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İÇERİK



 küresel ısınma ve iklim

değişikliği, genellikle aynı

anlamlarda kullanılan ancak

aralarında farklılık bulunan iki

terimdir.

Küresel ısınma, insan faaliyetleri sonucunda sera gazlarının

atmosferde yoğun bir şekilde birikmesi sonucu, atmosferin alt

katmanlarının ve yeryüzü sıcaklığının yükselmesidir.

1. KONUNUN ÖNEMİ



İklim değişikliği ise;

“karşılaştırılabilir bir zaman 

periyodunda

insan etkinlikleri ile doğrudan yada 

dolaylı olarak atmosferin 

bileşiminin bozulması,

böylece gözlenen doğal iklim 

değişikliğine ek olarak iklimde 

değişiklikler oluşmasıdır. 

1. KONUNUN ÖNEMİ



Dünya’da sektörler itibariyle 

sera gazı emisyon oranları
Türkiye’de sektörler itibariyle

sera gazı emisyon oranları

Enerji

73%

Endüstriyel 

işlemler ve ürün 

kullanımı

13%

Tarımsal 

faaliyetler

11%

Atık

3%

Kaynak: IPCC, 2014 Kaynak: TÜİK, 2014
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1. KONUNUN ÖNEMİ

İklim değişikliği ile mücadele:

 Sera gazı salımlarının azatılması

İklim değişikliğine uyum

 Zararın en aza indirilmesi adına alınacak tedbirler



 İklim değişikliğinin gözlenen en temel sonucu olan küresel ısınma

ve kuraklık tarım sektörü için giderek artan bir tehdit oluştururken,

sulak arazilerde organik maddelerin oksijensiz ya da az oksijenli

ortamlarda çürümesi sonucu açığa çıkan metan salınımı iklim

değişikliğine zemin hazırlamaktadır.

 Dolayısı ile tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve aynı zamanda

atmosferin korunması açısından su kaynaklarının kontrollü

kullanılması hayati önem taşımaktadır.
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1. KONUNUN ÖNEMİ

Türkiye’de

Su kaynakları

• Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı
yaklaşık 1.516 m3 SU AZLIĞI

• 2030 yılına kadar su fakiri bir ülke

• Sektörel açıdan tatlı su kaynaklarının %74’ünün
tarım sektöründe sulama amaçlı kullanılmakta

HEDEF Etkili bir su yönetimi ile, giderek azalan su kaynaklarının kontrollü

kullanılması ile su tasarrufunun sağlanması, sulak arazilerdeki metan salımının

azaltılması ile iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlanması ve su kaynaklarının

tarımsal kirlilikten korunması olmalıdır.



İYİ TARIM 
UYGULAMALARI

(İTU)

• Temel amacı, çevre, insan ve hayvan sağlığını güvence altına alarak doğal
kaynakların korunmasını, tarımda sürdürülebilirliği ve gıda güvenliğini
sağlamaktır.

• Bu amaçlara ulaşılması için İTU’da çeşitli kontrol noktaları oluşturulmuş ve
bu kontrol noktaları içerisinde yer alan kriterler majör, minör ve tavsiye
uygunluk seviyelerine göre derecelendirilmiştir.

• Majör nitelikteki kriterlerin tamamı İTU yapan üreticiler tarafından
uygulanması zorunlu iken minör nitelikteki kriterlerin %95’inin uygulama
zorunluluğu bulunmakta ve tavsiye niteliğindeki kriterler ile üreticiler
herhangi bir zorunluluk olmadan daha kontrollü uygulamalara teşvik
edilmektedir.
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Çalışmanın amacı:

 Yapılan çalışmalarda gıda güvenliğinin yanında çevre ve doğal 

kaynakların korunması ile tarımın sürdürülebilirliğini hedefleyen 

İTU’nun, iklim değişikliği ile su kaynaklarının korunmasındaki rolünü 

ortaya koymak.



2. MATERYAL VE YÖNTEM

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Göksu Deltasında yapılan çalışmada,

İTU’nun Sulama/Sulu Gübreleme Kontrol Noktasında yer alan iklim değişikliği ile

mücadele ve uyuma katkı sağlayabilecek 6 kontrol noktası incelenmiştir.

Bölgedeki en önemli su kaynağı olan Göksu Nehrinin korunmasına doğrudan ya da

dolaylı olarak katkı sağlayan, gübreleme ve atıkların bertarafı ile ilgili çeşitli

sınırlamalar getiren 12 kriter ile birlikte toplam 18 İTU kriteri iklim değişikliği ve

sulak alanlar açısından değerlendirilmiştir.

