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ÖZET 

 
Tarım sektörü, iklim değişikliğinden öncelikli olarak etkilenen sektörlerin 

başında gelmektedir. iklim değişikliği  sıcaklık artışı, kuraklık, sel, aşırı yağış, orman 

yangınları ve hortum gib doğal felaketlere neden olmaktadır. Bu felaketler doğrudan 

tarla ürünlerine ve doğal yaşama zarar vermektedir. Doğal felaketler ürün miktarının 

azalmasına, ürün miktarının azalması da doğrudan fiyatların yükselmesine neden 

olmaktadır.  Üretim için gerekli olan tohum, gübre, ilaç, toprak kalitesi ile ilgili tüm 

tedbirler etkili olarak alınmış olsa bile iklim değişikliğnin neden olduğu doğal 

olaylar üretim miktarının azalmasına neden olabilmektedir. Tarım ürünlerinin 

insanlar için hayati olduğu düşünüldüğünde, iklim değişikliğinin neden olabileceği 

felaklerin, tarım ürünleri fiyatları üzerindeki etkisi hem mikro hem de makro açıdan  

yıkıcı olabilir. 

 
     Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Fosil Yakıt, Sera Etkisi, Küresel Isınma 

 

EFFECTS OF CLİMATE CHANGE ON PRICES OF AGRICULTURAL 

PRODUCTS 
 

ABSTRACT 

 

The agricultural sector is one of the sectors that are primarily affected 

by climate change. climate change causes natural disasters such as 

temperature rise, drought, flood, excessive rainfall, forest fires and hose. 

These disasters directly damage the crops and natural life. Natural disasters 

lead to a decrease in the quantity of products and decrease in the amount of 

crops, leading to a rise in direct prices. Even if all the measures related to 

seed, fertilizer, medicine and soil quality have been taken as effective, natural 

events caused by climate change can lead to decrease in production amount. 

Considering that agricultural products are vital for humans, the impact of 

catastrophic climate change on agricultural products prices can be both macro 

and micro-destructive. 
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1. GİRİŞ 

Tarım sektörü, insanların, hayvanların ve diğer canlıların beslenmesi ve yaşanını 

sürdürmesinde hayati bir role sahiptir. Bununla birlikte, tarım ürünleri birçok  sektörde önemli 

bir girdi olarak üretim sürecine katıldığı için son derece önemli bir ekonomik role de sahiptir. 

Bundan dolayı bu gün ve gelecek dönemde iklim değişikliğinin ürün fiyatları üzerindeki 

etkisinin araştırılması ve değerlendirilmesi önem arz etmektedir.   

Atmosferik sera gazları konsantrasyonlarının artması ve yerel iklim elemanlarındaki 

değişimler sonucu küresel iklim değişikliği, tarımsal üretim dahil olmak üzere biyolojik 

çevrede olumsuz etkilerini göstermektedir (Kadıoğlu, Yurdanur, İlhan, & Yürük, 2017). Bu 

durum, tarım ürünlerinin fiyatlarının yükselmesi yönünde etki edebilir. 

Bitkisel üretimin dünyada ve ülkemizde büyük oranda açık alanlarda yapılması nedeniyle 

bitkisel üretimin temel değişkeni iklim olmaktadır. Dolayısıyla, bitkisel üretimde verimlilik 

düzeyi diğer faktörler yanında doğrudan ekim alanı, sulama kullanım potansiyeli ve iklim ile 

de yakından ilişkili olmaktadır (Soylu & Sade, 2012). İklim dışındaki tüm değişkenleri etkin 

olarak kullanılsa bile iklim değişikliğinin neden olduğu ya da olabileceği sel felaketi, kuraklık 

gibi durumlarda üretim miktarı azalmaktadır. Bu durum da tarım ürünlerinin fiyatlarının 

yükselmesine nedenlerinden biri olabilir. 

