarak değişirler. Geçmişte değişimin nedenleri doğal nedenler olsa bile günümüzde insan
faktörü devreye girmiştir. İnsan aktivitesinin yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle, dünya çapında meydana
gelen iklim değişikliği, “Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişimi”dir (Boşgelmez, 2007). IPCC 1. Çalışma
Grubu 5.Değerlendirme Raporu’na göre “Küresel iklimdeki ısınma kesindir ve 1950’li yıllardan beri iklimde
gözlenen değişikliklerin çoğu on yıllardan bin yıllık bir zaman dönemine kadar hiç görülmemiş düzeydedir.
Bu dönemde atmosfer ve okyanuslar ısınmış, kar ve buz tutarları azalmış, ortalama deniz düzeyi yükselmiş ve
sera gazlarının atmosferdeki birikimleri artmıştır (Türkeş, 2013).
Küresel ısınma atmosferdeki sera gazlarının oransal olarak artması ve olması gereken seviyenin üstüne
çıkması ile gerçekleşmiştir. Sera gazlarının atmosfer içerisindeki miktarının artması sonucu Dünya’nın
beklenilen miktardan daha fazla ısınmasına neden olan süreç “sera etkisi” olarak adlandırılmaktadır (Bayraç
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ve Doğan, 2016). Doğal sera gazlarının en önemlileri olarak öne çıkanlar içinde başta en büyük katkıyı
sağlayan H2O olmak üzere, CO2, CH4, N2O ile troposfer ve stratosferde bulunan O3 gazları sayılabilir (Türkeş,
2001: 189). CO2 ‘in sera gazları içinde %82’lik bir payı vardır. Hawaii Büyük Adası’ndaki Mauna Loa gözlem
istasyonuna göre atmosferdeki CO2 miktarı 1958 yılından günümüze 100 ppm’lik bir artışla 400 ppm’e 2000’li
yılların başında ulaşmıştır. Yani nefes aldığımız atmosferdeki CO2 miktarı yaklaşık 55 yıl içerisinde %24
oranında artmıştır (Çiçek, 2016). Ekim 2018’e göre ise salım 409 ppm’dir.
Şu ana kadar sera gazı salımını azaltmayı hedefleyen uluslararası çapta birçok anlaşma yapılmıştır.
Bunlardan en çok bilinenleri Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması’dır. Ancak yapılan tüm anlaşmalar ve
görüşmelere rağmen CO2 salımı en yüksek olan Çin, ABD, Hindistan ve Rusya dünyadaki toplam salımın
%50’sini oluşturmaktadır. Türkiye’nin durumu hakkında konuşulduğunda ise bilim insanlarından M.T
“Türkiye uluslararası iklim sözleşmelerinde ve görüşmelerinde politik anlamda üstüne düşen görevleri yerine
getirmektedir. Ancak artı hiçbir şey yapmamakta. Diğer büyük ülkelerin saldığı salımın yanında kendisinin
kaydadeğer olmadığını düşünüyor. Doğru bir düşünce mi tartışılır ama tüm ülkeler Türkiye gibi yapsa ilerde
sıcaklık artışı çok daha yüksek olacaktır” demiştir. Türkiye 2030’a kadar salımının artacağını ancak artış
içinden %20’ye yakın azalış planladığını söylemiştir. Bu konuda özellikle yabancı basın ve iklim kanalları
Türkiye’yi çok eleştirmiştir. Türkiye’nin bu stratejisinin Paris Anlaşmasındaki maddelere uymadığını, tüm
ülkelerin böyle bir salım yolu izlediği takdirde 1.5℃ değerindeki artış yerine yaklaşık 4℃ değerinde bir artış
yaşanacağı ifade edilmektedir.
1.1.2. Küresel İklim Değişiminin Tarıma Etkisi
Tarım iklim değişikliğinden hem etkilenir hem de iklim değişikliğini yapılan uygulamalar yoluyla
etkiler. Etkilenmesinin en büyük nedeni ürünler doğayla temas içinde gelişimini sürdürdüğünden diğer alanlara
göre iklim değişikliğinin doğrudan etkilerine daha fazla maruz kalır. Etkilemesi ise uygulaması sırasında CH4
ve N2O gibi sera gazları açığa çıkaran toprak işleme, gübreleme, zirai mücadele ya da çeltik ekimi yoluyla
gerçekleşir (Dellal, 2016; Akalın, 2014). Yaz mevsimindeki aşırı kuraklığa bağlı olarak, çölleşme, tuzlanma
ve erozyon oranının yükselmesi öngörülmektedir (Boşgelmez, 2007). Sıcaklık artışından Güneydoğu, İç
Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri etkilenecektir (Türkeş,1998’den aktaran Öztürk, 2002).
Ülkemizde turunçgil tarımının iç bölgelere kadar genişleyebileceği, yine iç bölgelerde yıl içinde ikinci
ürün alınabileceği, Akdeniz şeridinde tropik bitkilerin yetiştirilebileceği tahmin edilmektedir (Çakmak, 2016).
Bilim insanlarından S.Ş “Özellikle son 5 yılda iklim değişikliği farkındalığı daha çok şiddetli hava olayları,
taşkınlar, seller, dolu ve hortum olaylarının artması dolayısıyla etkinin artması nedeniyle artmıştır. Türkiye,
içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz Bölgesi'nde iklim değişikliği etkilerinin en fazla yaşanabileceği ülkeler
arasındadır. Gelecekte ne yazık ki buharlaşmanın daha fazla olduğu, kuraklık olaylarının sıklığının arttığı,
daha uzun ve sıcak bir yaz mevsiminin yaşandığı, yağışların özellikle kar yağışlarının azaldığı, akarsu
akımlarının ve yeraltı su seviyesinin azaldığı bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Gelecekte Türkiye ve çevresinde
daha az üretken, daha değişken, hava olaylarına daha bağımlı, afetlerin ve yarattıkları olayların artacağı
dolayısıyla tarım sektörünün de bundan etkileneceğini söylemek mümkündür. Yapılan modern çalışmalar
bunun böyle olacağını gösteriyor” demiştir.
Ülkemizdeki tarım arazilerinin %80’inde kuru tarım yapılmaktadır (Dellal, 2016). Kuru tarım alanları
ihtiyacı olan suyu yağışlardan karşılar. Tahıl ürünleri içinde ise en büyük paya sahip olan ürün buğdaydır
(Göçer, 2015). İklim değişikliği nedeniyle tarım zararlıları ve mantar türü hastalıklar artış göstermesi ile
kimyevi ilaçlar daha fazla kullanılacaktır. Ülkemizde yaşanacak olan kuraklık gıda güvenliği, gıdanın
bulunabilirliği, gıdanın erişilebilirliği ve bu maddelerin düzenli olarak sağlanabilmesi problemini doğuracaktır
(Dellal, 2016).
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2. Yöntem
Çalışmada nitel araştırma yöntemleri ile ikincil verilerden yararlanılmıştır. Küresel ısınma ve iklim
değişikliği hakkında çiftçilerdeki algı ve tutumu belirlemek adına oluşturulmuş sorulara yanıt aranmıştır. Algı
ve tutum her çevrede farklı şekillerde işlemektedir. Bu farklılığı ortaya koymak için çiftçiler, yöneticiler ve
bilim insanları olmak üzere 3 ayrı grup ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmeler yarı yapılandırılmış
soru formuna bağlı olarak gerçekleştirilmiş, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.
Çizelge 1’de derinlemesine görüşme yapılan kişilere ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Çizelge 1: Derinlemesine Görüşme Yapılan Kişilerin Özelliklerine İlişkin Bilgiler
Kişi kodu

Cinsiyeti

Yaşı

Eğitim Durumu

Görevi

Görüşme Tarihi

MT

E

61

Üniversite

30.04.2018

MS

E

57

Üniversite

Emekli
öğretim
üyesi
Öğretim Üyesi

K.K

K

34

Üniversite

Öğretim Üyesi

23.04.2018

R.K

E

33

Ortaokul

Çiftçi

01.04.2018

Y.K

E

52

Üniversite

Yönetici

22.03.2018

K.K

E

58

İlkokul

Çiftçi

01.04.2018

V.D

E

33

Üniversite

Yönetici

09.03.2018

M.Y

E

63

İlkokul

Çiftçi

17.03.2018

İ.İ.Ö

E

60

Lise

Çiftçi

01.04.2018

N.B

E

54

Üniversite

Çiftçi

02.04.2018

E.Y

E

52

Ortaokul

Çiftçi

24.03.2018

H.İ

E

38

Üniversite

Çiftçi

17.03.2018

S.E

K

36

Üniversite

Yönetici

22.03.2018

M.Ç

E

32

Üniversite

Yönetici

22.03.2018

İ.K

E

35

Üniversite

Yönetici

22.03.2018

21.03.2018

Yöneticilerle hem çiftçilerin eylemleri hem de eksik uygulamalar hakkında konuşulmuştur. Bilim
insanlarına sorulan sorularda ise Türkiye’nin iklim şartlarında yaşanan değişim ve yapılan uygulamalar
değerlendirilmiştir. Ayrıca Ankara Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü’nden 1965-2017 yılları arası sıcaklık ve
yağış verileri, TÜİK’ten nüfus ve eğitim durumu verileri, T.C Ziraat Bankası Müşavirler Kurulu
Başkanlığı’nın yayınladığı zirai değer raporları, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tarımsal arazi kullanımı
verileri, Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden zirai üretim raporları temin edilmiştir. Elde
edilen ikincil veriler değerlendirilerek yorumlanmıştır.
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3. Araştırmanın Yeri ve Önemi
Polatlı, İç Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Sakarya Bölümü’nde Ankara’nın güney batısında 39˚ 34’ 37’’
Kuzey paraleli ile 32˚ 8’ 28’' Doğu meridyeninin kesişme noktasında yer alan bir şehir yerleşmesidir (Yasak
ve Özdemir, 2017). Polatlı kuzeyinde Ankara’nın Beypazarı ve Ayaş ilçeleri, doğusunda Sincan ve Haymana
ilçeleri ile komşudur. Ankara’nın batı sınırında yer alması ve kapladığı alan itibariyle batısında Eskişehir,
güneyinde ise Konya illeri ile komşuluk etmektedir. Coğrafi olarak bir plato niteliği arz etmektedir.
Topraklarının %25 kadarı düzlük, geriye kalan bölümü ise dalgalıdır. En yüksek noktası 1440 metre ile Çile
Dağıdır. İlçe toprakları büyük ölçüde bozkırdır. Bitki örtüsü yok denilecek kadar zayıftır (Erdoğan,2007).
Ankara’ya 76 km mesafede Ankara-Eskişehir karayolu üzerinde Ankara il merkezine en yakın ilçedir.