Çalışmada ana kitlenin belirlenmesinde tam sayım yöntemi kullanılmış ve 2014 yılı

verilerine göre toplam 261 üretici ile yüz yüze anket yöntemi sonucunda elde

edilmiş veriler kullanılmıştır.



3. ARAŞTIRMA BULGULARI

 Su Kaynakları ve İklim Değişikliği Açısından İTU 

1) Sulama/Sulu Gübreleme kontrol noktası

2) Gübreleme kontrol noktası

3) Atık ve kirlilik yönetimi, geri dönüşüm ve yeniden kullanma ile bitki 

koruma ürünlerinin depolanması kontrol noktaları



1. Sulama/Sulu Gübreleme kontrol noktası

Sulama/Sulu gübreleme kontrol noktasında incelenen kriterler

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

Kriterler Uygunluk Seviyeleri

Ürünün su ihtiyacını saptamak amacıyla sistematik tespit 

yöntemlerinin kullanılması

Tavsiye

Su tasarrufu amacıyla uygun sulama yönteminin kullanılması Minör

Su sarfiyatını azaltmaya yönelik su yönetiminin uygulanması Tavsiye

Su kullanımına ait kayıtların tutulması Tavsiye

Çevrenin korunması amacıyla suyun sürdürülebilir bir kaynaktan 

kullanılması

Minör

Su çıkarmak için resmi kuruluşlardan izin alınması Minör



 “su sarfiyatını azaltmaya yönelik su yönetiminin uygulanması” kriteri aslında

sulama ile ilgili yapılması gereken tüm uygulamaları kapsayan bir kriterdir.

 “ürünün su ihtiyacının tespiti için çeşitli yöntemlerin uygulanması” kriteri ise

bir taraftan fazla su kullanımının önüne geçilirken diğer taraftan daha kaliteli ürün

elde edilmesine ve verim artışına katkı sağlamaktadır.

 “su tasarrufunun sağlanması amacıyla uygun sulama yönteminin kullanılması”

kriteridir. Yapılan çalışmalar, klasik sulama yöntemleri yerine yağmurlama ve

damlama sulama gibi yöntemlerin kullanılması ile randıman %80 ve %90’a

çıkarılabilmekte bununla birlikte %20 ile %30’luk su tasarrufu sağlanabileceğini

göstermektedir (Güzel, 2012). Dolayısı ile İTU üreticileri su tasarrufuna teşvik

ederek sulama maliyetlerinin düşürülmesine ve aynı zamanda su kaynaklarının

korunması ile iklim değişikliğine uyuma katkı sağlamaktadır.

 “su kullanımına ait kayıtların tutulması” ise su kullanımının tespit edilmesi ve

ürünün su ihtiyacının belirlenmesi açısından oldukça önemli bir uygulamadır.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI



2. Gübreleme kontrol noktası

 Doğrudan toprağa verilen azotlu gübreler bir yandan bitki gelişimine katkı

sağlarken diğer yandan nitrifikasyon ve denitrifikasyon süreçleri ile nitröz oksit

açığa çıkması sonucu atmosferin yapısını bozan sera gazlarında artışa neden

olmaktadır.

 Türkiye’de 2009 yılı itibariyle 24,3 milyon ha tarım alanında kullanılan kimyasal

gübre miktarı 10,3 milyon ton iken, 2015 yılında 23,9 milyon ha toplam tarım

alanında kullanılan gübre miktarı 450 kg/ha’dır. Tarım alanlarında ki azalmaya da

bağlı olarak hektara düşen gübre kullanım miktarının %6,4 arttığı gözlenmektedir.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI



2. Gübreleme kontrol noktası

 Tarımsal gübre kullanımının küresel ölçekte en önemli zararı atmosferin yapısını

bozan zararlı sera gazlarından biri olan nitröz oksit (N2O) emisyonuna sebep

olmasıdır.

 Küresel ölçekte nitröz oksit (N2O) emisyonları toplam sera gazı emisyonları

içerisinde %6’lık bir paya sahiptir.

 Türkiye’de ise bu oran 2014 yılı itibariyle %4,98’dir.

 Türkiye’de 2014 yılı itibariyle toplam nitröz oksit emisyonlarının %76’sını

tarımsal faaliyetler, %8’ini atıklar, %8’ini enerji, %8’ini ise endüstriyel işlemler

ve ürün kullanımı oluşturmaktadır .