Günümüzde doğal etkenlere ek olarak, insanların çeşitli etkileri nedeniyle de iklim 

sisteminde bozulmaların olduğu kabul edilmektedir. Bunun için iklim değişikliği, 

“Karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, 

doğrudan veya dolaylı küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinliklerinin sonucu, iklimde 

bir değişiklik” biçiminde tanımlanmıştır (IPCC, 2001).  

Küresel ısınma, insanların çeşitli aktiviteleri sonucunda meydana gelen ve sera gazları 

olarak nitelenen bazı gazların atmosferde yoğun bir şekilde artması sonucunda, yeryüzüne 

yakın atmosfer tabakaları ile yeryüzü sıcaklığının yapay olarak artması sürecidir.” Küresel 

iklim değişimi ise, küresel ısınmaya bağlı olarak, diğer iklim öğelerinin de (yağış, nem, hava 

hareketleri, kuraklık, vb.) değişmesi olayıdır (Soylu & Sade, 2012). İklim değişikliği sonucu 

ortaya çıkan doğa olayları sonucunda tarım ürünleri fiyatların yükselmesi kaçınılmaz 

görünmektedir. Bu çalışmanın konusu iklim değişikliğinin tarım fiyatları üzerindeki etkisini, 

amacı ise iklim değişikliği ile fiyatlar arasındaki ilişkinin modelleme yapmadan 

değerlendirilmesidir.  
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2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE LİTERATÜR 

Küresel ısınma sorunu, çevre sorunları konusunda piyasa başarısızlığının en somut 

örneklerinden birini ifade etmektedir. Esasen sanayi devrimiyle beraber başlayarak atmosfere 

salınan ve atmosferde biriken miktarı giderek artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma 

sorununa piyasanın çözüm bulamaması nedeniyle dünyadaki tüm ülkelerin birlikte önlem 

alması kaçınılmazdır. Bu kapsamda, 1997 yılında Japonya’nın Kyoto Kentinde yapılan 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın sonunda imzaya açılan Kyoto 

Protokolü’nü küresel sınma sorununun çözümüne yönelik ilk önemli adım olarak nitelendirmek 

gerekir (Akkaya, 2017). Sera gazı salınımının artmasına bağlı olarak meydana gelen küresel 

ısınmanın en önemli sonucu iklim değişikliğidir. İklim değişikliği, tüm dünyada ekonomik 

birimler tarafından oluşturulmuş en büyük piyasa başarısızlığıdır. 

Atmosfere bırakılan sera gazlarının yarattığı sera etkisi nedeniyle, yer kürenin ortalama 

sıcaklığının giderek yükseldiği görülmektedir. Atmosferdeki su buharı ve sera gazları olarak 

bilinen karbondioksit, metan diazot monoksit, kloroflorokarbon, metan ve ozon gazları güneşin 

radyasyonunun yeryüzü tarafından emilmesine olanak tanımakta, buna karşın yeryüzünden 

yayılan radyasyonun bir kısmının gitmesine engel olmaktadır. Güneşin radyasyonunun ve 

yeryüzünden yayılan radyasyonun dalga boylarının farklı olmasından kaynaklanan bu 

engelleyici etkiye “ sera etkisi” denir (Akkaya, 2017).  

Küresel iklim sistemi, belki de yerküre atmosferinin oluşumundan beri tüm zaman ve alan 

ölçeklerinde doğal bir değişme eğilimi içinde olmuştur. Ancak 19. Yüzyılın ortalarından beri 

iç ve dış etmenlerle ilişkili bu doğal değişime ek olarak, ilk kez insan etkinliklerinin de küresel 

iklimi etkilediği yeni bir döneme girilmiştir. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler İklim Değişimi 

Çerçeve Sözleşmesinde karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim 

değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan 

etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan değişiklikleri iklim değişikliği olarak tanımlanmıştır 

(Çakmak, 2018). 