Şekil 1: Polatlı lokasyon haritası

Polatlı ilçesinin en önemli akarsuları Sakarya Irmağı ve Ankara Çayı’dır. Diğer akarsularından bazıları
ise Porsuk Çayı, Babayakup Deresi, Ilıcaözü Deresi, Yarözü Deresi’dir. İç Anadolu ikliminin bariz özellikleri
olan step iklimi, kara ikliminin hüküm sürdüğü bu bölgede kış sıcaklıkları düşük, yaz ise sıcak geçer. En sıcak
ay Temmuz-Ağustos, en soğuk ay ise Ocak ayıdır. Bölgede iklim yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve
yağışlı geçer, yaz aylarında hemen hemen hiç yağış olmaz, nispi rutubet azdır. Don olayları çok görülür. Orta
Anadolu ülkenin en az yağış alan bölgesidir. Bunun en önemli sebebi ise bölgenin dağlarla çevrili olmasıdır.
Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Bölgede özellikle step alanları yaygındır. Toprakları genellikle kahverengi step
topraklarıdır. İlkbaharda kırkikindi denilen ani gelen yağışlar fazlaca görülür. Kışın sis ve kırağı çokça yaşanır.
Polatlı ilçesinin ekonomisi tarih boyunca tarım ağırlıklı olagelmiştir. Yöre topraklarında en fazla üretilen
ürünler buğday, arpa, şeker pancarı, kavun ve soğandır. İlçede hayvancılık; büyükbaş, küçükbaş ve kümes
hayvancılığına dayalıdır. İlçede en fazla istihdam edilen alan hizmet sektörüdür.
4. Bulgular ve Analiz
4.1.
Sıcaklık Analizi
4.1.1. Sonbahar-Kış Mevsimi
Polatlı’da sonbahar ve kış için 1965-2017 aralığı maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık ve ortalama
sıcaklık değerlerine bakıldığında genel olarak hepsinde artış yönünde eğilim gözlenmiştir. Bu anlamda Polatlı
hem Türkiye’de hem Dünya’da yaşanan değişimlere paralel olarak kendi payına düşen sıcaklık artışını almıştır.
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Ortaya çıkan eğilimi IPCC’nin 5.Değerlendirme Raporu’ndaki küresel sıcaklık artışı ile uyumlu olup, ilçedeki
sıcaklık artışı iklim değişikliği ile bağlantılıdır. Polatlı’nın sonbahar minimum sıcaklıkları ve sonbahar
ortalama sıcaklıklarında ara ara anormaliden tamamen uzak değerler de bulunmaktadır ancak tek bir senenin
sıcaklık durumuna bakılarak genel bir yorum yapılması yanlıştır. Henüz sonbahar için çok tehlikeli bir artış
yok ancak Türkiye’nin uygulamaları (örneğin 2030’a kadar sera gazı salımlarını arttırması) ve iklim
değişiminde Dünya devlerinin tutumları göz önüne alındığında her mevsim için tehlikeli artışlardan
bahsetmemek olanaksız olacaktır.
Kış mevsimi için özellikle maksimum sıcaklık değerlerindeki artış eğilimi minimum sıcaklık
değerindeki artıştan daha fazla göze çarpmaktadır. Aynı şekilde kış ayları ortalama sıcaklık değerlerinde
yaşanan eğilim de dikkat çekicidir. Bu durum tüm mevsimlerde yaşanabileceği üzere ekilen ve dikilen bitki
türleri anlamında farklı etkiler yaratacaktır. Her bitkinin ihtiyaç duyduğu sıcaklık ve yağış değerleri farklılık
arz eder. Kış aylarının daha sıcak geçme eğiliminde olması insanların ısıtma sistemlerini daha az
kullanmalarını sağlayabilir, bu yönüyle enerji talebini değiştirir. Aynı zamanda insanların tercih ettiği
kıyafetler üzerinde de etkisi olup bu yönüyle de giyim sektörünü etkileyebilir.
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Şekil 2. Polatlı Sonbahar-Kış Ortalama Sıcaklık Değerleri
Kaynak: Ankara Meteoroloji 9.Bölge Müdürlüğü
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Şekil 3. Polatlı Sonbahar-Kış Maksimum Sıcaklık Değerleri
Kaynak: Ankara Meteoroloji 9.Bölge Müdürlüğü
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Şekil 4: Polatlı Sonbahar-Kış Minimum Sıcaklık Değerleri
Kaynak: Ankara Meteoroloji 9.Bölge Müdürlüğü

4.1.2. İlkbahar- Yaz Mevsimi
İlkbaharda hava sıcaklığı artmaya başlar ve ağaçlar çiçek açar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol
miktarda yağışların yağması sonucu dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar. Polatlı’da ilkbahar mevsimi
için ortalama maksimum sıcaklık değerleri eğilimi kış mevsimindeki kadar net olmasa da artma
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eğilimindedir.Özellikle ilkbahar minimum sıcaklık değerlerindeki artış maksimum sıcaklık değerlerindeki
artıştan daha anlamlıdır. Bu durum ilkbahar için ortalama sıcaklık değerindeki net artış eğiliminden
sorumludur. Yani artış daha çok minimum sıcaklık değerlerinden kaynaklıdır. İlkbahar minimumlarındaki artış
bitki ekim ve yapılacak hasat dönemi için çok önemli olup çiftçilerin karar almasında alışkanlıklarını bozabilir.
Polatlı çiftçisi bu değişimden buğday ekimi zamanı ve hasat zamanı konusunda oldukça etkilenmektedir.
Polatlı’daki yaz ayı sıcaklık değerleri incelendiğinde ise ilkbahar mevsiminin yaza uyarlanmış hali
denilebilir. Öyle ki yaz ayları minimum sıcaklık değerlerindeki artış aynı ilkbahar aylarında olduğu gibi
maksimum sıcaklık değerlerindeki artış eğiliminden daha anlamlıdır. Ortalama sıcaklık değerlerindeki kayda
değer artıştan ise sorumlu tutulabilir. Yaz aylarının daha sıcak geçmesi tüm canlılar için (hayvanlar, insanlar,
bitkiler) yaşamsal tehlike oluşturmaktadır. Bunun giderek artacağını bilmek ise önlemlerin aciliyetinin ve
etkinliğinin arttırılmasını gerektirmektedir.

1965
1969
1973
1977
1981
1985
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013

Yaz
Maksimumu

30

Yaz Mevsimi
Ortalama Sıcaklığı
(°C)

25

İlkbahar
Maksimumu

20

Doğrusal
(Yaz
Maksimumu)

10

Doğrusal
(İlkbahar
Maksimumu)

0

İlkbahar Mevsimi
Ortalama Sıcaklığı
(°C)

15

Doğrusal (Yaz
Mevsimi Ortalama
Sıcaklığı (°C))

5

1965
1969
1973
1977
1981
1985
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Doğrusal (İlkbahar
Mevsimi Ortalama
Sıcaklığı (°C))

Şekil 5. Polatlı İlkbahar-Yaz Ortalama Maksimum Sıcaklık
Şekil 6. Polatlı İlkbahar-Yaz Ortalama Sıcaklık Değerleri
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Şekil 7. Polatlı İlkbahar-Yaz Ortalama Minimum Sıcaklık Değerleri
Kaynak: Ankara Meteoroloji 9.Bölge Müdürlüğü

4.2.

Polatlı Yağış Analizi

Polatlı’da yaklaşık 50 yıl boyunca sonbahar yağışlarının arttığı görülmektedir. Polatlı sonbaharda hem
sıcaklığın artması hem de yağışın artması durumlarıyla karşılaşmıştır. Polatlı kış mevsimi yağış değerleri yağış
oranının gittikçe düşmekte olduğu göstermektedir. İlçede kış mevsimi için sıcaklık oranlarının artmasına
karşılık yaşanan yağış oranlarındaki düşüş, küresel iklim değişikliğinin bir göstergesidir. Özellikle son yıllarda
ülke çapında kış yağışlarının azalmasına ek olarak karlı gün sayısı da azalmıştır. Bu durum üreticilere tarım
ürünleri adına alışkanlıkların dışına çıkılması gerektiğini hatırlatmaktadır veya buna zorlamaktadır. İlkbahar
yağış değerleri incelendiğinde ise eğilim kış aylarındaki kadar belirgin olmasa bile azalış şeklinde
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gelişmektedir. İlkbahar minimum sıcaklık değerlerindeki artışa paralel olarak gelişen yağışlardaki azalma,
bitkisel üretim üzerinde etki yaratmaktadır. Yaz mevsimi ortalama yağış miktarına baktığımızda eğilimin
azalış şeklinde gerçekleştiğini görmekteyiz. Yağıştaki azalışa eşlik eden ortalama yaz sıcaklıklarındaki artış
yaz aylarını daha kurak ve tehlikeli hale getirmektedir.
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Şekil 8. Polatlı Sonbahar-Kış Toplam Yağış Değerleri

Şekil 9: Polatlı İlkbahar-Yaz Toplam Yağış Değerleri

Kaynak: Ankara Meteoroloji 9.Bölge Müdürlüğü

Kaynak: Ankara Meteoroloji 9.Bölge Müdürlüğü

4.3.