3. ARAŞTIRMA BULGULARI



2. Gübreleme kontrol noktası

 Küresel ölçekte sera gazlarının payları

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

Nitröz oksit; 6%

Metan; 16%

Karbondioksit 

(ormanlar ve diğer arazi 

kullanımı); 11%

Karbondioksit (fosil 

yakıtlar ve endüstriel 

kullanım); 65%

F-gazları; 2%

IPCC, 2014



2. Gübreleme kontrol noktası

 Türkiye’de nitröz oksit emisyonuna sebep olan faaliyetlerin oranları

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

TÜİK, 2014



2. Gübreleme kontrol noktası

 Tarımda kullanılan gübrelerin su kaynakları açısından en fazla tehdit

oluşturmasının sebebi ise azot ve fosfor bileşikleri içermeleridir.

 Bu bileşikler çeşitli mikroorganizmalar yoluyla nitrata ve fosfata dönüşerek

toprakta birikmekte ve sonrasında yağmur ve sulama suları ile yıkanarak taban

suyuna karışmaktadır.

 Normal koşullarda toprağa uygulanan azotlu gübrelerin ancak % 50’sinin bitkiler

tarafından kullanıldığı, % 2-20’sinin buharlaşma yoluyla kaybedildiği, % 15-

25’inin killi toprakta bulunan organik bileşikler ile birleştiği ve geri kalan % 2-

10’luk kısmının yüzey ve yer altı sularına karıştığı ifade edilmektedir .

3. ARAŞTIRMA BULGULARI



2. Gübreleme kontrol noktası

 Gübreleme kontrol noktasında incelenen kriterler

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

Kriterler Uygunluk Seviyeleri

Gübre kullanımında resmi kuruluşlarca yetkilendirilmiş kişilere ya da kuruluşlara 
danışılması

Minör

Danışman kullanılmıyorsa üretici gerekli donanıma sahip olması Minör

Kullanılan gübrelerin tarihinin, çeşidinin ve miktarının kaydedilmesi Minör

İnorganik gübrelerin kapalı alanlarda depolanması Minör

İnorganik gübrelerin su kaynaklarını kirletme riskini azaltacak şekilde 

Depolanması

Minör

Organik gübrelerin çevreyi kirletme riskini azaltacak şekilde depolanması Tavsiye



3. Atık ve kirlilik yönetimi, geri dönüşüm ve yeniden kullanma ile 

bitki koruma ürünlerinin depolanması kontrol noktaları

 Tarımsal üretim açısından atık sektörüne bakıldığında;

1. Tarımsal atıkları bitkisel üretimden kaynaklı atıklar,

2. Hayvansal üretimden kaynaklı atıklar

3. Tarımsal ürünlerin işlenmesi sonucunda açığa çıkan atıklar

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

İklim değişikliği açısından bakıldığında IPCC 2014 raporuna göre küresel ölçekte

atmosfere salınan sera gazları içerisinde %16’lık paya sahip olan metan emisyonunda

tarımsal ürün atıklarının yakılması ya da toprağa gömülmesi oldukça önemli rol

oynamaktadır.

Türkiye’de ise toplam sera gazı (CO2 eş değeri) emisyonlarının %3,4’ü tek başına atıklar

nedeni ile ortaya çıkmaktadır (TÜİK, 2014).



3. Atık ve kirlilik yönetimi, geri dönüşüm ve yeniden kullanma ile 

bitki koruma ürünlerinin depolanması kontrol noktaları

 Atık ve kirlilik yönetimi, geri dönüşüm ve yeniden kullanma ile bitki koruma

ürünlerinin depolanması kontrol noktaları içerisinde incelenen kriterler

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

Kriterler Uygunluk seviyeleri

Tüm çalışma alanında olası tüm atık ürünler kirlenmeye ve bulaşmaya neden

olabilecek maddeler tanımlanmış mı?

Minör

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla atık yönetim planının oluşturulması.

Organik atıklar toprağın verimli hale getirilmesinde kullanılması

Tavsiye

Tesislerde atıkların uzaklaştırılması için gerekli donanım bulunması Tavsiye

Ambalajların atılması ve imhasıyla ilgili mevzuata uyulması Majör



 İTU’nun Araştırma Bölgesinde Sağladığı Katkılar ile Üretici Görüş ve Davranışları

SULAMA VE SULU GÜBRELEME

1. Araştırma bölgesinde üreticilerin sulama/sulu gübreleme kriterleri içerisinde iklim
değişikliği ile mücadele ve uyuma en fazla katkı sağlayacağını düşündükleri kriter,
“su tasarrufunun sağlanması amacıyla uygun sulama yönteminin kullanılması” dır.