2.1. Fosil Yakıt 

Doğada hazır olarak bulanan ve milyonlarca yılda oluşan yenilenemez yakıtlar olarak 

bilinen ve en çok karbon emisyonuna neden olan “Kömür, Petrol ve Doğal gaz” fosil yakıtlar 

olarak bilinir. Dünya için, yıkımın üç atlısı olarak da tanımlanabilir. Sera etkisine neden olan 

gazlardır. 
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2.2. Sera Etkisi 

Atmosfere bırakılan sera gazlarının yarattığı sera etkisi nedeniyle, yer kürenin ortalama 

sıcaklığının giderek yükseldiği görülmektedir. Atmosferdeki su buharı ve sera gazları olarak 

bilinen karbondioksit, metan diazot monoksit, kloroflorokarbon, metan ve ozon gazları güneşin 

radyasyonunun yeryüzü tarafından emilmesine olanak tanımakta, buna karşın yeryüzünden 

yayılan radyasyonun bir kısmının gitmesine engel olmaktadır. Güneşin radyasyonunun ve 

yeryüzünden yayılan radyasyonun dalga boylarının farklı olmasından kaynaklanan bu 

engelleyici etkiye “ sera etkisi” denir ( (Çakmak, 2018). Sera etkisi, küresel ısınmaya yol 

açmaktadır. 

2.3. Küresel Isınma 

Küresel ısınma, sera etkisi sonucu yerküre sıcaklık ortalamalarındaki artışı olarak tifade 

edilebilir. Küresel ısınmaya tedbir alınmadığı takdirde, ne zaman gerçekleşeceği tam bir 

kesinlikle bilinmese de, dünya yaşanamayacak bir gezegen hailine gelecektir.  Küresel ısınma 

sonucu meydana gelen iklim değişikliğinin yarattığı etkilere iktisadi birimlerin ne kadar duyarlı 

oluğunu göz önünde bulundurmak önemli olacaktır (Çakmak, 2018). Bu kapsamda, İklim 

değişikliği bütün sektörleri etkilemektedir. İkilim değişikliğinin en çok etkilediği en önemli 

sektörlerden biri  tarım sektörüdür. 

3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN  TARIM ÜRÜNLERİ FİYATLARINA 

ETKİLERİ 

İklim değişikliğinin genellikle sıcak ve kurak bölgelerde iklim ile ilişkili küresel gıda 

üretimine yönelik yaygın bilinen tehditler, aşağıda sıraladığı gibi tahıl, sebze ve meyve, 

hayvancılık ve balıkçılık için bir çok riski içerebilir: Verimde azalma. Bitkisel üretim ve 

hayvancılıkta süt verimleri de dahil olmak üzere yüksek sıcaklık ve kuraklığa bağlı stres 

yüzünden verimlilik düşebilir (Kadıoğlu, Yurdanur, İlhan, & Yürük, 2017). Verimliliğin 

düşmesi tarım ve gıda üretiminde azalmaya neden olabilir.  

İçme ve sulama suyu talebinde artış, iklim değişikli tatlı su kaynaklarının azalması ya da 

kuruması ile sonuçlanmaktadır. Türkiye’de birçok bölgede akarsular, göller ve yer altı suları 

kurumaya başlamıştır. Bu durumda suya ihtiyaç duyan birçok tarım ürününün yetiştirilmesine 

engel olacak önemli bir durum olarak görülebilir. Su sıkıntısı, suya ihtiyaç duyan tüm tarım 
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ürünlerinin üretim miktarını azaltıcı yönde etki edeceğinden, tarım ürünlerinin fiyatlarının 

yükselmesi yönünde etkisi olacağı tahmin edilebilir. 