Toplam Ortalama Yağış-Toplam Ortalama Sıcaklık

Polatlı genelinde yıllık değerler dikkate alındığında yağış değerleri azalma eğilimine girmiş olup yıllık
ortalama sıcaklık değerleri ise kısmen çarpıcı oranda artma eğilimi içindedir. Bu durum tek bir olguya işaret
etmektedir: Polatlı küresel ısınma ve iklim değişiminin etkilerine maruz kalmaktadır.
Sıcaklığın artması buharlaşmayı arttırır, toprağın içinde var olan nemi sömürür. Yağışların etkinliği
hem miktar olarak kendisinin azalması hem de sıcaklığın artması nedeniyle düşmektedir. Bu durum kuraklığa
işaret etmektedir. O halde Polatlı kuraklaşmaktadır. Bu nedenle bir tarım merkezi olarak küresel iklim
değişikliğine karşı uyum ve adaptasyon bağlamında önlemler alınmalıdır.
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Şekil 10. Polatlı Yıllık Toplam Yağış Değerleri

Şekil 11: Polatlı Yıllık Ortalama Sıcaklık Değerleri

Kaynak: Ankara Meteoroloji 9.Bölge Müdürlüğü

Kaynak: Ankara Meteoroloji 9.Bölge Müdürlüğü

4.4.

Hidrolojik Etkiler

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en büyük etkilerinden birisi su kaynakları üzerinedir. Yer altı
su seviyesi ve akarsuların akım durumu tarımsal sulama üzerinde de etki yaratır. Polatlı geçmiş yıllarda
Ankara’nın yer altı su seviyesi en yüksek olan ilçelerinden biriydi. Bu nedenle tarımsal üretim açısından da
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Ankara’nın önde gelen ilçelerindendi. Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2013 yılında yeraltı su seviyelerine de yer
verdiği raporunda (Ankara ve Tarım, 2016) Polatlı dikkat çekmiştir. İklim değişikliğinin Polatlı üzerindeki
kuraklık etkisi ve çiftçilerin tarımsal sulamada kuyu suyunu aşırı kullanması yeraltı su seviyesinde azalışlara
neden olmuştur. Çiftçilerle yapılan görüşmede eskiden kuyudan yaklaşık 30 metreden su çekilirken artık
yaklaşık 70 metreden su çekilmeye başlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca izinsiz açılmış kuyuların
varlığından da söz edilmektedir ancak genel olarak DSİ’den (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) belge alarak
kuyu açmaktadırlar. DSİ’nin son zamanlarda kuyuya kullanım için saat takacağına yönelik bilgiye sahip olan
çiftçilerden 4’ü bunun yararlı bir uygulama olduğunu düşünürken 3’ü zaten yeterince masraflarının olduğunu,
topraklarının çok fazla sulamaya ihtiyaç duyduğunu bu nedenle onları zarara sokacak bir uygulama olduğunu
düşünmektedir. Konuyla ilgili olarak R.K “Bugün bir arkadaşım söyledi. Devlet dinamoların başına su saati
koyacakmış. Biz zaten elektriği ödeyemiyoruz. Bir de su parası ile nasıl baş edebiliriz “ demiştir. Çiftçi K.K
ise “Bu tür uygulamaları destekliyoruz, adaletli bir dağıtım yapılırsa herkes için faydalı olur. Fazla su
kullanımının önüne geçmiş oluruz.” demiştir.
İlçe çiftçileri ve yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda Polatlı’nın en önemli akarsularından birisi
olan Sakarya nehrinin Mayıs ayı içerisinde son 5 senedir kurumaya başladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Yöneticilerden Y.K ile yapılan görüşmede Sakarya Nehri’nin kurumasıyla ilgili olarak “2017'de yaklaşık 2030 gün boyunca Sakarya Nehri kurumuştur. 2018 kış ve sonbahar ayları 2017’den bile daha sıcak geçtiği için
bu yıl daha fazla olmasını bekliyoruz. Sakarya kıyısı boyunca büyük bir sulama havzası var, hem havaların
ısınması hem sulanan alanlardaki su ihtiyacı hem de bilinçsiz sulama Sakarya Nehri'nin kurumasına neden
olmuştur.” demiştir. Sakarya Nehri tahmin edildiği gibi 2018 yılında 45 gün ile diğer yıllara göre daha uzun
süre kurumuştur. 05.11.2017 tarihinde Polatlı Ziraat Odası başkanı Zekai Köseoğlu Polatlı’da tarımsal
problemler ilgili cumhurbaşkanlığına yazdığı yazıda Sakarya Nehri ve Porsuk Çayı Havzası'nda vahşi sulama
nedeniyle her yıl kuraklığın yaşandığını belirtmiştir.
İlçe ziraat odası ile yapılan görüşmede V.D “Bu sene tedbirler kapsamında Eskişehir porsuk çayının
üzerindeki bir barajdan Polatlı'ya su geldi. Biz de çiftçileri ekim için fazla su istemeyen bitkilere yönelmeleri
konusunda uyardık. Barajın amacı ilk başta içme suyu sağlamak sonra enerji, tarımsal sulama en sonda
geliyor. Bunun üstüne çiftçilerin planlamalarını buna göre yapmaları için mesaj attık. Mesajda sene içinde su
sıkıntısının yaşanabileceği söylendi. Önceden haber veriyoruz, ancak buna ne kadar uyarlar bilmiyorum.”
şeklinde açıklama yapmıştır. Çiftçilerden 5’i en büyük sorunlarının tarımsal sulama olduğunu düşünmektedir.
Gelecekte bunun artacağından endişe duymaktadırlar.
4.5.

Tarım Arazilerinin Dağılışı

Polatlı’da meyve ve türlerine ayrılan tarım alanı 2004 yılından 2017 yılına kadar azalış göstermiştir.
Öyle ki 2004 yılında 52770 dekar olan meyve alanları 2017 yılında 43453 dekara gerilemiştir. İlçede kuru
tarım alanları sulu tarım alanlarından 4 kat daha büyüktür. Çiftçilerle yapılan görüşmede sulu tarımı bırakıp
sadece kuru tarım yapmak isteyen 2 çiftçi olmuştur. Bununla ilgili olarak çiftçilerden M.Y “Sulu tarım yapmak
çok zor iş, eskiden tonlarca kavun üretip büyük alışveriş reyonlarına satardım, artık verim alamıyorum”
derken diğer bir çiftçi R.K “ Sulu tarım, kuru tarımdan daha fazla emek ve vakit gerektiriyor, şimdi ilçeye
taşındık gidip gelmekte zor oluyor.” demiştir.
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Çizelge 2. Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri Alanı

Çizelge 3. Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı
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Polatlı’da tahıl tarımına ayrılan tarım alanı 2004 yılından 2017 yılına azalmıştır. 2004 yılında 1972540
dekar olan tahıl tarımının yapıldığı alan 2017 yılına geldiğimizde 1733968 dekara gerilemiştir.
Polatlı nadas alanları yıllar içinde azalma göstermiştir. Polatlı çiftçisi önceleri sık sık kuru tarım
alanlarını muhakkak 1 sene nadasa bırakırken son yıllarda hükümetin nohudu satın alış fiyatına yaptığı zamla
halk nadas yılını nohut ekerek doldurmaktadır. Hükümet bu yolla tarımsal anlamda çiftçileri baklagil ekimine
sevk etmekte ve toprağa buğday gibi ürünlerden sonra kendisini tazeleme fırsatı sağlamaktadır. Ancak seçilen
bitkinin özellikle baklagillerden olması gerekmektedir. Çünkü baklagil bitkileri toprağa azot bağlayıcıdır.
Çiftçi her yıl aynı ürünü ekerse o bitkinin topraktan alacağı besinler bellidir ve toprakta hep o besin maddelerini
tüketmektedir. Toprağa başka bitkiyi ektiğimiz zaman yeni gelen bitki diğer maddeleri de tüketmeye
başlamaktadır.
Yöneticiler çiftçilere nadası tavsiye etmediklerini ancak Polatlı çiftçisi için mevcut koşullarda nadasın
da bir seçenek olarak hep durduğunu ve zorunda olduklarını söylemişlerdir. Polatlı’da münavebeli tarım son
yıllarda gelişmeye başlamıştır ancak tam olarak herkesçe yaygın hale gelmemiştir. Konuyla ilgili olarak
yöneticilerden V.D “Genel itibariyle her yıl üretim değişiyor her yıl boyunca da yıllık üretim yapılıyor, bahçe
bitkilerinden ziyade daha çok tarla bitkileri var. Yani yılda bir hasat yapılıyor. Çiftçilere münavebeli ekimi
tavsiye ediyoruz. Bunun için her yıl dosya yaptırıyorlar, devletten mazot ve gübre desteği alabilmek için her
yıl Ziraat Odası’na en az bir kere uğramak zorundalar.” demiştir.
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Şekil 12: Polatlı Nadas Alanları
Kaynak: TÜİK

Polatlı da tarım alanları 2014 yılına göre 2017 yılında artış göstermiştir. Polatlı ilçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçede orman ve fundalık alanlarda hiçbir değişim
yaşanmamış ve 2014 yılından 2017’ye kadar 1.500 hektar olarak kayıtlara geçmiştir. Tarım dışı araziler 2014
yılında 4.714 hektar iken 2014 yılından sonra azalmış ve 1.960,5 hektara gerilemiştir. 2015-2017 boyunca bu
rakam aynı kalmıştır. Çayır-Mera arazileri ise Türkiye’deki çayır-mera arazilerinin yıllar içindeki değişimine
paralel bir yapı izleyerek 2014-2017 süresince alansal bazda değişmemiştir.
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Çizelge 4: Polatlı 2014-2017 Tarım Alanları
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Şekil 13. Polatlı 2017 Yılı Arazi Dağılışı
Kaynak: Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarımsal Üretim

4.6.