2. Üreticilerin kullandıkları su kaynakları incelendiğinde üreticilerin %48,3’ü tarımsal
sulamada sulama kanalı vasıtasıyla Göksu Nehri’nin suyundan yararlandığı,
%27,6’sı yer altı suyunu, %23’ü yer altı suyu ve sulama kanalını, %0,8’i şebeke suyu
ve sulama kanalını, %0,4’ü ise sadece şebeke suyunu kullandığı gözlenmiştir.

3. İTU’nun tarımsal sulama açısından bölgedeki en önemli katkısı su sarfiyatının
azaltılmasına yönelik tavsiye niteliğindeki kriter ile üreticileri su tasarrufu sağlayan
sulama yöntemlerine teşvik etmesi ve bu sayede meyve üreticilerinin tamamının
damla sulama sistemini kullanıyor olmasıdır. Sulama/sulu gübreleme kontrol
noktasında incelenen tavsiye niteliği taşıyan diğer kriterler için bölgede İTU’nun
etkin bir rolü bulunmamaktadır.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI



 İTU’nun Araştırma Bölgesinde Sağladığı Katkılar ile Üretici Görüş ve

Davranışları

GÜBRELEME

1. Kriterlerin uygunluk seviyesi her ne kadar %100 uygulama zorunluluğu olan majör

nitelik taşımasa da bölgede İTU’nun uygulanması gübre kullanımı konusunda

oldukça olumlu etkiler yaratmıştır.

2. Araştırma kapsamında incelenen gübreleme kontrol noktasında görüşülen üreticilerin

tamamının kontrollü ilaç ve gübre kullanımı zorunluluğu bulunmaktadır.

3. Bölgede depolama uygulaması, üreticiler tarafından kapalı betonarme depolar

içerisinde, palet, kalas veya sandık gibi bölmelerde, gübrelerin yerle temas etmesini

önleyecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

4. Üreticilerin gübrelerin depolanması ile ilgili kriterler içerisinden iklim değişikliği ile

mücadeleye en fazla katkı sağlayacağını düşündükleri husus “su kaynağını kirletme

riskinin azaltılması” hususudur.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI



 İTU’nun Araştırma Bölgesinde Sağladığı Katkılar ile Üretici Görüş ve

Davranışları

GÜBRELEME

5. Üreticilerin %89,7’si kimyasal gübrelerin su kaynağına bulaşma riskini azaltacak

şekilde depolanması gerektiğini savunurken, %90,8’i kapalı alanlarda depolanmasının

iklim değişikliği ile mücadele ve uyuma katkı sağlayacağını düşünmektedir.

6. Üreticilerin gübre kullanımı kriterleri içerisinde iklim değişikliği ile mücadele ve

uyuma en fazla katkı sağlayacağını düşündükleri kriter “danışman kullanılmıyorsa

üreticinin gerekli bilgiye sahip olması”dır.

7. Bölgede gübre kullanımı konusunda bilgi kaynağı olarak İTU danışmanı aktif rol

oynamakta olup gübre kayıtları danışman tarafından tutulmaktadır.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI



 İTU’nun Araştırma Bölgesinde Sağladığı Katkılar ile Üretici Görüş ve

Davranışları

ATIK, KİRLİLİK, GERİ DÖNÜŞÜM VE YENİDEN KULLANMA

1. Araştırmanın yapıldığı bölgede üreticilerin büyük çoğunluğu İTU ‘ya ÇATAK projesi

kapsamında başlamış olup, bölgede atık yönetimi anlamında İTU ‘nun sağladığı en

önemli faydalardan biri atıkların demir varillerde depolanmasının sağlanması ve

çoğunlukla yakılarak imha edilmesi

2. Araştırma bölgesinde minör nitelikte olan tüm atık ürünlerin, kirlenmeye ve

bulaşmaya neden olabilecek maddelerin tanımlanması işlemi bölgedeki danışman

tarafından yapılmaktadır.