Dikim ve hasat zamanında değişiklikler, yağış rejimindeki değişiklik, daha şiddetli yağış 

ve buna bağlı seller, dikim ve hasat zamanlarını geciktirebilir. Havanın ısınması ile son don 

tarihinin öne çekilmesi sonucu ekim ve dikim tarihlerinin öne çekilmesine neden olabilir.  Ürün 

yetiştirmeye elverişlilikte azalma. Artan hava sıcaklıkları ve azalan yağış, toprak nemi 

yüzünden, mevcut tarım alanları gelecekte ürün gelişimi için uygun olmayabilir (Kadıoğlu, 

Yurdanur, İlhan, & Yürük, 2017). Böyle bir durumun yaşanması tarım ürünleri miktarının 

azalmasına hatta kıtlık yaşanmasına sebep olabilir böyle bir durumda fiyatlar yükselme 

yönünde aşırı hareketli olabilir. 

Hayvancılık, Aşırı sıcaklık hayvanların beslenmesi için gerekli olan su kaynaklarının 

kuruması, çayır alanlarının azalması gibi sebeplere bağlı olarak küçük baş büyük baş kanatlı 

hayvanların yok olmasına hatta soylarının tükenmesine neden olabilir. Böyle bir durumda 

hayvansal ürünlerin (et, yumurta, süt, deri gibi) fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.  

Türkiye de insan eliyle meydana getirilen doğal ortamın tahribi sonucu mera ve otlak 

alanların daralması küçük ve büyük baş hayvancılığı olumsuz etkilemektedir. Geçmişte 

hayvancılık, Türkiye’nin temel gelir kaynaklarından biriyken günümüzde son 10 yılda 

küçükbaş hayvancılık neredeyse kalmadığını hatta küçükbaş hayvancılığın sadece küçük 

girişim bazında yapıldığı bilinmektedir. “Büyükbaş hayvancılık” ise iyi kötü zorlansa da devam 

eden sektörlerden biriyken (Telli, 2017), günümüzde ihtiyaç duyulan büyük baş canlı hayvan 

ve ürünleri ithal edilmeye başlanmıştır. İthalat yoluyla fiyatlar sabit tutulmaya çalışılsa da orta 

ve uzun vadede fiyatların yükselmeye devam edeceği tahmin edilebilir. 

Daha fazla hastalık ve zararlı, soğuk kışlar artık onları kontrol altında tutmazsa, bazı 

hastalık ve zararlılar hayatta kalabilir veya hatta her sene daha fazla olmak üzere çoğalabilir 

epidemilere neden olabilirler. Sıcaklıklar ve nem koşulları değiştikçe yeni hastalık ve zararlılar 

önceden görülmedikleri bölgelerde de zarar oluşturabilirler (Kadıoğlu, Yurdanur, İlhan, & 

Yürük, 2017). Bu durum tarım ürünlerinin zarar görmesine neden olurken bu hastalıklarla 

mücadelede önemli bir maliyet artışına neden olurken, hem maliyet artışı hem ürün 

miktarındaki azalış fiyatları yükselme yönünde aşırı tetikleyebilir. 

Orman, tüm dünyada mevcut orman stoklarının azalması karbon emisyon miktarının daha 

çok artması ve daha fazlasının atmosfere yayılmasına neden olurken, iklim değişikliğinin  
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etkisinin  artmasını da beraberinde getirmektedir. Ağaçların karbon tutması ve fotosentezlemesi 

karbon emisyon miktarının azaltılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, ormanlar, iklim 

değişikliğinin en çok zarar verdiği doğal kaynaklardan biridir.  Sıcaklıktaki aşırı artışlar, orman 

yangınlarını hızla artırırken, binlerce dekarlık alan içindeki tüm ağaçlar ile beraber  diğer 

canlılarında yok olmasına neden olmaktadır. Yangınların haricinde, ormanlara sel, su taşkınları 

ve fırtına gibi doğal afetlerde zarar vermektedir. İnsan eliyle oluşturulan bu sebeplere bağlı 

olarak azalan orman ürün miktarı,  ürün fiyatlarını doğrudan artırıcı yönde etkileyeceği 

öngörülebilir.  