Polatlı’da her çiftçinin ne kadar ürün ekip diktiğini ve ne kadar bir alanda tarım yaptığını gösteren
ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) vardır. Buna göre Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 2016
yılı kayıtlarına göre bölgede kayıtlı çiftçi sayısı toplam 8600’dür.
Polatlı’da tahıl grubundan buğday ve arpa, sınaî bitkilerden şeker pancarı, sebze üretiminde ise kavun
ve karpuz ön plana çıkan tarımsal ürünlerdir. Çiftçiler genellikle havza bazlı ürünleri ekmektedirler. Çünkü
devlet havza bazlı ürünlere destek vermektedir ve destekten faydalanabilmek için bu ürünleri ekmektedirler.
Bu durum ekonomik olarak yapılacak tarımsal uygulamaların çiftçileri küresel iklim değişikliği anlamında
teknik olarak yönlendirilebileceğini göstermektedir.
Polatlı’da mısır türü olarak danelik ve silajlık yetiştirilmektedir, hasıl mısır yetiştirilmemektedir. Danelik ve
silajlık arasında ise silajlık mısır öne çıkmaktadır. Son zamanlarda ise danelik mısır revançtadır. Hangi tarımsal
ürünleri yetiştiriyorsunuz sorusuna çiftçilerden İ.İ.Ö “Son 5-10 yıldır buralarda mısır üretimi yaygınlaştı,
bende bir mısır ekeyim dedim. Şuanda mısırdan iyi verim alıyorum. Bu tür Akdeniz’den getirilmiş. Bir süre
daha ekmeyi düşünüyorum.” yanıtını vermiştir. Diğer görüşülen çiftçilerden R.K ve N.B ‘de mısır
yetiştirmektedir.
Polatlı Silajlık Mısır Üretimi
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Şekil 14. Polatlık Silajlık Mısır Üretimi
Kaynak: Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
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Şekil 15. Polatlık Dane Mısır Üretimi
Kaynak: Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)

Polatlı’da buğday üretimi 1969 yılından 2017 yılına kadar belirgin artış eğilimindedir. Özellikle 2006
senesinde artışı en büyük artışı yakalamış daha sonrasında ise 2017 yılına kadar azalan üretim miktarlarında
devam etmiştir. Çiftçilerden M.Y konuyla ilgili olarak “Buğdaya yeterli su sağlayamadığım için yarı yarıya
verimim azaldı neredeyse, azalma devam edecekmiş gibi duruyor.” demiştir. Burada özellikle buğday gibi
kuru tarım alanlarında yağışın ne kadar önem sahibi olduğu görülmektedir. İç Anadolu Bölgesi’nde buğday
yağışın azlığından veya çokluğundan öte yağış oynaklığından da etkilenmektedir. Son yıllarda Polatlı’da
yağışın azalıp sıcaklığın artmasının yanı sıra yağışın en çok düştüğü ayın da giderek değişmesi ve Mayıs ayına
doğru kayması söz konusudur. Buğdayda verimde artış yaşanmasında çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bilim
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insanları ile yapılan görüşmede bu sebeplerden birinin kullanılan tohum vb. durumlardan kaynaklandığı ancak
bu tohumunda içerisinde bulundurduğu maddeler çeşitli değişime uğramış durumda ve insan sağlığına zarar
vermekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Şekil 16. Polatlı Yıllara Göre Buğday Üretim Miktarı
Kaynak: TC. Ziraat Bankası Tarımsal Üretim Değerleri Raporları ve
Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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Şekil 17. Polatlı 1967-2017 Nisan ve Mayıs Ayları Ortalama
Yağış Miktarı
Kaynak: Meteoroloji 9.Bölge Müdürlüğü
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Şekil 18. Polatlı Yıllara Göre Arpa Üretim Miktarı
Kaynak: TC. Ziraat Bankası Tarımsal Üretim Değerleri Raporları ve Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Polatlı’da 1969-2017 yılları arasında arpa üretimi artış eğilimi içindedir. Özellikle 2015 yılı arpa
üretiminde büyük bir artışın yaşandığını göstermektedir. Fakat buğdayda olduğu gibi arpada da 2017 yılına
önceki 10 yıla göre azalış vardır. Çiftçilerden R.K, E.Y ve İ.İ.Ö, H.İ, yapılan görüşmede 2018 yılı için buğday
ve arpa gibi tahıl ürünlerinin iyi bir büyüme kaydettiğini ancak Mayıs ayında gelmesi beklenen halk arasında
“sam vurgunu” denilen sıcak havanın oluşturduğu akımın bitkileri verimsizleştirip kurutmasından
korktuklarını ifade etmişlerdir. 2016 yılında sam vurgunu denilen sıcak hava ile karşılaşıp bu durumu
yaşadıklarını ve bu tür olayların son yıllarda arttığını dile getirmişlerdir. Yöneticilerden V.D ile yapılan
görüşmede çiftçilerin 2018 yılında sam vurgunu ile yine karşılaştığı ve ürün verimlerinin yarı yarıya düştüğü
ifade edilmiştir.
Arpa, buğday gibi ürünler karbonfertilizer gıda maddeleridir. Karbonfertilizer ürünler karbondioksit artışını
olumlu etkiye çevirirler ve üretim miktarlarını arttırır sürekli çalışırlar. Ancak dünyada sadece artan
karbondioksit değil metan, azotdioksit ve diğer sera gazlarıdır. Yani buğday ve arpadaki üretim ve verim artışı
bir süre daha devam etse bile çok uzun bir süre aynı durum geçerli olamayacaktır. Çünkü flora alemine zarar
veren gazlar birlikte kademeli olarak bir artış göstermektedirler. Şuan ki verim artışı aldatıcı bir durumdur. Bu
durum Polatlı’da kuru tarım yapan çiftçilerin büyük oranda küresel iklim değişikliğine karşı net bir mücadele
anlayışının gelişememesine sebebiyet vermektedir.
Polatlı'da sulu tarım alanlarında pancar ve kuru soğan çok ekilen ürünlerdendir ve çok fazla suya
ihtiyaç duyan bitkilerdir. Polatlı’da kuru soğan üretimi için ekilen alan 2013 yılından beri giderek artmaktadır.
Buna bağlı olarak üretim de artış göstermiştir. Çiftçilerle yapılan görüşmelerde ne tür ürünler ektikleri sorusuna
en fazla verilen cevaplardan birisi olup buğday, arpa, şekerpancarı gibi öne çıkan ürünlerden bir tanesi
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durumundadır. Çiftçilere, neden kuru soğan ektikleri sorulduğunda ekonomik nedenlerle olduğu anlaşılmıştır.
Politikalar onları soğana yöneltmiştir.
Polatlı’da su kaynaklarının yetersizleşmesine karşılık çok su isteyen bir bitki türü olan şekerpancarının
üretimi yıllar içinde ciddi şekilde artmıştır. Pancar devlet kontrolünde olduğu için çiftçiler tarafından garanti
bir mal olarak görülmektedir. Bu nedenle çiftçiler pancara yönelmektedirler. Bu durum Polatlı’da iklim
değişikliği bağlamında ürün deseninin değiştirilmesinin tersi bir sonuca örnek teşkil etmektedir. Şekerpancarı
Polatlı için geleneksel hale gelmiş ürünlerden birisini oluşturmaktadır. Çiftçilerden R.K kendi yaptığı pancar
üretimi ile ilgili olarak “Pancar ekiminde dönümüne 9 alacağım yerde 7 aldım. Hiçbir önlem almadım. Nasıl
geldiyse öyle devam edecek.” diyerek önlem almadığını söylemiştir. Çiftçilerden N.B ise “ Bugün piyasada
şeker kamışı, mısır kamışı yeniliyor. Şekerin tadı çıkmıyor. Buna karşılık devlet bir de şeker fabrikasının
kapatmak istiyor. Özelleştirilmesine de karşıyım. Herkes karşı. Bizim gibi bir çiftçiye de devretmesin.
Kooperatife bağlasın. Gelsin Polatlı sanayisine kursun ve bu kooperatife devretsin. Sen üret sen işlet ben senin
ürettiğin şekeri ihraç edeceğim desin.” diyerek eleştirmiştir. Polatlı için şekerpancarı önceden iyi bir seçenek
gibi dursa bile günümüzde iklim değişikliğinin getirdiği etkiler neticesinde iyi bir seçenek grubunu
oluşturmamaktadır. Geçmişte yapılan uygulamalar ve bununla birlikte şekerpancarı Konya ovasını bile
kurutmuştur. Bu nedenle Polatlı’da Sakarya Nehri’nin dahi kurumaya başladığı dönemlerinde çok tedbirli
üretim yapılması gerekmektedir.
Polatlı Kuru Soğan Üretimi
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Şekil 19. Polatlı Yıllara Göre Kuru Soğan Üretimi
Kaynak: Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Şekil 20: Polatlı Yıllara Göre Şekerpancarı Üretim Miktarı
Kaynak: TC. Ziraat Bankası Tarımsal Üretim Değerleri Raporları ve
Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Sebze ve meyveler sulu tarım alanını ifade ettiği için yağış şeklinde düşen yağışın da önemli olması
ile birlikte su kaynakları ile de ilgili bir durumdur ve iklim değişikliğinin birincil etkisini gösterdiği alanları
oluşturmaktadırlar. Öyle ki düzenli sulamaya ihtiyaç duyan alanlardır. Çiftçilere iklim değişikliğinin Polatlı
üzerindeki etkisi sorulduğunda çiftçilerden R.K “Tarlama artık ne kadar su versem yetmiyor, hep daha
fazlasını istiyor. 12 saat suluyorum yine de su yetiştiremiyorum. Toprak suya aç.” diyerek cevaplamıştır. Bunu
doğrular nitelikte 20 yıllık bir süreçte ilçede kavun üretimi ciddi oranda düşmüştür. Karpuz üretimi ise nispeten
artan bir eğilim yaşamıştır.
Hem kavun için hem de karpuz için tarımsal verim düşüşü söz konusudur. Kavun üretimindeki düşüş
verim düşüşü ile bağlantılıdır. Ancak karpuz verimi düştüğü halde üretiminin nispeten artış eğilimi içersinde
olması akla karpuz için ekilen alanının artmış olabileceğini göstermektedir. Çiftçilerden M.Y iklim
değişikliğinin ektiği kavun karpuza etkisi ile ilgili olarak “Karpuzda tat yok. Kabak aşısı yapılıyor. Küresel
ısınmadan dolayı kök değişikliği sorunu yaşanıyor. Bitkilerden verim alamıyoruz.” demiştir.