3. Tavsiye niteliğinde olan atık yönetim planının oluşturulması ile ilgili herhangi bir

uygulama yapılmamaktadır.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI



 İTU’nun Araştırma Bölgesinde Sağladığı Katkılar ile Üretici Görüş ve

Davranışları

ATIK, KİRLİLİK, GERİ DÖNÜŞÜM VE YENİDEN KULLANMA

4. Diğer bir tavsiye niteliğinde kriter olan atıkların depolanması ve majör nitelikte olan

ambalajların imhası ile ilgili mevzuata uyulması işlemleri, her üreticide var olan

demir kapaklı varillerde atık ürünlerin biriktirilmesi, bazı üreticiler tarafından

yakılarak bazı üreticiler tarafından ise plastik toplayıcılara verilerek imha edilmesi

şeklinde yapılmaktadır.

5. Üreticilerin iklim değişikliği ile mücadeleye en fazla katkı sağlayacağını düşündükleri

uygulama “atıklarla ilgili mevzuata uyulması”dır.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI



 İTU’nun Araştırma Bölgesinde Sağladığı Katkılar ile Üretici Görüş ve Davranışları

ATIK, KİRLİLİK, GERİ DÖNÜŞÜM VE YENİDEN KULLANMA

6. Üreticilerin atıkların bertarafı konusundaki görüşleri sorulduğunda;

 %41’i atıkların varillerde yakılarak imha edilebileceği

 %18’i, bakanlık, ilaç firmaları ya da danışmanlık firması vasıtasıyla atıkların depozito
karşılığında toplanmasının üreticileri teşvik etme açısından daha uygulanabilir bir
yöntem olduğu

 %16,1’i geri dönüşüm olması gerektiği

 %7,7’si toprağa gömülerek yok edilmesi gerektiği

 %3,4’ü hurdacılara verilebileceği

 %2,3’ü atık fabrikalarında imha edilmesi gerektiği

 %0,4’ü ise ambalajların doğaya zarar vermeyen malzemeden üretilmesi gerektiğini
görüşündedir.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI



 Araştırma sonuçları, İTU’nun iklim değişikliği ile mücadele ve uyumda tarımsal

açıdan alınması gereken hemen hemen tüm önlemleri içermekte olduğunu ancak

kriterlerin uygunluk seviyelerinin (majör, minör, tavsiye) bu önlemlerin alınması ve

üreticiler tarafından benimsenmesi için yeterli olmadığını göstermektedir.

 İTU’nun yalnızca gıda güvenliğine yönelik bir tarım yöntemi olmaktan çıkıp çevre

ve doğal kaynaklar açısından da yarayışlı bir hale gelmesi için İTU kriterlerinin

uygunluk seviyelerinin yıldan yıla gözden geçirilerek revize edilmesi ve tavsiye

niteliğindeki kriterlere bir üst seviyede uygulanma şartı (minör ya da majör)

getirilmesi gerekmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER



 Üreticilerin, İTU ile ilgili yapılan tüm uygulamalardan haberdar edilmesi ve

kriterlerde yer alan tüm koşullar ile bu koşulların beklenen faydaları hakkında

bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 Bölgede atıkların varillerde biriktirilmesi ve su tasarrufu sağlayan damla sulama

yönteminin benimsenmesinin yanında İTU’nun ve dolayısı ile ÇATAK projesinin

diğer önemli bir getirisi, üreticilerin gübre kullanımında daha bilinçli hareket

etmelerinin sağlanması ve gübre kullanımının kontrollü yapılmasıdır.

 Araştırma bölgesinde atıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili uygulanan yöntemler

bölgedeki önemli su kaynağı olan Göksu Nehri’nin tarımsal ürün atıklarından arınması

ve ilaç kalıntılarının nehir suyuna karışmasının önlenmesi açısından oldukça büyük

fayda sağlamaktadır. Ancak atık konusundaki bu uygulama her ne kadar çevre

kirliliğinin önlenmesi açısından fayda sağlasa da atıkların yakılması ile açığa çıkan

karbondioksit gazı atmosfere zarar vermektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER



 Bu noktada atılması gereken en önemli adım atık toplama ve imha merkezlerinin

artırılması ve belediyelerin atıkların toplanması hususunda daha titizlikle çalışır

duruma getirilmesidir.

 Bunun yanında atıkların bertarafı konusunda üreticilerin en çok tercih ettikleri yöntem

olan ambalaj atıklarının ilaç bayileri tarafından depozito usulü alınmasının üreticiyi

teşvik edeceği düşünülmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER



TEŞEKKÜRLER…