Meyve, sebze ve tahıl, iklim değişikliğinin en çok etkilediği alanlardır. Özellikle aşırı 

sıcaklar da kuraklık neticesinde ürün miktarı azalmaktadır. Ayrıca sel, su taşkınları gibi 

sebeplere bağlı olarak da üretim miktarı azalabilmektedir. Türkiye’nin tarım politikalarını 

değerlendirdiğimizde ovalar, yaylalar ve bazı ormanlar “HES” gibi girişimlerle doğal 

ortamların değişimine yol açmıştır. Bu durum  da ziraatı etkilemiştir. Bugün “ceviz” ve 

“badem” gibi ürünlerin yanında üretiminde öncelik olan “buğday” “arpa” hatta “saman” gibi 

ürünleri dahi ithal edilmektedir (Telli, 2017). İthal politikalarıyla kısa dönemli olarak fiyatları 

düşürülse de  orta ve uzun vadede gerekli yapısal tedbirler alınmadığı taktirde, fiyatların düşük 

seviyede tutulması mümkün olamayabilir. 

Balıkçılık riskleri,  sıcak deniz suyu su ürünleri için tehdit oluştururken, bulaşıcı hastalık 

riskinin de artırmaktadır. Aşırı deniz suyu sıcaklıkları ve deniz suyu asitlenmesi ile birlikte 

dünyanın birçok yerinde önemli balıkçılık alanları olan mercan kayalıklarını da risk altına 

sokmaktadır (Kadıoğlu, Yurdanur, İlhan, & Yürük, 2017). Deniz suyunun asitlenmesi 

denizlerdeki canlı yaşamını olumsuz yönde etkilemesinden dolayı, deniz canlı yaşamında 

popülasyonun azalmasına neden olurken, bazı balık türlerin tamamen yok olmasına sebep 

olabilir. Böyle bir durumda mevcut deniz ürünlerinin fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.  

4. SONUÇ VE ÖNRERİLER 

İklim değişikliğinin tarım ürünleri fiyatları üzerindeki etkisi yükselme yönünde ve sürekli 

olduğu tahmin edilebilir. Bundan dolayı iklim değişikliğinin neden olduğu bu sorunlarla  

kapsamlı, uzun vadeli ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla mücadele edilmelidir. Bununla 

birlikte tarımda  bölgelere göre stratejik ürünler belirlenmeli bu ürünlerde endüstriyel üretim 

yolları araştırılmalıdır.  
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Ülkelerin iklim değişikliği ile tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Ancak iklim 

değişikliği sonucu oluşan duruma uyum için özellikle tarım alanında aşırı sıcak yada soğukta 

yetişecek tohum ıslahı çalışmalarına geçilmesi tarım ürünleri fiyatlarında istikrar için önemli 

bir avantaj olabilir 

Toprakların tuzlanması asitlenmesi gibi sorunlara yönelik olarak sulama, gübreleme, bitki 

ve hayvan atıkları gibi araçlar kullanılarak bilimsel  ve teknolojik çalışmalar geliştirilerek 

kısmen önlem alınabilir. 

Tüketim ve üretim alışkanlıkları değiştirilerek kaynakların daha etkin ve daha verimli 

kullanılması tarım ürünlerinin üretim miktarını artırmada etkili olabilir. Böylece fiyatların aşırı 

yükselmesi engellenebilir. 

Depolama, koruma,  ambalajlama, ulaşım gibi alanlarda teknolojik gelişmeler sorunlara 

çözüm bulmada, etkinlik ve verimlilik artışı sağlayabilir. Bu durumun tarım ürünleri 

fiyatlarında istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacağı öngörülebilir. 

Hükümetler ve toplumlar, iklim değişikliği sonucu meydana gelen sorunların kısa sürede 

çözülemeyeceğini, geçici  bir sorun olmadığını anlamalı ve yapısal bir soruna dönüştüğünü fark 

etmelidir. Buna bağlı olarak, tarım ürünü fiyatları konjonktüre göre bazen düşürülse de trendin 

yükselme yönünde devam edeceğinin anlaşılması, kalıcı çözüm için bir başlangıç olabilir. 
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