944

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara
Polatlı'da Kavun-Karpuz Sebzelerinden Alınan
Verim

Polatlı'da Kavun-Karpuz Üretimi

Kavun

Kavun

150000
Karpuz

100000
50000

Doğrusal
(Kavun)

0
1997 2006 2015 2017
Yıllar

Doğrusal
(Karpuz)

Şekil 21. Polatlı’da Kavun ve Karpuz Üretimi
Kaynak: Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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Şekil 22: Polatlı’da Kavun ve Karpuz Ürünlerinden Alınan Verim
Değişimi
Kaynak: Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Polatlı’da 2017 yılı 23-24 Nisan tarihlerinde don olayı yaşanmıştır bu nedenle özellikle meyvelerden
alınan verim %25 dolaylarında düşmüştür. TARSİM’in don sigortası özellikle bu tarihte çiftçiler için çok
büyük önem oluşturmuştur. Birçok çiftçi zararını karşılayabilmek adına sigortaya yönelmiştir. Don olayından
Polatlı çiftçisi çok etkilenmiş olup zarara uğramışlardır. İklim değişimi ile birlikte bu veya farklı şekilde
gerçekleşen durumlar artış gösterecektir. Polatlı’da çiftçiler TARSİM uygulamasından memnundurlar.
Yaptırmayanlar ise güvenmediklerinden dolayıdır.
Polatlı'daki Don Olayının Verim Üzerindeki Etkisi
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Şekil 23. Polatlı’da 23-24 Nisan 2017 Tarihli Don Olayındaki Bazı Ürünler İçin
Verim Azalış Değerleri
Kaynak: Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Yöneticilerden Y.K “Bu sene sıkıntılı bir dönem geçirilecek çünkü yağışlar az. Son ekinlerimiz iyi
durumda çünkü istediğimiz zamanda yağış oldu. Ancak geçen seneye göre yağmur ve kar yağışı az. Genel
itibariyle Aralık-Ocak’ta hava soğuk gitmeli ama böyle olmadı. Bu durum ise bitkinin sürekli olarak
çalışmasına neden oldu. Yani bitkinin örneğin buğdayın belli bir uyku dönemi vardır ve kışın eksinin altındaki
değerlerde uyku döneminde geçer. Buğday bu sene hiç uyumadı diyebiliriz. Yani devamlı çalıştı. Eğer Nisan
yağışları olmazsa o zaman verim çok ciddi miktarda düşecek. Eskiden böyle ceviz büyüklüğünde dolular
olmuyordu. Şimdiki dolular etrafa büyük zararlar veriyor. Yapılara bu kadar zarar verirken ürünler üstündeki
etkisi düşünülemez. Önceden bu kadar sel olayları ve ani yağışlar yoktu.” demiştir. Çiftçilerden K.K ise,
“Arazide ektiğimiz bitki sıcaklık ve yağıştan çok etkileniyor, ürün verimi etkileniyor. Mahsul rengini
değiştiriyor. Polatlı iklimi de giderek değişiyor. Her yöremizin kendine ait iklim koşulları var. Şimdiki
ürünlerimizin bu iklime ihtiyacı var. Bitki sıcaklığı şu an az istiyorsa o zaman daha fazla ister hale gelir,
yapıları değişir.” diye cevap vermiştir.
Günümüzde Hollanda boyut olarak Konya kadar olmasına rağmen dünyadaki en önemli tarım
üreticilerinden ve ihracatçılarından bir tanesi durumundadır, tarımsal ihracat miktarı Türkiye’den fazladır.
Eğer Hollanda’da tarımsal üretim yapmak istenirse bu ilgili kurumlara bildirilir ve onlar eksperlerini
gönderirler, toprağı analiz ederler, su durumuna bakarlar vs. ve sonucunda üretim yapmak isteyen kişiye doğru
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seçenekler sunarlar. Tohum, ilaç, gübre vb. alanda da yardımcı olmaktadırlar. Böyle bir yerde verim ve gelirin
yüksek olması doğaldır. Türkiye’de örneğin soğan bu yıl çok para ediyorsa çiftçi soğan ekmeye karar vermekte
ve ekmektedir. Ancak bir yıl sonra soğan elinde kalmaktadır. Durum böyle olunca çiftçi, ziraat mühendisinden,
mühendis çiftçiden tam anlamıyla memnun olmamaktadır. Bilim insanları ile yapılan görüşmelerden M.S
konuyla ilgili olarak “İkisinin de birbirinden üstünlüğü var. Birisi çekirdekten yetişme ve bu işi yaşamı
boyunca deneyimliyor. Diğeri ise eğitim sürecince teknik olarak okuyan kişiler. Aslında olması gereken şu;
tarımda çeşitli paydaşlar var. Polatlı önemli bir tarım merkezi bu nedenle öncelik çiftçi ve ailesi, ikinci kademe
ilçe tarım müdürlüğünden başlamak üzere ziraat mühendisi vs. sonra biraz daha üstte belediye başkanı
kaymakam vs. ziraat odaları, çiftçi birlikleri… Normal koşullarda hem üretimin daha iyi olması ve buna bağlı
refahın yükselmesi için, buradaki insanların ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.” açıklamasını yapmıştır.
Yöneticilere sorulan “Çiftçilerin ısrarcı olduğu konular var mı?” sorusuna S.E “Çiftlerin ısrarcı
olduğu konular var. Ben bu üründen verim alamıyorum diyor. Ancak kendi diktiği buğdaydan da zaten
yeterince verim alamıyor. Çiftçiler eski alışkanlıklarını değiştirmekten korkuyorlar. Bitkiyi tanımadıklarını
daha ziyade bitkiyi tanısalar bile ekmek istemiyorlar. Ekonomik anlamda büyük çiftçiler fazla kazanıyorlar
ama küçük çiftçiler basit işlere kaçtıkları için umdukları kadar kazanamıyorlar.” şeklinde cevap vermiştir.
4.7.

Tarımsal Ürünlerde Hastalık

İklim değişimi ile birlikte ülkenin ve dünyanın büyük bir kısmında yaşandığı üzere tarımsal ürünlerde
hastalıkların görülme sıklığı artmıştır. Hastalıkların türü bölgeden bölgeye farklılıklar göstermekle birlikte
yapılan görüşmelerde Polatlı’da en yaygın olan hastalık türlerinin süne ve yabancı ot olduğu görülmüştür.
Ancak mantar ve böceklenme problemlerinin arttığı söylenmektedir. Çiftçilerden İ.İ.Ö “Mantar büyük
problem yaratmaya başladı. Buğdayda çok mantar yok ama soğan ile pancarda yani özellikle sulu tarım
alanlarında mantar arttı. Yabani ot problemi de çok yaşıyoruz. Şu yaklaşık 4-5 sene içerisinde daha fazla
görmeye başladık.” demiştir. “Son yıllarda artmaya başladığını düşündüğünüz bir hastalık var mı?” sorusuna
çiftçilerden M.Y ise “İklim değişimi ile birlikte %90 oranında hastalık oranı arttı. Günümüzde özellikle
buğdaylarda olmak üzere hastalıklar arttı, 10 senedir bu artış var. En çok karşılaştığım hastalık yabancı otlar
oluyor. Önceden patates ektiğimiz zaman böcek nedir bilmezdik, şimdi patates çiçeğe durduğu zaman böcekler
patatesi sarmaya başlıyor. Yabancı ülkeler tohumlarını ülkemize satıyor ama aynı zamanda tohumlar üzerinde
oluşan hastalıklara çözüm üreten tarım ilaçlarını da kendisinden almak zorunda bırakıyor. Çünkü aldığımız
tohumlar ya daha önceden karşılaşmadığımız ya da önceye göre çok daha fazla karşılaştığımız hastalıkları
görmemize neden oluyor.” demiştir. Süne Polatlı çiftçisinin savaştığı hastalıklardan birisidir. Fakat tamamen
yok etme hevesi sünenin predatörü olduğu canlının artması anlamına da gelmektedir. 5 çiftçi arazilerindeki
hastalık problemlerindeki artışın temelde iklim değişiminden kaynaklandığının farkındadır ancak durumu
tohumun ithal olmasına bağlayanlar da bulunmaktadır.
Çiftçiler hastalıklar arttıkça daha fazla ilaç kullanma yoluna gitmektedirler. Polatlı çiftçisinin kimyasal
ilaçlamayı arttırdıklarına veya bilinçli mi yaptıklarına dair sorulan soruda yöneticilerden M.Ç “Bilinçli
kimyasal ilaçlama yapmıyorlar. Çiftçilerimiz genelde kimyasal ilaçlama yapacaklarsa üzerinde yazan dozu
yapmıyorlar. 120 yazıyorsa 120 vermeliyiz 120 yerine 150 vermemeliyiz. Fazla kullandığımız zaman da
problem oluşturuyor.” yanıtını vermiştir. Çiftçiler genel olarak mekanik yöntemlerden ziyade kimyasal
ilaçlamayı tercih etmektedirler. Yapışkanlı bir tuzak, kapanlar gibi yöntemler en basit yöntemlerdir. Bu
uygulamalar denendikten daha sonra biyolojik mücadeleye geçmelidir. Yani bir canlıyı predator başka bir canlı
ile yok etmeye çalışmalıyız. Kimyasal mücadele en son başvurulması gereken yöntem olmalıdır. Çünkü yanlış
ve aşırı ilaçlama topraktaki organizmaları ve diğer başka hatta faydalı canlı türlerini de öldürmektedir. İlaçlama
yapılmak zorunda kalınsa bile bunu dozunda tutmak gerekir. Yöneticiler, Polatlı’da çiftçilerin direkt kimyasal
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mücadeleye başvurduğunu söylemektedirler. İlçede kimyevi ilaç kullanımındaki artış, Türkiye’de tarımsal
mücadelede kimyasal ilaç kullanımında olan artışa paraleldir.
4.8.

Tarım ve Kimyasal Gübre Kullanımı

Çiftçilerden M.Y kimyasal gübre kullanımı ile ilgili olarak “Gittikçe artan oranlarda kimyasal
gübre kullanmaya başladık. Eskiden 5 kilo kimyasal gübre kullanırken şimdi 25 kilo kimyasal gübre
kullanıyoruz.” derken İ.İ.Ö “İklim değişikliği bizim kimyasal gübre kullanma oranımızı değiştirmedi, eskiden
bitkiye 25 kilo gübre veriyorsam bugün yine 25 kilo gübre veriyorum.” demiştir. Yöneticilerle yapılan
görüşmede ise çiftçinin çok gübre kullandığını ama geçmişten bugüne Polatlı çiftçisi için çok büyük bir oransal
değişimin yaşanmadığını söylemişlerdir. Çiftçiler gübre kullanımlarını azaltmaya yönelik eğilimleri
sorulduğunda ise katılardır. Çiftçilerden R.K “Toprak, verdiğimiz gübre oranına alıştı, o yüzden oranını
azaltmak gibi bir şansım zaten yok, toprak bana küser.” demiştir. Onlara göre toprak gübreyi ve ilacı
istemektedir ve eğer gübre oranını azaltırlarsa toprağın onlara eski verimi sağlamayacağından endişe
duymaktadırlar.
Küresel ısınma ile sonuçlanan sera gazlarının oluşumuna neden olan insan faaliyetleri ve yapmış
oldukları yanlış uygulamalar aynı zamanda toprağın organik madde miktarındaki azalmada da temel rol
oynamaktadır. Yöneticilerle yapılan görüşmede ilçe topraklarının organik madde açısından çok zengin
olmadığı bu nedenle şuan için kimyasal gübreye ihtiyacı olduğunu söylemişlerdir. Yöneticilerden V.D “İlçe
topraklarının pH seviyesi giderek düşmektedir. Bundan dolayı çiftçiler ihtiyacını karşılamak için çok daha
fazla suya ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca toprağa yaklaşık 7 metre sondaj vurulduğu zaman acı su çıkmaya
başladı” demiştir. Kimyasal gübre kullanımının artması, iklim değişikliği ile düşen yağış miktarının azalıp
sıcaklığın artması sonucunda gelişen kuraklık bitkilerde ve toprakta fazla su ihtiyacını doğurmuştur. Acı su
çıkışı ise aşırı gübreleme ve aşırı sulamadan kaynaklanmaktadır. Polatlı suları önceden böyle değildi yani
eskiden bu kadar fazla acı su çıkmıyordu.” demiştir.
Yapılan görüşmelerde çiftçilerin çoğu organik gübreye karşı mesafelidir. Bu mesafenin ilk sebebi ise
kimyasal gübreye göre daha pahalı olması, ikinci sebebi ise organik gübre önce toprak içindeki kirleticileri
temizleyip zamanla verim üzerinde etkili olduğundan Polatlı çiftçisi başta verim alamadığını düşünmektedir
bu nedenle organik gübreyi deneseler bile kısa sürede kimyasal gübreye geri dönüş yapmaktadırlar. Bununla
ilgili olarak çiftçilerden H.İ “Organik gübre kullandım 10 kilo sereceğim yerde 20 kilo serdim yine de kimyasal
gübre ile aynı verimi alamadım, yine kimyasal gübreye döndüm.” demiştir. Organik gübrenin iyi olduğunu
düşünen görüşmedeki nadir çiftçilerden İ.İ.Ö ise “Kimyasal gübre yerine Ege, Toros gübre kullansaydım
bitkilerim daha verimli olurdu. Bunlar organik gübredir, yani hayvan gübresidir.” demiştir.
4.9.

Tarım ve Sulama Yöntemleri

Polatlı’da yağmurlama sulama yöntemi en çok kullanılan sulama yöntemidir. Silajlık mısır üretimi
nedeniyle ise yavaş yavaş damla sulamaya geçmeye başlamışlardır. Çiftçiler verim kaybı konusunda
endişelendikleri için damla sulamaya geçiş yapma konusunda tereddütlüdür. 7 çiftçi ile yapılan görüşmelere
göre hepsi yağmurlama sulama sistemini kullanmaktadırlar. 1980’li yıllardan beri Polatlı’da tarım alanlarında
yağmurlama sulama sistemlerine geçiş yaygın hale gelmeye başlamıştır. Yöneticilerle yapılan görüşmelerden
V.D “Polatlı toprak yapısı kireçli bir toprak yapısına sahip bu durum iklim değişikliği ile birleşince
Polatlı’daki tarım topraklarının daha kireçli ve verimsiz olmasına neden olmaktadır. Vatandaş 8 saat su
veriyor, suyu kestikten 2 saat sonra tarlaya gidildiğinde tarla hiç su vermemişsin gibi olur.” demiştir. Bu
nedenle de aşırı sulama ilçede çok yaygındır.
Bilim insanlarından M.T. “Türkiye'de bazı bölgelerde örneğin Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi gibi başarılı
modern basınçlı sulama sistemleri (damla ve yağmurlama sulama) yöntemi kullanılmakla birlikte Türkiye'nin
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önemli bir bölümünde sulu tarımın yapıldığı yerlerde hala vahşi salma sulama yapılıyor. Türkiye'de kesinlikle
bu vahşi salma sulamanın önüne geçilmeli. Yeraltı su kaynaklarını kullanmaya dayalı bir sulama sisteminin
önüne geçilmeli.” şeklinde önerilerde bulunmuştur. Özellikle hem yağış hem de yeraltı suyunun çok

çekildiği İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi bölgelerde çok fazla sulanan, suyu
çok fazla gerektiren ürünlerden vazgeçilmelidir.
4.10.

Farkındalık ve Eğitim Çalışmaları

Yapılan görüşmelerde bilim insanları ve yöneticiler %100 oranında küresel ısınma ve iklim
değişikliğinin olduğunu düşünürken çiftçiler %85 oranında böyle bir değişim olduğunu düşünmektedirler.
Korkulacak bir iklim değişiminin olmadığını düşünen çiftçilerden H.İ “İklim değişimi günümüzden binlerce
ve milyonlarca yıl önce de yaşanmıştır, bu nedenle şuanda yaşanan durum da o zamankiler gibi… İlahi bir
döngü var, insanların iklim değişiminde bir suçu yok.” demiştir. Küresel iklim değişikliği nedir sorusuna
çiftçilerden N.B “Fabrikaların çoğalması ile birlikte küresel ısınma ve iklim değişimi görülmeye başladı.
Fabrikaların saldığı dumanlar, gittikçe sayısı artan taş ocakları bu değişime neden oluyor. Bizim köyümüzde
hiç taş ocağı yoktu, köyümüze 2 tane taş ocağı açıldı. Açılan taş ocaklarından bir tanesi İhsan Doğramacı'ya
ait, diğeri ise bir Alman şirketine ait. Bunların çevreye yaydığı belli bir toz, duman var. Hem dünyada hem
Türkiye’de hem Polatlı'da çevre giderek değişiyor. İlçeler artık kent gibi oldu havalar gittikçe kirlendi.”
cevabını vermiştir. Çiftçi kentleri kirli hava sahası olarak görmektedir ve bir çiftçi olmasına rağmen küresel
iklim değişimi denilince sebep olarak tarımsal sera gazları yerine sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan değişim
aklına gelmiştir. Çiftçilerden İ.İ.Ö ise “Küresel ısınma ve iklim değişimi ozon tabakasının delinmesi sonucunda
ortaya çıkmıştır. Güzel kokmak için sıktığımız deodorantlar, kullandığımız tarım ilaçları, fabrika atıkları ozon
tabakasının delinmesine neden olan şeylerdir. Bu nedenle bizler için bir sorundur.” yanıtını vermiştir. Bilim
insanlarından M.S ile yapılan görüşmede sorulan aynı soruya verilen cevaplardan biri “Tabii ki en büyük
sorunlardan bir tanesi olarak görüyorum. Küresel ısınma nedeniyle buzullar eriyor, eridikçe büyük bir su
kütlesi dünyaya yayılıyor. Küresel ısınmayı sera gazlarının çoğalması da etkiliyor, tarımsal kuraklık denilen
bir olay meydana geliyor. Sulu alanlarda yetişen birçok ürün azalacak, kuru tarıma yönelmemiz gerekecek.”
şeklindedir. Polatlı’da kuru tarım arazisi sulu arazisine göre daha fazladır. Buna göre çok uzak olmayan bir
zaman içerisinde Polatlı’nın ve diğer merkezlerin de az miktarda olan sulu tarım arazileri yok olacaktır.
İnsanın güncel iklim değişikliğinin sorumlusu olduğuna inanan çiftçi kitlesi 7 kişiden 3 tanedir. Bu
genele vurduğumuz zaman yüksek bir sayıdır. “Günümüzde yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliğinden
sorumlu olan taraf insan mıdır yoksa doğanın kendisi midir?” sorusuna çiftçilerden H.İ “Bence değişimin en
büyük sebebi doğanın kendisidir. Bilim insanları zaten geçmişte de iklimin değiştiğini söylüyorlar. Güneş ve
Dünya birbirlerine yaklaştığından dolayı şu anda dünya bu kadar ısınıyor.” yanıtını vermiştir. Çiftçilerden
M.Y ise “İnsanlar doğayı türlü şekillerde kirlettiler. Ormanların yanmasına sebep olacak ihmaller yaptık.
Camı ormana atıyoruz, oda güneşten yansıyan ışınlar vasıtasıyla orman yangınlarının çıkmasına neden
oluyor.” demiştir. Söz konusu çiftçi, orman yangınlarından ve çöplerden çıkan gazın zararlı olduğu bilincine
ulaşmış bir kitleyi oluşturmaktadır.
Çiftçilere ve yöneticilere birey olarak iklim değişikliğini önlemek adına neler yaptıkları sorulduğunda
yaptıkları uygulamalar benzer şekillerdedir. Tüm cevaplar içinde tasarruflu ampul kullanımı en fazla öne çıkan
yanıt olmuştur. Çiftçilerden verilen cevaplardan M.Y “Benim köyümde 1000 dekarlık alana çam başta olmak
üzere her türlü ağacı Ticaret Borsası ile diktik. Ben küresel ısınma için ancak ağaç dikebilirim.” derken
çiftçilerden E.Y “Bir önlem almadım ama yani tasarruflu ampul aldım. Önemli olan daha büyük güçlerin
neler yaptığı.” cevabını vermiştir. Yöneticilerden M.Ç ise “Birebir bunu engellemek üzere bir çaba içerisinde
olduğumuzu söyleyemeyiz. Bu süreci tetikleyen herhangi bir unsur varsa örneğin kimyevi maddeler, bunları
kullanmayı durdurmak gerekiyor. Ama bunu yapıyor muyuz, hayır yapmıyoruz.” şeklinde cevap vermişlerdir.
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Bilim insanlarından M.S aynı soruya “Mümkün olduğunca hem kendim, hem de yapabildiğim ölçüde toplumu
aydınlatmaya çalışıyorum. Mesela bireysel olarak günlük su kullanımındaki karbon ayak izini azaltmak için
çok dikkatli davranmaya çalışıyorum. Bizim evde genelde böyle bir lambaları yakıp gitme âdeti vardır. Ben
arkayı toparlayan kişi oluyorum. Mesela yakın zamana kadar akkor ampulleri tasarruflu ampullere çevirdik.
Yani mümkün olduğunca enerji kaynaklarının kullanımını minimize etmeye çalışıyorum. Atık yönetimi
konusunda da mümkün olduğunca sorumlu davranmaya çalışıyorum. Kâğıtları geri dönüşüme, artık besinleri
hayvanlara vermeye çalışıyorum vs. Üniversitede derslerde, konferanslarda sürekli olarak bu konuyu
işliyorum. Çevremdeki insanları bu konuya yönlendiriyorum. Bu konuda bir sivil toplum örgütünde üst düzey
yöneticilik yapıyorum. Orada çalışmalar yapıyorum.” şeklinde yanıt vermiştir. Bilim insanları genel olarak bu
yanıta benzer cümlelerle soruya karşılık vermişlerdir. Atık yönetimi bilinçleri yüksek olan kitleyi
oluşturmaktadırlar. Ancak bu konuda bir kısım kitlenin bilinçli olup bir kısmının ise çok haberdar olmaması
yapılan uygulamalarla da yakından ilişkilidir. Çevremizde sayılı yerlerde cam, kâğıt ve pil kutuları
görmekteyiz. Çöp kutuları işlemlerine göre ayrılmalı ve geri dönüşüm sağlanmalıdır. Eğer bu tür uygulamalar
yaygınlaşırsa halk görerek bu bilinci kazanmaya başlar. Bilim insanlarından K.K “Atık yönetimini elimden
geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Ben yere çöp atarım bir başkası atar ve çevreye zarar veririz. İklim
değişikliği de hepimizin bu tür olumsuz durumları tekrarlamamız sonucu. Doğa zarara uğradığında maalesef
çok daha yıkıcı bir cevap veriyor.” demiştir.
Yapılan görüşmelerde herkes farkındalık çalışmalarının yetersiz olduğunu söylemektedir. İlçe’de
küresel iklim değişikliği ile ilgili olarak tarımsal üretim ve bilinçli gübreleme anlamında eğitimler
verilmektedir. Ama hala %80-90’ı gübrelemeyi bilinçsiz yapmaktadır. Çiftçiler toprak analizi yaptırmaktadır
ancak bunu sadece destek almak adına yapmaktadırlar, gübreleme konusunda bildiklerinden şaşmamaktadırlar.
Yapılan görüşmelerde yöneticilerden S.E “İklim değişimi ve küresel ısınma hakkında bir şeyler söylediğiniz
zaman hemen a öyle miymiş diyen birçok kişi bulursunuz. İnsanların çoğu şeyden haberleri yok haberleri olsa
bile uygulamıyorlar. Medya olsun uygulamalar olsun çok fazla üzerine düşmüyor. İnsanlar çevreyi kirlettiğini
bile bile bazı atıkları atmaya devam ediyorlar. Mesela ben anız yapıyorum diyelim, günü kurtarıyorum ancak
toprak üzerindeki mikroorganizmalar öldürüyorum. O mikroorganizmaların bile doğaya çevreye çok büyük
etkisi var. Ülkemizde hala böyle şeyler oluyorsa o zaman eğitim çalışmaları yetersiz demektir. Hala anız
yakıyorlarsa bu yaptırımların yetersiz olduğunu gösteriyor.” şeklinde açıklama yapmıştır. Görüşmelerde
çiftçinin iklim değişikliği hakkında birçok sözel bilgi biliyorsa bile uygulamada yetersiz kaldığı görülmüştür.
Yapılan araştırmada çiftçilerin sera gazının ne olduğu hakkında genel olarak bilgi sahibi olmadığı
görülmüştür. Çiftçilerden R.K. ile yapılan görüşmede sera gazı, iklim değişikliği ve insanlar arasında bir
bağlantı olup olmadığı sorusuna çiftçi cevap olarak “Bunlar birbirleriyle bağlantılı değil. Sera gazları
kendiliğinden oluyor. İnsanlar sera gazının oluşumuna katkıda bulunmuyor.” cevabını vermiştir. Diğer bir
çiftçi ise ‘Bizim yaptığımız uygulamalar iklim değişikliğine neden oluyor ancak sera gazı nedir tam olarak
bilmiyorum.” demiştir.
Görüşmelerde çiftçilerin %80’i tarım alanlarının sadece iklim değişikliğinden etkilendiğini
düşünmektedir ancak tarımsal uygulamaların iklim değişimini etkilemesi konusunda ya fikir sahibi değiller ya
da böyle bir durumun söz konusu olamayacağı fikrindedirler. Tarım alanlarının iklim değişikliğinden hem
etkilenen hem de etkileyen durumunda olması üzerine sorulan soruya çiftçilerden H.İ “Tarım alanları iklim
değişiminden etkileniyor, eskisi gibi suyumuz yok ama tarım ne yapıyor ki iklim değişimini etkilesin?” derken
yöneticilerden M.Ç aynı soruya “Tarım hem iklim değişimini etkiler hem de iklim değişiminden etkilenir.
Tarımda yapılan yanlışlıklar iklim değişikliğini etkiliyor, Örneğin aşırı kimyasal gübre kullanımı, anız
yakımı...” cevabını vermiştir. Çiftçi genel itibariyle eğitim çalışmalarının olmadığını ya da yok denecek kadar
az yapıldığını ve eğer bir çalışma olsa katılmak isteyeceklerini söylemektedirler. Ancak eğitim çalışmalarının
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yapılma sıklığı ve üreticilerin katılma oranı ile ilgili yöneticilerle yapılan görüşmede eğitim çalışmalarının
yapıldığı ancak çiftçilerin eğitimlere gelme yüzdelerinin çok düşük olduğu ifade edilmiştir.
4.11.

Küresel İklim Değişikliğinin Geleceğine Yönelik Algılar

Bilim insanları doğal olarak iklim değişikliğinin getireceği sorunlara daha bilinçli ve tehlikelerin
ciddiyeti üzerinden yaklaşırken diğer gruplardan yöneticiler iklim değişikliğinin gelecekte sorunları arttıracağı
ve mevcut olumsuzlukların güçleneceğini söylemektedirler. 7 çiftçiden 6’sı ise ileride genel olarak tehlikeli
durumlarla karşılaşılacağı konusunda hem fikirdir. Çiftçilerle yapılan görüşmelerden K.K iklim değişikliğinin
geleceğine yönelik sorulan soruya “Çok kötü olacak. İnsanlar çok etkilenecek. İnsanlar çok zor bilinçlenir.
İnsanlar havanın tarzına göre giyim şeklini değiştiriyor. Hava soğuksa kaban hava sıcaksa tişört giyiyorlar.
Yani en başta soğuk sıcak algımız değişecek.” şeklinde değerlendirmiştir. Küresel iklim değişiminin
geleceğine yönelik sorulan soruya yöneticilerden İ.K “Eğer önlemler alınmazsa, herkes israf etmeye ve yanlış
uygulamalarda bulunmaya devam ederse, durumun daha kötü olacağını düşünüyorum. Bence bu tarih çok
uzak değil.” şeklinde başka bir yorum yapmıştır. İklim değişikliğinin geleceğine yönelik olumsuz bakışların
yanı sıra günümüzdeki koşullarda uyum sağlayabilirliğimize yönelik sorulan soruda çiftçilerden N.B
“Mümkündür. İnsanlar çevre temizliğine önem verip, her türlü atığını temizlerse doğaya katkıda
bulunabiliriz.” diye yanıtlarken çiftçilerden H.İ “Eğer böyle bir iklim değişikliği yaşanıyor olsaydı tabii ki de
uyum sağlardık.” şeklinde yanıtlamıştır. Çiftçiler genel olarak uyum sağlanabileceğini söylemektedirler. Bu
konuda çiftçilerden E.Y “Biz uyum sağlarız ama bilinçlendirsinler bizi!” diyerek yine farkındalık
çalışmalarının yetersizliğini vurgulamıştır.
5. Sonuç ve Öneriler
Türkiye iklim değişiminden en çok etkilenecek ülkelerden biridir. Bilim insanları ile yapılan
görüşmeler ve araştırmalar Türkiye’nin uluslararası platformda küresel iklim değişikliği adına birçok şey
yapıyormuş gibi görünmesine karşın anlaşmalarda genel hükümler dışında üstüne aldığı bir yükümlülük
bulunmadığını göstermektedir. Türkiye önemli bir tarımsal ürün üreticisidir ve tarım doğrudan iklim
elemanlarından etkilenir. Her şeyden önce sağlıklı gıdaya erişim-gıda güvenliği iklim değişiminin getireceği
önemli tehlikelerindendir. Bu sadece bir yönden bakıştır. Onun haricinde tarım iklim değişimini aşırı kimyevi
ürünler kullanma yoluyla etkiler.
Polatlı iklim değişiminden etkilenen bir alandır. İlçe iklim değişiminden kuraklık anlamında şimdiden
etkilenmeye başlamıştır. Yağış değerleri azalma, sıcaklık minimumları ve maksimumları artma eğilimine
girmiş durumdadır. Bitkisel üretim ve verim olumsuz yönde etkilenmeye başlamıştır. Çiftçilerin geleneksel
uygulamaları, idare edilebilmiş iş birliği eksikleri, geçmişte küçük ama artık önemli birer sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır.
İklim değişikliğine karşı tarımsal üretimlerinde kayıp yaşamak istemeyen çiftçiler yörenin iklimine
özellikle yağış değişim ve sıcaklığına, su kaynaklarına, hava durumuna ve gelecekteki daha kurak veya
gelecekte kulaklık bekleniyorsa ona göre nitelikli tarımsal ürün türlerine geçiş yapmalıdırlar. Bilim
insanlarından M.T. ile yapılan görüşmede üniversitelerin bu konularda danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz
olarak yapıldığını eklemiştir. Çiftçiler böylece kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden danışmanlık
da alabilirler. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın üreticiler için çeşitli eğitim seminerleri olmaktadır.
Bunlar verimli, yeterli, rasyonel su kullanımı, tarımsal gübrelerin ve ilaçların uygun kullanımlarına ilişkin
gerekli bilgiyi vermektedirler.
Çiftçilerin özellikle iklim değişikliğini dikkate alan tarımsal çeşitler ve modern sulama sistemlerine
bir an önce geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yanlış arazi kullanımı, aşırı gübre ve ilaçlama
biyoçeşitliliği, canlıların ekolojik üretkenliğini bozmakta ve arazi bozunumu iklim değişikliği ile birlikte
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çölleşme riskini arttırmaktadır. Polatlı çiftçisi modern sulama sistemleri konusunda bilinçlidir ve genellikle
yağmurlama sulama yöntemini tercih etmektedirler. Ancak bunda ekonomik yönlendirmeler ve farkında
olmasalar da hava koşullarından kaynaklanan yönlendirme etkili olmuştur.
Polatlı çiftçisi ve diğer tüm çiftçilerin öncelikli olarak tarımsal eğitim konusunda kendilerini
geliştirmeleri gerekmektedir. İkincisi tarımsal faaliyetleri sadece kendi alışkanlıkları ve bildikleriyle veya
oradaki mühendislerle değil ortak akılla gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Küçük işletmelerde üretim
gerçekleştirmek yerine, kooperatifleşme dediğimiz çiftçi birlikleri kurma yoluna gidip, ürünün aynı
Hollanda’da olduğu gibi efektif bir şekilde, ekim, dikim ve pazarlamasının sağlanması gerekmektedir. Bilim
insanlarından M.S “Türkiye bu tür bir üretimi gerçekleştirmek için yeterli güce sahip sadece nitelikli
uzmanlarca harekete geçirilmesi gerek.”demiştir. Bu durum uluslararası rekabeti birlikte getirecektir.
Tarımsal faaliyetlerle ilgili inovasyon çalışmaları yapılmalı, çiftçiler ise iklim değişikliği konusunda duyarlı
olmalıdırlar.
Türkiye'de hala çok düzenli bir konu olmayan bir başka şey toprağı sulamaya, iklime ve ürünün türüne
bağlı olarak gübreleme ve ilaçlamanın tarımsal mücadele adına akıllıca yapılması gerektiğidir.
İklim değişimi için farkındalık yaratma ve bilinçlendirme için genç yaşta eğitilmek uzun vadede daha
kalıcı olmaktadır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı yetersiz kalmaktadır. Ders kitaplarında çok kısıtlı bir
bölüm ayırmaktadır ancak bu yeterli olamamaktadır. Bilim insanları ile yapılan görüşmede bu işi
anaokulundan hatta okulöncesi eğitimden başlatarak yukarı doğru taşımak gerektiği ve doğa ile ilgili bir takım
fikirler yürütmek için bilgi sahibi olmalarının aileleri tarafından sağlanması gerektiği söylenmiştir. Bilim
insanlarından M.T “Şu an tabi birkaç bakanlık var bu konu ile ilgili, Tarım, Çevre ve Şehircilik, Orman Su
İşleri vs. Yani hepsi tabi kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak bu konuda büyük görev Milli
Eğitim Bakanlığı’nın görevi bence. Önce oradan başlamamız lazım.” önerisinde bulunmuştur.
Politika olarak ise ülkede iklim değişikliği ile mücadelede iyi uygulamalar ve uyum konusunda öne çıkan
bireylerin, geleneksel tarım uygulamalarının modern yöntemlerle birleştirildiği durumların ödüllendirilmesi,
aynı zamanda teşvik edilmesi Türkiye’de tarımı canlandıracaktır. Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadele
konusunda sera gazı azaltım yükümlülüğü için sektörel bazda yasal olarak belirlenmiş bir politika veya önlem
bulunmamaktadır. Ancak genel politikalar ve stratejiler çerçevesinde onların hangi pozisyonda neler yapması
gerektiği söylenmektedir. Öncelikli diğer sektörler olduğu için tarımda sadece genel politikalar ve
uygulamalardan öteye geçilmemektedir. Tarım sektöründeki yanlış uygulamalar ve politikalar, son 20-30 yıl
boyunca tarımsal üretimin önemsenmemesi, tarımsal alanlardaki gelişmelerin ve buradan elde edilebilecek
kaynakların yeterli olmaması çiftçi ve köylülerin tarımdan uzaklaşmasına neden olmuştur. Artık insanlar
tarımsal üretim yaparak geçinememekte, işgücü kentlere taşınmaktadır. Strateji planlarının yeterli uygun
politika ve önlemleri içermemesi, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda yaygın destek ve
özendirme programlarının bulunmaması, eğitim konusundaki eksiklik, eğitim ve öğretim düzeylerinin yeterli
olmaması, iklim değişikliği farkındalığının yüksek olmaması, durumun insanlık aleyhine gelişmesine neden
olmaktadır. Tarım alanları terk edilmekte, tarım alanları amaç dışı kullanılmakta, köyler boşalmaktadır.
Geçmişte tarım konusunda kendimize yettiğimiz ürünlerde bile günümüzde birçok ürünü ithal eden bir ülke
durumuna gelmekteyiz. Tarımsal üretimde tarımla ilgili kollar arasında (çiftçi, ilgili kurum ve kuruluşlar,
kooperatifler, sivil toplum örgütleri gibi) iş birliği sağlanırsa iklim değişikliğine karşı daha sağlam adımlar
atılabilir.
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